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Cele mai importante evenimente  

din anul 2008 în România dedicate CEM  
Most important EMC events in Romania in 2008 

  

 
 

♦ Inaugurarea laboratorului EMC de la Universitatea “Ştefan cel Mare” din 
Suceava – www.emclab.ro 

♦ Primul an de funcţionare al laboratorului EMC de la ICMET Craiova sub 
acreditare DATech Germania 
http://www.datech.de/share/files/akkliste_eng.pdf 

♦ Simpozionul -European Directives in Electromagnetic Compatibility – 
Accreditated Laboratories 
Organizator: Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava 
20-21 iunie 2008, Suceava 

♦ Workshop/Tutorial – Stadiul actual şi tendinţe în standardizarea EMC în 
cadrul IEC şi CISPR 
Organizator: Universitatea “Politehnica” Bucureşti 
15 - 16 iulie 2008, Bucureşti 

♦ CEM 2008 - Workshopul internaţional de Compatibilitate Electromagnetică 
Organizator: ICPE-CA Bucureşti  
19-21 septembrie 2008, Predeal 

♦ SICEM 2008 - Simpozionul Interdisciplinar de Compatibilitate 
Electromagnetică 
Organizator: Universitatea “Politehnica” Bucureşti 
21 - 22 noiembrie 2008, Bucuresti 

♦ Decernarea titlului de Membru de onoare al ACER următoarelor personalităţi 
din domeniu: 

 Dr. Franz Schlagenhaufer – WATRI (Western Australian 
Telecommunications Research Institute), Australia 

 Dr. William Radasky Metatech Company USA - President of IEC 
Advisory Committee on EMC (ACEC) and IEC SC 77C - 
"High power EM Transients", SUA   

 Dr. Martin Wright - Presedinte al CISPR SC I/ Anglia 
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Primul laborator pentru măsurarea SAR din România  
va fi operaţional în anul 2009∗  

The First Romanian SAR Measurement Facility will be Operational in 2009 
  

 

                                                           
∗ Lucrare prezentată la Workshopul CEM 2008 – 19,21 septembrie, 2008, Predeal 

Rezumat 
Telefonia mobilă este cea mai mare descoperire a tuturor 
timpurilor din punct de vedere al impactului asupra 
comunicării interumane. Deşi această tehnologie  face viaţa 
mai sigură şi mai uşoară, câmpurile electromagnetice emise 
de telefoanele mobile suscită anumite îndoieli privind 
eventuale riscuri pentru sănătatea umană generate de acestea, 
chiar dacă s-au stabilit la nivel internaţional norme şi 
recomandări de protecţie a sănătăţii umane faţă de câmpurile 
electromagnetice. Certificarea telefoanelor mobile în vederea 
comercializării impune, conform standardelor actuale, 
determinarea experimentală a factorului SAR (rata specifica 
de absorbtie a campului electromagnetic masurata in W/kg 
corp utilizator) de catre institutii independente de 
producatori. 

Se prezinta proiectul SAREMF finantat de ANCS prin care 
se va realiza pentru prima data in Romania un laborator 
pentru masurarea SAR la terminale folosite in telefonia 
mobila 
 
1. Introducere 
În contextul general al îngrijorării privind consecinţele 
poluării electromagnetice produse de sistemele de 
comunicaţie mobile, a creşterii fără precedent a numărului 
acestor terminale data in Tabela 1 şi a utilizării necontrolate 
de către copii (cca 18 milioane terminale în funcţiune în 2007 
în România şi cca 320 milioane în Europa) precum şi a 
influenţei staţiilor de bază, s-au elaborat la nivel internaţional 
şi de curând la nivel naţional recomandări şi norme de 
limitare a expunerii umane la câmpuri electromagnetice. 

 

Tabela 1  
Aria de raspandire a telefoniei mobile la nivel mondial 

Global 
Mobile 
Users 

2.15 billion 
European 
Penetration 70.2% 

Global 
monthly SMS 36/user 

SMS sent in UK 
3/2004 2.1 billion 

Analogue 
Users 

34m Global Phone 
Sales '03 520m SMS sent in 

UK 3/2004 2.1 billion SMS Sent 12/05 810 billion 

US Mobile 
users 

140m #1 Mobile 
Country 

China  
(300m) 

SMS Sent 
12/05 810 billion GSM Countries 

on Air 190  

Global GSM 
users 

1.054 billion #1 GSM 
Country China  

(282m) 

GSM 
Countries on 
Air 

190  
GSM 
Association 
members 

574 

Global 
CDMA 
Users 

202m #1 SMS 
Country Philippines 

GSM 
Association 
members 

574 
Europe 3G 
Licenses cost 110bn 

Euros 

Global 
CDMA2000 
Users 

86.2m #1 in Handsets 
1Q04 Nokia(28.9%) 

Europe 3G 
Licenses cost 110bn Euros 

Total 
SouthAfrican 
users 

30m 

Global 
TDMA 
users 

120m #1 Network In 
Africa Vodacom 

(12m) 

#1 Network In 
Europe T-Mobil 

(25m) 

European 
Prepaid 
Penetration 

63% 

Total 
European 
users 

320m #1 Network In 
Asia Unicom  

(153m) 

#1 In 
Infrastructure Ericsson 

European 
Penetration 70.2% 

Total 
African 
users 

62m 
#1 Network In 
Japan DoCoMo 

#1 Network In 
Europe T-Mobil 

(25m) 

Global Phone 
Sales '03 520m 

Total 3G 
users 130m #1 Network In 

Europe 
T-Mobil 
(25m) 

#1 In 
Infrastructure Ericsson #1 Mobile 

Country 
China  
(300m) 

European 
Prepaid 
Penetration 

63% 
#1 In 
Infrastructure Ericsson 

Global 
monthly SMS 36/user 

#1 GSM Country China  
(282m) 

      #1 SMS Country Philippines 
Sursa : www.gsmworld.com 
 
 



Certificarea telefoanelor mobile în vederea comercializării 
impune, conform standardelor actuale, determinarea 
experimentală a factorului SAR (rata specifica de absorbtie a 
campului electromagnetic masurata in W/kg corp utilizator) 
şi limitarea valorii acestuia nivele reglementate national si 
international, considerate nepericuloase (la nivelul de 
cunostinte actual). 
În ceea ce priveşte piaţa autohtonă de telefonie mobilă, 
statului îi revine rolul de a proteja cetăţenii în calitate de 
consumatori, de a efectua sau finanţa studii şi teste 
comparative în conformitate cu REC.1999/519/CE transpusa 
in legislatia romaneasca prin Ordinul nr. 1193/29/09/2006, 
emitent MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE,  MO nr. 
895/3.11.2006. 
Din păcate în România nu există nici o facilitate de 
determinare a valorii SAR şi valorile înscrise pe terminale, 
conform legii, provin de la producătorii acestora şi nu de la 
laboratoare acreditate independente. Nici alte caracteristici 
functionale importante cum sunt consumul de energie, 
proprietatile audio si de emisie/receptie nu sunt  verificate in 
laboratoare autorizate. 
În ţările Uniunii Europene există zeci de laboratoare 
independente acreditate specializate pentru evaluarea SAR şi 
caracterizarea completa a acestor terminale si aceasta chiar  
în ţările recent intrate în UE cu excepţia României şi 
Bulgariei. 
În acest context devine absolut necesară existenţa unui 
laborator specializat în evaluarea SAR independent de 
operatorii de telefonie mobilă, acreditat naţional şi 
recunoscut internaţional destinat pentru: 

-evaluarea şi validarea conformităţii cu standardele 
europene şi internaţionale în vigoare a produselor 
comercializate, inclusiv cele second hand; 
-efectuarea de studii şi teste comparative la nivel 
international (inclusiv participarea la scheme de 
intercomparare);  
-crearea condiţiilor de participare a comunităţii 
ştiinţifice româneşti la dezvoltarea sistemelor 
moderne de comunicaţie  cu poluare 
electromagnetica redusa în cadrul unor proiecte 
europene. 

 
2. Expunerea utilizatorilor de telefonie mobilă la radiaţii 
electromagnetice 
Telefonia mobilă este cea mai mare descoperire a tuturor 
timpurilor din punct de vedere al impactului asupra 
comunicării dintre oameni. Dezvoltarea sa va fi fără 
precedent în perioada care urmează şi, după unii specialişti în 
prognoză industrială, într-un interval de 10-15 ani, întregul 
aparat va avea dimensiunile unui cip implantabil în corpul 
uman (IEEE Spectrum nr. 10/2006). 
Deşi această tehnologie  face viaţa mai sigură şi mai uşoară, 
câmpurile electromagnetice emise de telefoanele mobile 
suscită anumite îndoieli privind eventuale riscuri pentru 
sănătatea umană generate de acestea, chiar dacă s-au stabilit 
la nivel internaţional norme şi recomandări de protecţie a 
sănătăţii umane faţă de câmpurile electromagnetice. Aceste 
norme implementate în reglementări naţionale (în cazul 
României, prin Ord. MSF nr.1193 din 29 sept.2006) sunt 
fundamentate de un volum însemnat de date experimentale  
precum şi de studii teoretice permanent actualizate.  
Din acest motiv, la Organizaţia Mondială a Sănătăţii, una din 
temele importante pentru sănătate o constituie ‘‘Câmpurile 
electromagnetice’’ în cadrul căreia locul principal îl ocupă 

Proiectul ‘‘International EMF Project’’, care are ca obiectiv 
evaluarea efectelor asupra sănătăţii umane şi a  mediului ca 
urmare a expunerii la câmpuri electrice şi magnetice în 
domeniul de frecvenţe 0 - 300 GHz. Proiectul, lansat înca din 
1996, este prevăzut a prezenta în 2007 evaluarea sa proprie  
asupra acestor riscuri. La acest amplu program, care 
abordează şi domeniul telefoniei mobile, participă din Europa 
majoritatea ţărilor din UE (chiar şi Bulgaria dar nu România) 
precum şi alte ţări din afara UE cum sunt Croaţia şi Rusia 
(www.who.int/topics/electromagnetic_fields/).  
La nivel european, după două proiecte COST (cadru 
european de cooperare in stiinta si tehnologie care permite o 
coordonare la nivel european a cercetarilor finantate din 
surse nationale) avand ca obiect câmpurile electromagnetice 
(244 si 244 bis), subiectul EMF sau EEMC (enviromental 
electromagnetic compatibility) nu a fost epuizat, necesitatea 
unei noi acţiuni fiind evidentă. În ultimele decenii, avansul 
tehnologic a condus la schimbarea condiţiilor de viaţă şi de 
muncă a majoritatii europenilor. Printre altele, a crescut 
foarte mult expunerea la radiaţii electromagnetice a 
populaţiei dar şi a unor grupuri ocupaţionale. 
Această situaţie a fost studiată în cadrul acţiunii COST 281 în 
perioada 2001-2006 (Romania nu  s-a asociat la aceasta 
acţiune). 
În timp ce acţiunile COST 244 si 244 bis s-au ocupat de 
câmpurile electrice, magnetice şi electromagnetice de 
frecvenţe foarte joase, frecvenţe intermediare şi  mai puţin de 
frecvenţe înalte, acţiunea COST 281 s-a ocupat de 
frecvenţele radio datorită deplasării interesului public către 
telefonia mobilă. 
Toate aceste programe COST s-au încheiat lăsând numeroase 
lacune, dar au reprezentat baza de cooperare şi contact între 
ţările participante. 
Programul EU “EMF-NET” privind efectele expunerii la 
câmpuri electromagnetice, lansat în 2004, se derulează până 
în 2008. Acest program are ca obiectiv principal să furnizeze 
autoritătilor politice şi de sănătate publică europene 
informaţiile ştiinţifice necesare pentru a defini politica în 
raport cu câmpurile electromagnetice. În rapoarte preliminare 
la program, se subliniază importanţa intensificării cercetărilor 
în domeniul radiaţiei electromagnetice de înaltă frecvenţa sub 
formă de studii experimentale. 
Pentru a putea participa efectiv la astfel de programe, 
Romania ar trebui să posede o bază materială adecvată şi 
cercetători formaţi, ceea ce nu s-a intamplat , din pacate, pana 
in prezent. 
Importanta problemelor legate de poluarea electromagnetica 
rezulta si din nivelul finantarilor pentru cercetare facute in 
UE(sursa este cercetătorul francez Bernard Veyret):187 
milioane Euro fonduri proprii si 16.7milioane Euro fonduri 
EU. 
Dintre programele nationale ale tarilor UE se remarca 
finanţările importante ale Marii Britanii pentru proiectele 
MTHR şi TETRA(cca 28 milioane Euro). 
Baza materială în domeniul EMF a început să fie completată 
odată cu finanţarea programelor CEEX, prin care s-au 
achizitionat in special echipamente pentru masuratori in 
camp departat  in valoare de cca 2 milioane Euro. 
Nici una dintre finanţările româneşti nu a avut până acum în 
vedere realizarea unei investiţii capabile să solutioneze 
măsurarea ratei specifice de absorbţie (SAR) la telefoanele 
mobile. 
 Proiectul SAREMF (programul Capacitati 2007, proiect nr. 
79)  are ca scop să soluţioneze una din cele mai importante 
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probleme nerezolvate inca - măsurarea SAR-ului.  
Aceasta masuratoare se face exclusiv in camp apropiat (near 
field), in cu totul alte conditii decat in camp departat(far 
field). 
 
3. Metodele de evaluare experimentala a expunerii la 

câmpurile electromagnetice produse de telefonia mobilă 
Evaluarea nivelelor de expunere la campuri de radiofrecventa 
este o problema fundamentala in prezent. Efectele sunt 
diferite si sunt functie de frecventa asa cum rezulta din  
Tabela 2. 

 
 

 
 

Tabela 2 
 

Domeniu de frecventa Tip de stimulare Marime caracteristica 
0Hz-100kHz Neuromuscular Densitatea de curent in tesutul 

excitat[A/m2] 
100kHz-3GHz Incalzire in volum Rata specifica de absorbtie(SAR) 

[w/kg] 
3GHz-300GHz Incalzire superficiala Densitatea de putere[w/m2] 

 
 
În conformitate cu REC.1999/519/CE, restricţiile privind 
expunerea publicului la câmpuri electrice şi magnetice şi 
electromagnetice variabile în timp, fondate direct pe efectele  
manifestate asupra sănătăţii şi din considerente biologice sunt 
definite ca ‘‘restricţii de bază’’.   
În funcţie de frecvenţa câmpului electromagnetic, în 
domeniul de frecvenţe utilizat în telefonia mobilă, se prevăd 
restricţii de bază privind rata de absorbţie specifică (SAR) în 
vederea prevenirii unui stres termic generalizat la nivel de 
corp şi o încălzire localizată excesivă a ţesuturilor. 
  Rata de absorbţie specifică(SAR)este principala marime 
dozimetrica pentru evaluarea expunerii umane atat in camp 
apropiat(terminale mobile) cat si in camp departat(statii de 
baza). Ea este  puterea absorbită pe unitatea de masă, definită 
prin derivata in raport cu timpul a energiei absorbite (dW) 
raportata la masa (dm) conţinută  într-un element de volum 
(dV) de densitate dată (ρ) si are expresia generală : 









=






=

Vd
dW

dt
d

dm
dW

dt
dSAR

ρ
[W/kg]        (1)                                             

Evaluarea SAR in camp apropiat se poate face fie prin 
intermediul câmpului electric/magnetic local sau prin 
intermediul temperaturii locale masurate într-un volum dat 
(www.sfrp.asso.fr/MAN/pdf/Wiart.pdf). 
 
 Expresiile factorului SAR devin : 

2

ρ

σ E
SAR =           (2)                       

respectiv : 

dt
cdTSAR =                                                    (3)                    

în care : 
- E reprezintă intensitatea câmpului electric (valoare 

de varf); 
- σ este conductivitatea electrică a mediului 

(ţesutului); 
- ρ este densitatea mediului; 
- T este temperatura absolută în mediu. 
 

Pentru încercările industriale, măsurarea câmpului elecric 
este totuşi metoda preferată. 
De observat ca in camp departat aceleasi recomandari 
accepta in locul masurarii SAR,masurarea asa numitei 
„expuneri maxim admise”(MPE) determinata de densitatea 
de putere[w/m2] 
Limitele SAR aplicabile pentru telefoanele mobile şi alte 
sisteme similare sunt cele prescrise în documentele sursă din 
SUA (ANSI/IEEE C95.1) şi Europa (ICNIRP). 
Sunt utilizate două valori limită: o valoare mai redusă pentru 
expunerea mediată pe întregul corp uman şi o valoare mai 
ridicată  care este aplicabilă pentru expunerea locală a unei 
zone a corpului (de exemplu capul uman). Acest SAR pentru 
o zonă a corpului este mediat pe un volum de ţesut definit 
sub formă de cub cu greutatea de 10 g în Europa şi 1g în 
SUA. 
Datele respective sunt prezentate sintetic în Tabela 3. 

                            Tabela 3 
 

 SAR mediu/intreg corp SAR Localizat 
(cap şi trunchi) 

Timpul de mediere Masa de mediere 

Europa 0,08 W/kg 2 W/kg 6 min. 10 g 

SUA 0,08 W/kg 1,6 W/kg 30 min 1 g 

 
Deoarece este dificil să se măsoare SAR-ul direct în corpul 
uman, procedura standard de estimare a acestuia se bazează 
pe utilizarea unor manechine (engl.: phantoms). În acest caz 
intervin o serie de elemente care afectează valoarea măsurată, 
de exemplu forma şi caracteristicile electrice ale 

manechinului, forma şi caracteristicile de radiaţie ale sursei 
de camp, în special antena aparatului telefonic şi poziţia 
relativă a manechinului faţă de sursă. 
O precizie de măsurare ridicată se obţine prin simularea 
fizica cât mai exactă a expunerii  reale. 
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Deoarece cei mai importanţi producători de telefoane mobile 
sunt în SUA (Motorola) respectiv în Europa (Nokia), noile 
standarde americane (IEEE 1528) şi europene (EN 62209) 
sunt similar structurate, respectiv armonizate cu variaţii 
minore unul în raport cu celălalt. 
Toate conţin următoarele capitole : 

-scopul, referinţe şi definiţii 
-specificaţia sistemului de măsurare 
-manechinele utilizate 
-echipamentul de măsurare inclusiv sondele de câmp 
miniatură 
-sistemul de scanare a manechinului 
-protocolul de evaluare a SAR-ului 
-procedura de măsurare 
-postprocesarea datelor experimentale 
-evaluarea incertitudinii de măsurare. 

Cele mai importante aspecte sunt cerinţele privind precizia de 
măsurare realizată de sistemul de încercare şi metoda de 
efectuare a măsurătorilor. O caracteristică specială a ambelor 
standarde constă în prevederea explicită şi detaliată a 
cerinţelor pentru evaluarea bugetului de incertitudine al 
măsurătorii şi o limită pentru incertitudinea maxim admisibilă 

(cca 3dB). 
În acest fel, cerinţele implică atât echipamentul de măsurare 
cât şi procedurile tehnice de laborator. 
Anexele la aceste standarde conţin informaţii importante atât 
pentru laborator cât şi pentru constructorul echipamentului de 
măsurare. 
Pe scurt procedeul de măsurare a SAR-ului este cel conform 
IEC 62209-1 par.5.1 : 
“Încercarea trebuie să se facă utilizând o sondă de câmp 
miniatură care este automat poziţionată să măsoare distribuţia 
de câmp electric intern în manechinul care reprezintă capul 
uman expus la câmpul electromagnetic produs de aparatul 
wireless. Din valorile măsurate ale câmpului electric, 
urmează să se calculeze distribuţia SAR şi valoarea maximă a 
SAR mediată pe unitatea de masă.” 
Echipamentul de încercare prezentat sub forma de schema 
bloc in Figura 1 include componente pentru poziţionarea 
telefonului (obiectul de încercat) şi alinierea sistemului de 
scanare, măsurarea proprietăţilor dielectrice ale lichidului 
care simulează ţesuturile umane, verificarea şi validarea 
preciziei de măsurare. 

 

 
 

Figura 1. Schema bloc a echipamentului pentru dozimetrie SAR 
 

Se utilizează două tipuri de manechine : 
 -manechinul specific antropomorfic (SAM) pentru 
încercarea telefoanelor mobile; 
 -manechinul plat pentru validarea şi încercarea 
dispozitivelor wireless care nu sunt ţinute aproape de ureche. 
Carcasa manechinului şi lichidele, care simulează prin 
proprietăţile lor dielectrice ţesutul cranian sau ţesutul altor 
părţi ale corpului uman, se supun unor cerinţe stricte, iar la 
schimbarea benzii de frecvenţă, în care lucrează telefonul 
mobil, lichidul se va schimba corespunzător datorită 
influenţei frecvenţei de lucru asupra permitivităţii complexe a 

acestuia. 
Robotul pentru poziţionarea sondelor de câmp trebuie să fie 
capabil să scaneze întreg volumul supus expunerii în scopul 
de a se realiza o măsurare tridimensională a distribuţiei SAR 
cu o precizie de poziţionare remarcabilă de ±0,2 mm. 
Sondele de câmp miniaturale au o construcţie specială şi o 
liniaritate foarte ridicată.  
Pentru etalonarea antenelor dipol prin care se transmite 
semnalul de excitaţie la terminalul mobil se foloseşte schema 
din Figura 2. 



 

 
 

Figura 2. Etalonarea antenei dipol 
 

Toate caracteristicile sistemului de măsurare citate şi multe 
altele fac ca achiziţia unui astfel de sistem de măsurare 
automată să fie costisitoare. Din acest motiv achiziţia 
echipamentelor s-a prevăzut să se realizeze în doua etape în 
cursul anului 2008. 
           
4. Concluzii  
-Realizarea pentru prima oară în România a unui laborator de 
evaluare şi certificare SAR la terminalele utilizate în telefonia 
mobilă. Intrarea sa în funcţiune este prevăzută pentru 
sfârşitul anului 2009. 
-Laboratorul va asigura încercări conforme cu normele 
internaţionale în vigoare şi va avea o clientelă asigurată şi 
beneficii pe măsură ţinând seama de dezvoltarea şi inovarea 
rapidă a tehnologiei wireless.  
- În această etapă a proiectului s-au achiziţionat : 
echipamentul complex de dozimetrie SAR cu accesorii, 
sistemul de etalonare şi validare a sondelor de câmp electric, 
kit-ul de măsurare a permitivităţii complexe a lichidului de 
simulare, kit-ul de determinare a calităţii bateriilor de 
alimentare a terminalelor mobile şi aparatura de măsură şi 
control. 
- În ultima etapă de achiziţii a proiectului din anul 2008 se va 
completa echipamentul iar în 2009 se va pune în funcţiune 
integral. 
 -Întregul sistem de măsurare trebuie să fie introdus într-o 
cameră ecranată electromagnetic care s-a amenajat în cadrul 
proiectului. 
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- J.W. Finnie, P.C. Blumbergs, J. Manavis, T.D. 
Utteridge, V. Gebski, R.A. Davies, B. Vernon-Roberts, 
T.R. Kuchel, Effect of long-term mobile communication 
microwave exposure on vascular permeability in mouse 
brain. Pathology, 2002, 34(4) : 344-7. 

- Journal officiel des communautés européennes, 
“Recommandation du conseil du 12juillet 1999 relative à 
la limitation de l’exposition du public aux champs 
électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz)”, L 199/59, 
1999/519/CE, Juil. 1999. 

- C. Dale, V. Monebhurrun, S. Chaillou, J.C. Bolomey, 
and J. Wiart, “Representativity of homogeneous 
phantoms in testing compliance of mobile phones to SAR 
limits”, Proceedings of the 22nd World Congress of the 
BEMS, Munich, Jun. 2000. 

- C. Dale, D. Lafolie, T. Rivera, T. Sarrebourse, Z. 
Altman, M.F. Wong, S. Chaillou, et J. Wiart, 
“Certification des radiotéléphones”, Rapport interne 
FTR&D, Sept. 2000. 

- J. Burguet, N. Gadi, I. Bloch, "Realistic Models of 
Children Heads from 3D MRI Segmentation and 
Tetrahedral Mesh Construction", 2nd Int. Symposium 
on 3D Data Processing 3DPTV, pp. 631-638, Sep. 2004. 

- A Hadjem, D Lautru, C Dale, M. F. Wong, V. Fouad-
Hanna, J. Wiart, "Comparison of Specific Absorption 
Rate (SAR) Induced in Child-Sized andAdult Heads 
Using a Dual Band Mobile Phone" proceeding on IEEE 
MTT-S Int. Microwave Symp. Dig. June. 2004. 
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- EMF-NET EFRT, Report of NRPB 2004 and children, 

http://www.jrc.cec.eu.int/emf-net/efrtdocuments.cfm 
- EMF-NET EFRT EPI, Mobiles brain cancer, 01 MAR 

2007 
http://www.jrc.cec.eu.int/emf-net/efrtdocuments.cfm 

- M. Brishoual, C. Dale, J. Wiart, and J. Citerne, 
“Methodology to interpolate and extrapolate SAR 
measurements in a volume in dosimetric experiments”, 
IEEE Trans. Electromagnetic Compatibility, vol. 43, n° 
3, pp. 382-389, 2001. 

- IEC 62209-1:2005, Human exposure to radio frequency 
fields from hand-held and body-mounted wireless 
communication devices-Human models, instrumentation 
and procedures – Part 1: Procedure to determine the 
specific absorbtion rate (SAR) for hand-held devices 
used in close proximity to the ear (frequency range of 
300 MHz to 3GHz). 

- IEC 62209-2 Ed 1, aflat în prezent sub formă de CD 
(Committee Draft) cu termen de intrare în vigoare cel 
mai probabil în 2008:Human exposure to radio 
frequency fields from handheld and body-mounted 
wireless communication devices-Human models, 
instrumentation and procedures – Part 2: Procedure to 
determine the specific absorbtion rate (SAR) for mobile 
wireless communication devices used in close proximity 

to the human body (frequency range of 30MHz to 6 
GHz) 

- IEC 62479 (Draft): Determination of the Conformity of 
low power electronic and electrical apparatus with the 
basic restructions related to human exposure to 
electromagnetic fields (10MHz-300GHz) – General 
public. 

- ISO/IEC Guide: 1995, Guide to Expression of 
Uncertainty in Measurement. 

- ISO/IEC 17025: 2005, General Requirements for the 
competence of testing and calibration laboratories 

- Proiect INFOSOC –INF 68: “Riscul generat de 
campurile electromagnetice produse de echipamentele de 
telecomunicatii mobile celulare” 2002-2004. 
Coordonator: INSCC,Parteneri: -ICMET Craiova, 
Universitatea din Craiova, UMF “Carol Davilla” 
Bucuresti 

- Morega Mihaela, Bioelectromagnetism Editura 
MATRIX ROM ,1999 Asociatia de compatibilitate 
electromagnetica din Romania(ACER) www.acero.ro 

 
Autor: 
Prof.Dr. Andrei Marinescu 
ICMET Craiova

 
 
 

O fundaţie elveţiană îşi clarifică poziţia asupra controversatului studiu privind 
radiaţia electromagnetică şi sănătatea 

Swiss Foundation Clarifies Position on Controversial Study on  
EM Radiation and Health 

 
 
 

Fundaţia pentru Cercetarea  Impactului Tehnologiei 
Informaţiei asupra Societăţii(Foundation for Research on 
Information Technologies in Society - IT’IS) cu sediul la 
Zurich, organizaţie care activează pentru lărgirea bazei 
ştiinţifice destinate aplicării folositoare şi în siguranţă a 
energiei electromagnetice în medicină şi tehnologia 
informaţiei, a emis un comunicat prin care clarifică măsura în 
care  a participat la un controversat studiu efectuat de prof. 
Hugo Rüdiger de la Universitatea din Viena  apărut la 
începutul acestui an într-o publicaţie care se ocupă de 
sănătatea ocupaţională şi a mediului. 
Grupul de studiu al profesorului a raportat  efecte dăunătoare 
asupra ADN-ului  fibroblastelor umane atunci când sunt 
expuse la câmpurile electromagnetice ale telefoanelor mobile 

3G chiar la niveluri ale SAR sub limita de 2 W/ kg. 
Comunicatul fundaţiei arată clar că a ajutat la definirea celui 
mai defavorabil caz pentru expunerea umană, a furnizat 
echipamente, a efectuat măsurătorile de dozimetrie şi a 
asigurat funcţionarea sistemelor experimentale. Se afirmă în 
mod clar că Fundaţia IT’IS nu a fost niciodată implicată în  
efectuarea experimentelor biologice şi nici în analiza 
statistică a rezultatelor.  
De asemenea, comunicatul de presă al Universităţii din 
Viena, la care face referire Fundaţia, arată foarte clar că 
Decanul Facultăţii de Medicină, Wolfgang Schütz, a 
reacţionat prompt şi fără echivoc pentru a sublinia scăpările 
studiului şi pentru a grăbi retragerea lui din circulaţie. Mai 
multe informaţii găsiţi pe website-ul IT’IS: www.itis.ethz.ch 

 
 
 
 

 

Nanoparticulele magnetice: eficace pentru tratarea cancerului?   
“Magnetic nanoparticles: suitable for cancer therapy?”  

 
 
 

Un procedeu de măsurare dezvoltat de PTB poate ajuta la 
investigarea în detaliu a comportamentului nanoparticulelor 
care sunt folosite pentru tratarea cancerului. 
Nanoparticulele magnetice(cu dimensiuni de la câţiva până la 
sute de nanometri) sunt noi mijloace promiţătoare de luptă 
împotriva cancerului. Particulele servesc drept purtător 
pentru medicamente: particule „încărcate” cu medicamente 
sunt eliberate în fluxul sanguin unde se mişcă până când intră 
sub influenţa unui câmp electromagnetic care le orientează şi 
le menţine asupra tumorii până când medicamentul îşi 

eliberează substanţa activă. Pe lângă efectul farmaceutic se 
poate aplica şi o acţiune fizică: un câmp electromagnetic 
alternativ încşlzesşte particulele acumulate aşa de mult încât 
ele distrug tumoarea. Ambele concepte terapeutice au 
avantajul de a evita în mare măsură efectele adverse nedorite 
asupra ţesuturilor sănătoase. 
Aceste procedee au fost deja aplicate cu succes la animale şi 
au fost parţial testate şi pe pacienţi. Aici este important de 
ştiut dacă respectivele particule au tendinţa de a se aglomera 
putând astfel bloca vasele de sânge. Informaţii despre acest 
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lucru se pot obţine prin relaxometrie magnetică dezvoltată de 
PTB. Prin acest procedeu, folosind un câmp magnetic 
puternic particulele sunt magnetizate pentru scurt timp pentru 
a măsura relaxarea lor după întreruperea câmpului cu ajutorul 
interferometrelor cuantice supraconductoare, aşa numitele 
SQUID (Superconducting Quantum Interference Device). 
Concluzii privind comportarea lor relativ la tendinţa de 
aglomerre în aceste medii pot fi trase din măsurarea 
suspensiilor de nanoparticule în ser sau în sânge în ansamblu. 
Drept exemplu, se poate arăta că în acest fel că anumite 
nanoparticule din serul sanguin formează grupuri având un 
diametru de până la 200 nm, o indicaţie clară a aglomerării 
astfel încât aceste nanoparticule nu par a fi potrivite pentru 
tratament. 

În prezent se face un puternic efort conjugat cu utilizarea 
unor senzori de câmp magnetic rătăciţi cu heliu pentru 
folosirea acestei metode in mod curent înpractică. În cadrul 
unui proiect comun, Universitatea Tehnică din Braunschweig 
cu sprijinul Ministerului Educaţiei şi Cercetării (BMBF), 
procedura este transformată într-o tehnologie mai simplă 
bazată pe magnetometre pentru determinarea 
neuniformităţilor câmpului magnetic.  
 
Autor: 
Tratims, L. 
PTB News Nr.1/2008, pag. 3 

 
 
 

Oamenii de ştiinţă israelieni afirmă că există o legătură  
între telefoanele mobile şi cancer   

Cell phone-cancer link claimed by Israeli scientist 
 
 
 

 

NETANYA, Israel - Siegal Sadetzki, doctor, epidemiolog şi 
lector la Universitatea Tel Aviv a publicat un studiu despre 
utilizatorii  înrăiţi ai telefoanelor mobile şi probabilitatea ca 
ei să dezvolte o anumită formă de cancer.    
Sadetzki, a publicat rezultatele studiului în „American 
Journal of Epidemiology”, ea şi colegii ei constatând că 
utilizatorii înrăiţi ai telefoanelor mobile sunt supuşi unui risc 
mai mare de a dezvolta tumori benigne şi maligne ale 
glandelor salivare.  
Conform studiilor, riscul de a dezvolta o tumoare a 
principalei glandei salivare (parotida) pe partea unde 
subiecţii ţin telefonul celular este cu 50% mai mare în 
comparaţie cu cei ce nu utilizează telefoane mobile.   
Studiul a fost făcut în Israel. „Spre deosebire de locuitorii 
altor ţări, israelienii au adoptat rapid  telefoanele mobile şi 
continuă să le utilizeze intens. Prin urmare, mărimea 
expunerii la radiaţii de radiofrecvenţă măsurată cu ocazia 
acestui studiu a fost mai mare decât cea constatată în studiile 
precedente asupra telefoanelor mobile.” a spus   Sadetzki.  
"Studiul efectuat ne-a dat un indiciu potrivit căruia folosirea 
telefoanelor mobile este asociată cu cancerul” a adăugat 
Sadetzki care în cursul efectuării studiului a investigat 
aproape 500 de persoane care au fost diagnosticate cu tumori 
benigne şi maligne ale glandelor salivare.  
Subiecţilor li s-a cerut să detalieze modul de folosire al 
telefoanelor mobile adică frecvenţa şi lungimea 
convorbirilor. Ei au fost comparaţi cu un eşantion de 
aproximativ 1 300 de subiecţi de control sănătăţii.  
Studiul a constatat un risc crescut de îmbolnăvire de cancer la 
persoanele din mediul rural care utilizează intens telefoanele 
celulare. Una dintre explicaţiile oferite este aceea că datorită 
faptului că în zonele rurale sunt mai puţine antene, 
telefoanele celulare trebuie să emită o cantitate mai mare de 
radiaţii pentru o comunicare eficientă.  
Sadetzki a afirmat că veridicitatea rezultatelor studiului său 
sprijină o asociere între utilizarea telefoanelor celulare şi 
respectivele tumori. În studiile anterioare această corelaţie 
era greu de făcut datorită perioadei scurte de utilizare a 
telefoanelor celulare şi timpului lung de dezvoltare a multor 
tipuri de cancer. Sadetzki a prezis că cel mai mare număr de 
cazuri de cancer se va înregistra în rândul utilizatorilor înrăiţi 
ai telefoanelor mobile şi  al copiilor.  

Se estimează că peste 90% din locuitorii ţărilor dezvoltate 
utilizează telefoane mobile. „Eu cred că această tehnologie va 
fi folosită în continuare dar în acelaşi timp, cred ca că ar 
trebui să luăm măsuri de precauţie pentru a diminua 
expunerea şi a micşora riscurile legate de sănătate. Ea 
recomandă oamenilor să folosească tot timpul dispozitive 
„hands free” iar când vorbesc să ţină telefonul departe de 
corp.  
Sadetzki a afirmat că părinţii ar trebui să reflecteze asupra 
vârstei  la care copiii lor pot începe să folosească telefoane 
mobile, să fie atenţi ca aceştia să folosească  difuzoarele şi 
dispozitivele „hands free” şi la timpul petrecut de aceştia 
vorbind la telefonul mobil. Principala cercetare a lui Sadetzki 
s-a desfăşurat la Institutul de Epidemiologie şi  Cercetare 
pentru politici în domeniul sănătăţii. Studiul său este parte a 
Studiului International „Interphone”.  
S-au publicat mai multe articole care evaluau măsura în care 
studiile disponibile arată că expunerea oamenilor la radiaţie 
de radiofrecvenţă provoacă tumori. De exemplu,într-o 
încercare de a determina dacă telefoanele mobile produc 
cancer,  cercetătorii danezi au urmărit aproape 420,000 de 
utilizatori de telefoane mobile timp de 21 de ani (până în 
2006). Ei au constatat că energia de radiofrecvenţă generată 
de telefoanele mobile  nu se asociază cu o incidenţă crescută 
a bolii. Pe de altă parte, în aprilie 2006, Institutul Naţional 
Suedez pentru Viaţa Ocupaţională a  publicat în Arhivele 
Internaţionale ale Sănătăţii Ocupaţionale şi de Mediu un 
raport unde se contestă două studii mai vechi care afirmă că 
utilizarea telefoanelor celulare nu are nici o legătură cu 
creşterea riscului de a dezvolta o tumoare cerebrală. 
Cercetătorii au examinat 905 utilizatori adulţi de telefoane 
mobile la care s-au dezvoltat tumori maligne. Ei au constatat 
că persoanele care au vorbit un timp total mai mare de 2 000 
de ore au un risc de 3.7 ori mai mare de a dezvolta cancer la 
creier în comparaţie cu cei ce nu utilizează telefoanele 
mobile.    
Un nou raport al „National Research Council” solicitat de  
Administraţia de Stat a SUA pentru Alimente şi 
Medicamente recomandă continuarea cercetărilor pentru o 
mai bună înţelegere a expunerii pe termen lung la un nivel 
scăzut de radiaţii de la aceste dispozitive.  Comitetul care a 
întocmit raportul a identificat direcţiile şi minusurile 
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cercetării pe baza unor prezentări făcute de experţi 
internaţionali şi a discuţiilor cu participanţii la un workshop 
desfăşurat în august 2007 care a evaluat discipline şi subiecte 
cum ar fi măsurarea expunerii la radiaţie de radiofrecvenţă, 
studii pe grupuri de oameni, măsurători de laborator pe 
grupuri de oameni şi animale şi biologie celulară. Comitetul 

nu a evaluat potenţialele efecte asupra sănătăţii  şi nici nu a 
făcut  
 
Autor: 
Amir Ben-Artzi  
Sursa: http://www.eetimes.eu/industrial/206504361 
 

 

Simpozionul Internaţional – Directivele Europene în Compatibilitate 
Electromagnetică – Laboratoare Acreditate 

20 - 21 iunie 2008, Suceava 
International Workshop on European Directives in Electromagnetic Compatibility 

-Accreditated Laboratories 
 

Organizator: Universitatea “Ştefan cel Mare” 
Suceava- Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa 

Calculatoarelor 
 

Lucrări prezentate 
 

Introduction in EMC 
Autor: Andrei Marinescu, ICMET Craiova 

 
Directive 2004/108/EC concerning the Electromagnetic 

Compatibility 
Autor: Lucian Ursea, MEF Bucharest 

 
Signals and signal integrity 

Autor: Alimpie Ignea, University Politehnica Timisoara 
 

The actual status of national and international 
standardization in Electromagnetic Compatibility 

Autori: Dan Cristian Rucinschi, Sorin Coatu, University 
Politehnica Bucharest 

Anechoic chamber technology  
Autor: Uliana Trucchi, TDK RF Solution, Cedar Park, USA 

 
Current problems and future strategies in 

electromagnetic compatibility 
Autor: Vlad Cehan 

 
Shielsing 

Autor:Marcel Dalebout, Comtest Engineering B.V. Holland 
 

PCB immunity to perturbations 
Autor: Langer EMV-Technik, Germany 

 
European Directive 2004/104/EC 

Autor: Andrei Marinescu, ICMET Craiova 
 

“EMC design principles/Computer Simulation an the 
System Level” 

Autor: Dr. Franz Schlagenhaufer 

 

Workshop/Tutorial – Stadiul actual şi tendinţe în standardizarea EMC 
în cadrul IEC şi CISPR, 15 - 16 iulie 2008, Bucureşti 

International Workshop and tutorial on IEC and CISPR standardization in EMC 
-Present stage and trends, Bucharest, 15-16 July, 2008 

 

Lucrări prezentate 
Dr. William Radasky Tutorial 1 

Introduction to the IEC and the ACEC EMC  
The Advisory Committee on EMC (ACEC) 
Basic EMC Publications in TC 77 
IEC 61000-4-2: ESD Immunity Test 
IEC 61000-4-3: Radiated Field Immunity Test 
 

Prof. dr. Michel Ianoz  Tutorial 1 
IEC 61000-4-4: Electrical Fast Transient/Burst 
Immunity Test 
IEC 61000-4-5: Surge Immunity Test 

 
Dr. William RadaskyTutorial 2  

IEC 61000-4-6: Conducted Disturbances Induced by HF EM 
Fields 
IEC 61000-4-11: Mains Network Voltage Dips and 
Interruptions 
 
 

Prof. dr. Michel Ianoz Tutorial 2  
IEC 61000-4-12: Ring Wave Immunity Test 
IEC 61000-4-18: Oscillatory Wave Immunity Test 
Generic Immunity Standards 
 

Prof. dr. Michel Ianoz Tutorial 3  
CISPR/TC 77 Joint Task Forces (JTF) Introduction 
61000-4-20: TEM Waveguides 
61000-4-21: Reverberation Chambers 
 

Dr. Martin Wright Tutorial 1  
CISPR Overview 
CISPR A: Basic Standards 
CISPR Product Committee Overview 
CISPR B, D, F, H,I 

Dr. William Radasky Tutorial 3 
EMC Zone 

Dr. Martin Wright Tutorial 2 
European Community Perspective on EMC 
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CEM 2008 – Al 5-lea Workshop Internaţional de Compatibilitate Electromagnetică 
19 - 21 septembrie 2008, Predeal 

5th INTERNATIONAL WORKSHOP of ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY 
CEM 2008 

    
 

Lucrări prezentate 
 

Code2Mob: Internet of things, using 2D barcode to build 
service-oriented mobile applications 

Autori: Horia Carstea, Paul Constantinescu, Romeo Negrea, 
Daniela Mihet-Samoila, Marius Rangu 

Politehnica University of Timisoara, SIPS Design S.r.l. 
 Deva , Romania 

 
Recursive-like adaptive noise canceller 

Autori: H.Carstea, I.Golet, R.Negrea, Politechnica 
University of Timisoara, Romania 

 
Encoding of line drawings with a multiple grid chain code 

Autori: H.Carstea, D.Margeloiu, O.Mitaru 
Politechnica University of Timisoara, Romania 

 
Carbon/iron composites 

Autori: C. Banciu, A. Bara, I. Ion, E.A. Patroi 

ICPE-CA, Bucharest, ROMANIA 
 

 New methods for shielding effectiveness determination 
Autori: Lia Elena Aciu, Mihai Badic, Petre Ogrutan 

Transilvania University of Brasov, Romania 
 

A study on the penetration of high frequency nonionizing 
electromagnetic field in biological structures 

Autori: Nicoleta Viorica DAVID, Mihaela MOREGA 
POLITEHNICA University of Bucharest, Romania 

 
Application of electromagnetic fields computational 

methods to assess exposure conditions of live line workers 
on 500 kV transmission lines 

Autori: Luís Adriano M. C. Domingues, Rafael Monteiro da 
Cruz Silva, Athanasio Mpalantinos Neto,  

Carlos Ruy Nunez Barbosa 
CEPEL Electric energy research center , Brasil 

 
Comparative analysis of electromagnetic fields exposure 

limits from international standards 
Autori: Rafael Monteiro da Cruz Silva, Luís Adriano M. 

Cabral Domingues, Athanasio Mpalantinos Neto, Carlos Ruy 
Nunes Barbosa 

CEPEL –Eelectric energy research center, Brasil 
 

personal exposimetry for measuring the indoor exposure 
of children to ELF, VLF and RF fields generated by 
internal and external electromagnetic field sources 

Autori: Gilbert Decat, Leo Deckx, Ulrike Maris 
VITO – Integrated Environmental Studies, Belgium 

 
On construction and approximation of electromagnetic 

signals by sampling data 
Autori: Ioan Golet, Horia Carstea 

Politehnica University of Timisoara, Romania 
 

Geometry optimization of electromagnetically shielded 
rooms, for biomagnetic applications, using finite element 

method 
Autori: Liviu Neamţ, Liviu Petrean, Mircea Horgoş 

North University of Baia Mare, Romania 
 

The first romanian sar measurement facility will be 
operational in 2009 

Autor: Andrei Marinescu 
ICMET - Craiova, Romania 

 
Survey of temperature distribution inside G-TEM cell for 

investigation of emf biological effects 
Autori: Marija Salovarda, Kresimir Malaric 

DEKOD telekom d.o.o., Faculty of Electrical Engineering 
and Computing, Croatia 

 
Testing of ism wireless equipment in 2.4 GHZ band 

according to R&TTE Directive 
Autori: Andrei MARINESCU, Ionel DUMBRAVA 

ICMET , Craiova, Romania 
 

Properties of magnetic shields for absorbing low 
frequencies em radiation 

Autori: Jenica NEAMTU, Jana PINTEA, Elena HELEREA, 
Cristian MORARI, Ionut BALAN 

INCDIE ICPE-CA, Bucharest, Romania, Transilvania 
University of Brasov,  Romania 

 
Measuring frequency hopping signals with the optimum 

settings for spectrum analyzer 
Autori: Radu Munteanu, Paul Bechet, Radu Mitran, Iulian 

Bouleanu, Land Forces Academy, Sibiu, Romania 
 

EMC aspects in ultra small satellites design 
Autori: I. Plotog, P. Svasta, I. Busu, N. D. Codreanu 

Politehnica University of Bucharest, Bucharest, Romania 
ISS, Magurele-Bucharest, Romania 

 
A body’s electric model in the electromagnetic field 

aboard a ship 
Autori: Alexandru Sotir, Alina Balagiu, Mircea 

Constantinescu, Ionuţ Datcu, Iulian  Iordache, Eros Patroi 
Naval Academy „Mircea Cel Batran” Constanta, Romania,  

ICPE-CA Bucarest, Romania 
 

Connections between electromagnetic hard and 
psychological soft 

Autori: Alin Gilbert SUMEDREA, Victoria BURTEA,  
Ioana TODOR, Corneliu MOSOIU 

Politehnica University of Timisoara, Romania 
 

Native and pertubed model of the nonionizing irradiation 
effects on the alive matter 

Autor: Nicolae Verga MD, ICPE-CA Bucharest, Romania 
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EMC compliance of analytical equipments used in the 

modern analytical chemistry 
Autori: Carmen Mateescu, Stefania Zamfir 

ICPE – CA, Bucharest, Romania 
A model of human exposure to electromagnetic radiation 

Autori: Madalina Negoita, E. A. Patroi 
ICPE-CA, Bucharest, Romania 

 
The RF sources and health effects 

Autori: Andreea Voina, Georgeta Alecu, Brandusa 
Pantelimon, C. Voina, ICPE-ca Bucharest, Romania, 

 Politehnica University of Bucharest, Romania 
 

Electromagnetic interferences by the form of electrostatic 
discharges and their effects on the ship 

Autori: Gheorghe Samoilescu,  Alexandru Sotir, Mircea 
Constantinescu, Vasile Solcanu 

Naval Academy “Mircea Cel Batrân Constanta, Romania 
 

An approach on EMC environment measurement 
methods and errors that may appear 
Autori: Adrian Matoi, Elena Helerea 

Transilvania University of Brasov, Romania 
 

Carbon composite materials for emi applications a new 
structural model for carbon materials 

Autori: I. Ion , C.M. Mitu, C. Banciu, Y Kovalev, N. 
Székely, N. Stancu, F. Barca,  ICPE , Bucharest, Romania, 
ISS, Bucharest, Romania,  Skobeltsyn Institute of Nuclear 
Physics, Lomonosov Moscow State University, Moscow, 

Russia, Joint Institute for Nuclear Research, Dubna, Russia,  

Research Institute for Solid state Physics and Optics Neutron, 
Budapest, Hungary 

 
Carbon composite materials for emi applications a data 
analysis and modeling framework for the description of 

carbon materials 
Autori: I. Ion, C-M MituM, ICPE-CA, Bucharest, Romania, 

ISS, Bucuresti-Magurele, Romania 
 

The behavior of a human near the mobile phones 
Autori: Ionut Balan, Cristian Morari,  Jenica Neamtu, Jana 
Pintea, Malaeru Teodora, Georgescu Gabriela, ICPE-CA, 

Bucharest, Romania 
 

Electromagnetic pollution sources and methods of 
protection against their effects 

Autori: J. Pintea, Radu Pintea, J. Neamtu, I. Balan, C. 
Morari, Georgeta Alecu, ICPE-CA Bucharest, Romania 

INTERGIS SRL Bucharest, Romania 
Shileds for special constructions,  based on chyral- comb 

structures 
Autori: Alina Ruxandra Caramitu,  Sorina Mitrea , Jana 

Pintea, ICPE CA Bucharest, Romania 

 

Present-Day Aspects of Standardization in EMC Field 

Autori: Dan Cristian Rucinschi, Sorin Coatu, Gabriela 
Teodorescu, University Politechnique Bucharest, Romania, 

ASRO, Bucharest, Romania 

 
SICEM 2008 - Simpozionul Interdisciplinar de Compatibilitate Electromagnetică 

21 - 22 noiembrie 2008, Bucuresti 
The 7’th edition of EMC Romanian International Symposium 

    
 

 
 
 

SCOPUL SIMPOZIONULUI 
 
SICEM 2008, se doreşte a fi:  
• O manifestare ştiinţifică şi tehnică la scară internaţională în domeniul CEM; 
• o oportunitate pentru specialiştii din diversele sectoare tehnice în care apar probleme de compatibilitate electromagnetică 

de a-şi împărtăşi experienţa specifică 
• un prilej pentru abordarea unor direcţii de cercetare în domeniu. 

 
Lucrări prezentate 

Modeling EMI in Wireless Networks 
Autori: ELEONORA DARIE –  

Technical University of Civil Engineering,  
COSTIN CEPISCA – University “Politehnica” of Bucureşti 

  
Software pentru colectarea datelor de monitorizare 

Autori: ALIMPIE IGNEA, ADRIAN MIHAIUTI, MARIUS 
SEBU - Universitatea “Politehnica” Timişoara 

 
Măsurarea radiaţiilor electromagnetice neionizate 
Autori: ALIMPIE IGNEA, ADRIAN MIHAIUŢI, 

LAVINIU CINCU- Universitatea “Politehnica” Timişoara  
 

Asupra incertitudinii de măsurare la încercările 
standardizate de compatibilitate electromagnetică  

Autori: SORIN COATU, DAN RUCINSCHI- Universitatea 
“Politehnica” Bucureşti –TICEM 
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Comportarea panourilor fotovoltaice ca antene capabile 

să recepţioneze şi să transmită unde electromagnetice 
Autori: DANIEL IULIAN COSTIA, MIHAI OCTAVIAN 

POPESCU, CLAUDIA LAURENTA POPESCU - 
Universitatea “Politehnica” Bucureşti, Facultatea de Inginerie 

Electrica 
 

Experimentări privind verificarea generatorului ESD 
conform IEC 61000-4-2 

Autori: ANDREI MARINESCU, GEORGE MIHAI, PAUL 
NICOLEANU – ICMET Craiova 

 
Verificarea uniformităţii câmpului într-o cameră 

semianechoică conform noilor prevederi  
ale standardului IEC 61000-4-3; 2006 

Autor: ANDREI MARINESCU, CĂTĂLIN VĂRGATU, 
GEORGE MIHAI – ICMET Craiova 

 
Proprietăţile materialelor folosite în ecranarea 

arhitecturală 
Autori: ANDREI MARINESCU,CĂTĂLIN 

VĂRGATU,GEORGE MIHAI,BÎCU AIDA,VIOLETA 
VOICU–ICMET Craiova 

 
Stand de laborator pentru studiul perturbaţiilor de 

conducţie  
Autori: CLAUDIA POPESCU, LUIZA POP 

Universitatea “Politehnica” Bucureşti 
 

Transmisia de semnale prin reţeaua electrică de joasă 
tensiune – Experimentări în SITU 
Autori: ALEXANDRU CHIUŢĂ 

Universitatea “Politehnica” Bucureşti 
 
 
 
 

WORKSHOP 
CEM şi mediul electromagnetic ambiant 

Prezentarea cărţii: Impactul câmpului electromagnetic 
de natură antropică asupra ecosistemelor 

Autori: Claudia Laurenta Popescu, Horia Gavrilă 
Consorţiul Proiectului CEEx ICEMECOS

 
 

Noutăţi 
News 

 

Studiu german – nu găseşte nici o dovadă a riscurilor 
pentru sănătate generate de utilizarea telefoanelor mobile   
07/01/08 03:27 PM 
Biroul federal pentru protecţia la radiaţii (Bundesamt für 
Strahlenschutz, or BfS) a constatat că nu există efecte 
adverse asociate cu utilizarea telefoanelor mobile. Ministrul 
german al mediului Sigmar Gabriel, a anunţat că în perioada 
2002- 2008 în cadrul programului german pentru 
telecomunicaţii mobile  au fost efectuate mai mult de 50 de 
studii care au constatat că nu există nici o dovadă că 
telefoanele mobile sau transmisiile care se încadrează în 
actualele limite cerute pentru emisiile electromagnetice ar 
prezenta vre-un risc pentru sănătate. Ei au adăugat totuşi 
avertismentul obişnuit că sunt necesare mai multe studii pe 
termen lung având în vedere că telefoanele mobile sunt 
utilizate de o perioadă relativ scurtă de timp. Programul a fost 
finanţat cu 17 mil Euro. Deşi cei mai mari 4 operatori de 
comunicaţii wireless au furnizat jumătate din fondurile de 
cercetare BfS şi-a asigurat criticii că procedurile de încercare 
asigură obiectivitatea studiului.  
Cercetarea s-a concentrat pe mecanismele de funcţionare ale 
câmpurilor electromagnetice de înaltă frecvenţă în telefonia 
mobilă, efectele lor asupra oamenilor şi animalelor şi 
cantitatea de radiaţie electromagnetică la care este supus 
publicul german. Unele studii au produs rezultate interesante. 
Ele nu au găsit nici o dovadă că radiațiile electromagnetice 
de la telefoanele mobile slăbesc bariera sânge – creier , o 
chestiune îndelung controversată. De asemenea, studiul a 1,5 
% din germanii care au pretins că sunt sensibili la radiaţii 
electromagnetice a arătat cercetătorilor de la BfS că din 
rândul lor a apărut cel mai mare număr de alarme false – 
adică pretindeau că sesizează radiaţia când de fapt nu exista 
semnal – în comparaţie cu grupul de control. Cercetătorii au 
mai subliniat şi că anumite probleme de sănătate ca letargia, 
durerile de cap şi tulburările de somn pot fi cu greu asociate 
unei probleme fizice. Comunicatul de presă original poate fi 

citit online. 
 
JAMA Publică un articol despre interferenţa produsă de 
dispozitivele de identificare prin radiofrecvenţă asupra 
echipamentelor folosite pentru asistenţa medicală a 
cazurilor critice 
06/26/08 12:05 PM 
Numărul din iunie al Journal of the American Medical 
Association (JAMA) cuprinde un articol despre încercările la 
interferenţă electromagnetică efectuate de o echipă de 
cercetători de la Centrul Medical Academic al Universităţii 
Amsterdam, Olanda. Comunitatea medicală a acordat o 
atenţie sporită dispozitivelor de identificare prin radio 
frecvenţă (RFID Radio Frequency Identification) deoarece 
ele ar putea fi folosite la identificarea precisă a pacienţilor 
prevenind astfel erorile medicale. De asemenea, electronica 
încorporată în echipamentele medicale moderne reprezintă o 
semnificativă cheltuială de capital iar dispozitivele de 
identificare prin radio frecvenţă pot fi folosite pentru a 
urmări localizarea dispozitivelor chiar într-un mediu urban 
aglomerat, cu sute de pacienţi. În ciuda utilităţii lor evidente 
medicii sunt preocupaţi de posibila lor interferenţă cu 
echipamentul electronic care este vital pentru bolnavii în 
stare critică.  
Articolul intitulat „Interferenţa electromagnetică generată de 
identificarea prin radiofrecvenţă provoacă incidente potenţial 
periculoase la echipamentele pentru asistenţa medicală a 
cazurilor critice” descrie încercările de evaluare a două 
sisteme RFID (activ 125 kHz şi pasiv 868 MHz), fără 
pacienţi, în condiţii controlate în vecinătatea a 41 dispozitive 
medicale reprezentând 17 categorii de dispozitive de la 22 de 
producători. La 123 de încercări (3 per dispozitiv) RFID a 
produs 24 de incidente legate de interferenţa 
electromagnetică. 22 au fost clasificate ca periculoase; două 
ca semnificative  şi trei ca uşoare. Dispozitivul RFID pasiv 
868 – MHz   a generat un număr mai mare de incidente (26 
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de incidente la 42 de încercări sau 63%) în comparaţie cu 
dispozitivul activ 125 kHz (8 incidente la 41 de încercări sau 
20%). Distanţa mediană dintre cititorul RFID şi dispozitivul 

medical a fost de 30 cm în toate cazurile.  
Pe website-ul JAMA se găseşte un rezumat al articolului 
respectiv. 
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