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Abstract. The particularly fast growth in the number of mobile communication 
technology users has led to an increased interest in regard to the biological effects 
associated thereto. The radiation – waves – electromagnetic fields are an omnipresent 
form of energy transfer. Any physical body, when at a temperature above „0 K”, emits 
ionising or non-ionising radiation. When using a mobile phone, the tissues that are 
adjacent to the phone are subject to electromagnetic radiation levels that are thousands 
of times more intense compared to the level recorded in the area of the base stations, and 
this calls for severe restrictions as to the „Specific energy absorption rate” (S.A.R.) of 
the phone device in question. Unlike heating, which is due to the capacity of the body to 
absorb energy from the irradiative field, the possibility of producing non-thermal effects 
derives from the „oscillating similarity” between the microwave radiation and the living 
organism. The paper outlines the features of radiation generated by the use of mobile 
phones, the potential effects onto the beneficiaries of such phones, as well as the 
solutions for mitigating those effects. 
Keywords: radiation, antennas, mobile telephony, transmitter, effects onto living 
organisms. 

 
În ultimii câțiva ani a crescut interesul referitor la efectele biologice asociate cu 

expunerea la câmpurile electromagnetice folosite în comunicațiile mobile. Creșterea a 
fost determinată de sporirea deosebit de rapidă a numărului de utilizatori ai acestor 
dispozitive, ceea ce a condus la apariția multor probleme referitoare la unele efecte 
posibile ale acestor câmpuri.     

Există numeroase cercetări în domeniu însă, în prezent nu se pot exprima 
concluzii ferme decât într-o oarecare măsură și aceasta din două cauze: 

● pentru a se ajunge la rezultate certe în cercetări biologice și medicale efectuate 
asupra factorilor umani, este nevoie de un interval de timp, în general, de ordinul 
anilor dacă nu chiar al deceniilor; 

● evoluția tehnicilor folosite în comunicațiilor mobile este, cel puțin    începând  
din 1980, deosebit de dinamică, cu schimbarea generațiilor de sisteme de comunicații 
mobile la un interval de ordinul a 8÷10 ani.    

În România, în procesul de dezvoltare deosebit de dinamică a Comunicaţiilor 
în special în perioada ultimilor ani şi cu precădere a Comunicaţiilor mobile, 
problema Riscului biologic al expunerii la radiaţii electromagnetice a constituit şi 
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constituie o preocupare permanentă, în scopul realizării unui echilibru rezonabil 
între avantajele importante ale unui Sistem de comunicaţii puternic, extins şi 
accesibil şi eventualele riscuri biologice pe care acesta le-ar putea implica. 

În acest context, au fost realizate numeroase studii și cercetări multi și inter-
disciplinare cu implicarea domeniului tehnicilor și tehnologiilor de comunicații, cel 
al compatibilității electromagnetice, domeniului medical și a celui biologic. 

Generic vorbind, problema pornește de la faptul că radiațiile - undele - câmpurile 
electromagnetice, constituie o formă omniprezentă a transferului de energie, teoretic  
orice corp fizic, aflat la temperatură  mai mare decât „0 absolut”, emițând radiații 
electromagnetice. 

Aceste radiații pot fi Ionizante (ex. X, Gamma, Y etc.) sau Neionizante (vizibile 
sau nu, radio etc.) și în procesul de propagare, pot fi parțial sau total, absorbite sau 
reflectate, rezultând efecte, inclusiv cele biologice și pentru care sunt importante: 

● banda de frecvență în care se lucrează; 
● puterea emisă; 
● durata de timp în care emițătorul echipamentului mobil este activ. 
Radiațiile electromagnetice de înaltă frecvență care, ca urmare a expunerii, 

pătrund în corpul omenesc, sunt puternic absorbite, iar energia preluată este 
transformată în căldură. Țesuturile irigate cu sânge cum sunt: fluidele corpului, mușchii 
etc. absorb mult mai multă energie decât pielea, oasele sau grăsimea. Absorbția de 
energie crește cu frecvența, în timp ce adâncimea de pătrundere în corp scade. Astfel 
adâncimea de pătrundere la 700 MHz este de 2,5 cm, iar la 1800 MHz este de cca 1 cm. 

Energia electromagnetică absorbită de țesuturi și transformată în căldură, poate 
determina o creștere a temperaturii acestora, în timp ce, mecanismele de 
termoreglare ale organismului tind să compenseze această creștere. 

În repaus, temperatura internă a corpului este de 36C, aceasta putând crește 
până la 37oC în timpul unei activități fizice moderate și pentru scurt timp, până la 
40oC, dacă activitatea fizică este intensă. 

Structura rețelelor de comunicații mobile, cu acoperire celulară a zonei 
deservite, cuprinde ca elemente corespondente în legătură de comunicații, prin 
emisia, respectiv recepția de radiații electromagnetice, stația de  bază a celulei și 
unitatea mobilă – telefonul (fig. 1). 

Nivelul de putere la emisie este stabilit automat, atât pentru emițătorul stației 
de bază cât și pentru emițătorul stației mobile, pe baza măsurătorilor nivelurilor de 
recepție, măsurători realizate periodic și transmise la controlorul stației de bază.  

Astfel se realizează atât o protecție tehnică pentru funcționarea rețelei împotriva 
unor măriri abuzive ale puterii de emisie la stația mobilă de către utilizator cât și, 
implicit, o protecție a acestuia dar, în zonele cu semnal slab – de umbră – nivelul de 
putere al radiației emise se ridică în mod automat, pentru a fi asigurate condițiile de 
funcționare normală a legăturii.  

Referitor la această problemă:  
● există şi este aplicat un cadru normativ naţional şi internaţional, coerent şi bine 

pus la punct, privind managementul riscului expunerii la radiaţii electromagnetice. 
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Fig. 1 
 

● toate reţelele de comunicaţii mobile se realizează pe bază de proiecte detaliate, 
care cuprind întreaga configuraţie şi construcţie a reţelei, precum şi calculele de câmp 
electromagnetic şi acoperire, astfel ca să fie asigurată funcţionarea corespunzătoare şi 
în limitele strict necesare ale intensităţii câmpului; totodată, sunt prevăzute toate 
caracteristicile echipamentelor folosite, inclusiv cele ale antenelor directive pentru 
Staţiile de bază şi dintre care, caracteristica de radiaţie tridimensională este esenţială; 
astfel, intensitatea câmpului radiat este orientată pe axa zonelor de acoperire 
îndepărtate, în aşa fel că prin lobii caracteristicii de radiaţie ai antenei, această 
intensitate scade odată cu scăderea distanţei la sol faţă de antena amplasată la 
înălţime, la baza acesteia intensitatea câmpului fiind deosebit de redusă, cu câteva 
ordine de mărime sub limitele admise internațional, care au la rândul lor, o marjă de 
siguranță față de limita de securitate, în timp ce telefonul celular produce radiații cu 
câteva ordine de mărime mai intense decât cele aferente stației de bază (fig.2);0 

● reţelele de comunicaţii mobile sunt autorizate să fie puse în funcţiune, numai 
în cazul în care corespund proiectelor aprobate de către organismele abilitate, cu 
respectarea cadrului normativ aferent şi ca urmare a verificării asigurării practice a 
tuturor parametrilor proiectaţi, inclusiv caracteristicile de radiaţie şi de acoperire a 
zonelor deservite. 
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Fig. 2 
 

● prin utilizarea telefonului celular (în afara utilizării modului hands-free), 
ţesuturile adiacente telefonului sunt supuse la niveluri de radiaţii electromagnetice 
de mii de ori mai intense decât se înregistrează în zonele staţiilor de bază, ceea ce 
impune restricţii severe pentru „Rata absorbţiei specifice de energie” (SAR) a 
telefonului folosit (fig. 3). 

Aceasta este reglementată în mod riguros, este 
testată de laboratoare autorizate şi trebuie făcută 
cunoscut în mod obligatoriu, prin toate modalitățile 
disponibile, pentru a informa în mod cât mai corect 
utilizatorul, asupra acestei caracteristici, respectiv: 

– în punctele de comercializare; 
– în prospecte; 
– ca „meniu” pe ecranul telefonului; 
– pe etichetă și/sau ambalajul aparatului; 
– pe pagina web pentru toate tipurile de telefoane comercializate într–o țară; 
Totodată, valoarea S.A.R. trebuie însoțită de informația privind Standardul, 

precum și Laboratorul acreditat, care a efectuat măsurătorile. 
Valorile S.A.R. trebuie să fie mai mici de 2,00W/kg, valorile uzuale adoptate 

la nivelul diferitelor țări fiind de 1,60 ÷ 2,00W/kg, iar în mod practic, din 
examinarea a câtorva sute de tipuri de telefoane mobile, aceste valori se situează 
între 0,60 W/kg ÷ 1,50 W/kg. 

Față de această situație, în literatură sunt citate rezultatele unui experiment, 
efectuat pe un grup de voluntari, care au fost expuși pentru 15÷20 minute, la radiații 
cu S.A.R. de 4,00 W/kg și care au determinat o creștere a temperaturii cu 0,5oC, 
considerată acceptabilă pentru persoane sănătoase. 

Totodată, trebuie menționat faptul că, organismul uman, ca un sistem remarcabil 
de bine structurat, intercorelat și echilibrat, posedă mecanisme foarte eficiente de a  
reacționa la stimulii  externi,  inclusiv  mecanismul de termoreglare, prin ajustarea 
altor procese de producere a căldurii, pentru a compensa tendința de creștere a 
temperaturii țesuturilor, determinată de expunerea la radiații electromagnetice. 

Aceste procese de autoadaptare trebuie să nu depășească însă, limitele de 
suportabilitate ale organismului, caz în care consecințele pot fi neplăcute. 

 
 

Fig. 3 
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Astfel, studiile efectuate au arătat că expunerea la radiațiile electromagnetice, 
păstrată în limitele admise, poate determina accidental, o creștere a temperaturii 
locale cu cel mult 0,1oC, cea ce este nepericulos. 

În același timp, în mod paradoxal, printre primele efecte ale folosirii 
telefonului mobil, citate în Statele Unite, nu se află cele termice ci distragerea 
atenției de la activitatea de bază, respectiv conducerea auto, lucrul pe șantier, în 
special la înălțime etc., cu creșterea riscului producerii de accidente. 

După cum se poate constata din cele prezentate, posibilele efecte așa numite 
„Termice” ale radiațiilor electromagnetice, datorate transformării energiei absorbite 
în căldură, sunt destul de detaliat studiate și relativ bine stăpânite. 

În afara acestor efecte însă, există o categorie mult mai subtilă a posibilelor 
efecte „Netermice”, care se află actualmente în studiu.  

Posibilitatea existenței efectelor Netermice ale pulsurilor de microunde, de 
joasă intensitate, care sunt utilizate în telefonia mobilă, derivă din faptul că microundele 
au proprietăți fizice caracteristice undelor. Radiația de microunde are frecvențe bine 
definite, care pot influența capacitatea de discernământ a organismului (chiar dacă 
intensitatea microundelor este foarte mică) și prin care organismul poate fi afectat. 
Organismul uman are o activitate electrochimică intensă care este foarte sensibilă și 
al cărei control este realizat prin intermediul unor procese electrice oscilatorii de 
diferite tipuri, care sunt caracterizate de frecvențe specifice; unele dintre aceste 
frecvențe sunt de ordinul de mărime al frecvențelor utilizate în GSM, încât unele 
activități biologice de natură electrică pot interfera cu radiația incidentă de microunde, 
prin intermediul caracteristicilor oscilatorii. 

Astfel, în contrast cu încălzirea, care se datorează capacității organismului de a 
absorbi energie de la câmpul iradiant, posibilitatea producerii efectelor Netermice 
provine din „ similaritatea oscilatorie” dintre radiația de microunde și organismul 
viu; acest fapt face posibil ca organismul viu să răspundă la interacțiunea cu pulsurile 
de microunde de  joasă intensitate, având capacitatea să recunoască anumite frecvențe 
caracteristice ale acestei radiații.  

Intensitatea radiației de microunde recunoscută de organism, este foarte joasă, 
cu multe ordine de mărime mai joasă decât intensitățile asociate de obicei cu 
efectele termice, aceste influențe fiind posibile atunci când organismul este viu și 
are activitate electrică endogenă pulsatorie. 

Efectele Netermice depind de starea organismului expus la radiația de microunde, 
deci aceste efecte sunt neliniare. Un câmp electromagnetic de joasă intensitate 
poate induce un răspuns intens, care nu este direct proporțional cu intensitatea sau 
un răspuns de tipul „tot sau nimic” . 

Astfel, ne așteptăm ca nu toate organismele vii expuse la aceeași intensitate de 
microunde să fie afectate în același mod. 

Efectele Netermice sunt foarte controversate și încercările de a fi reproduse în 
diferite laboratoare nu au fost totdeauna reușite. Aceste dificultăți nu sunt cu totul 
neașteptate deoarece aceste efecte depind de starea organismului, când acesta este 
expus la microunde, în particular in vivo. 
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Pentru studiile in vitro, rezultatele discrepante apar datorită diferențelor dintre 
condițiile experimentale și datorită designului experimental. Exemple în acest sens 
sunt încercările nereușite de a reproduce  experimentele creșterii ratei de diviziune a 
drojdiei de bere sub acțiunea microundelor și experimentele legate de creșterea 
incidenței fragmentării ADN-ului. 

Natura neliniară foarte accentuată a organismelor vii le fac pe acestea foarte 
sensibile la condițiile existente și astfel este foarte dificilă realizarea condițiilor 
experimentale identice, în vederea reproductibilității rezultatelor obținute în diferite 
laboratoare ale lumii. 

O multitudine de rezultate experimentale, care pun în evidență efecte biologice 
netermice ale radiației electromagnetice de Radio Frecvență – RF, au fost descrise 
în diverse comunicări, rapoarte ale grupurilor de experți, publicații etc. și sunt 
cuprinse în bazele de date ale diverselor instituite implicate. 

Concluzia referitoare la acest tip de efecte biologice este aceea că aceste efecte 
sunt insuficient dovedite, fapt care implică totuși continuarea cercetărilor și, până la 
definitivarea acestora, o atitudine și măsuri preventive. 

Ca posibile interacțiuni care se au în vedere, sunt cele cu: 
– activitatea electrică a „ElectroEncefaloGramei” – E.E.G; 
– fenomenele electrochimice ale organismului; 
– permeabilitatea barierei hematoencefalice; 
– activitatea sistemului imunitar. 
O constatare care se conturează deja, este aceea că organismele adolescenților 

și ale copiilor, sunt mult mai sensibile, întrucât: 
– craniul acestora este mai fragil; 
– sistemul nervos este în formare; 
– sunt mai susceptibili la defecte genetice; 
– sistemul imunitar este mai puțin robust. 
Un exemplu de posibilă interacțiune este acela al frecvenței de repetiție a 

cadrelor multiple, de 8,34Hz și caracteristicile Pulsului de 2Hz, ce caracterizează 
semnalul provenit de la telefoanele portabile cu transmisie discontinuă – DTX, care 
se află în domeniul undelor cerebrale Alpha și Delta care, sub vârsta de 12 ani, se 
modifică în mod constant. 

Față de stadiul și rezultatele actuale ale studiilor și cercetărilor privind Riscul 
biologic al expunerii la radiațiile electromagnetice ale sistemelor de comunicații 
mobile, câteva posibile recomandări ar fi: 

– să se adopte o abordare preventivă a problemei; 
–  să se manifeste grijă și să se adopte decizii, individual și în cunoștință de cauză; 
– să se continue cercetările, cu precădere în mod interdisciplinar. 
Totodată, se pot contura și unele posibile sugestii, astfel: 
– crearea și actualizarea permanentă a unei Baze de date naționale, privind Stațiile 

de bază pentru comunicații mobile, cu precizarea parametrilor de funcționare; 
– garantarea funcționării Stațiilor de bază în limitele parametrilor specificați la 

autorizare; 
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– elaborarea, adoptarea și aplicarea unei proceduri de monitorizare a funcționării 
stațiilor de bază; 

– marcarea zonelor de excludere din vecinătatea antenelor; 
– evitarea amplasării antenelor în apropierea școlilor, grădinițelor, spitalelor, 

azilelor; 
– descurajarea utilizării telefonului mobil de către copii, în afara cazurilor de 

extremă urgență; 
– utilizarea telefonului mobil numai pentru comunicări/convorbiri și NU pentru 

discuții prelungite/conversații; 
– utilizarea de preferință a modului „hands free”; 
– utilizarea alternativă, ori de câte ori este posibil, a comunicării prin SMS; 
– folosirea alternativă a celor două urechi și distanțarea, pe cât posibil, a 

telefonului față de cap; 
– închiderea telefonului în zonele de umbră – cu semnal foarte slab; 
– alegerea corespunzătoare a tipului de telefon mobil, privind atât valoarea 

S.A.R., cât și clasa de putere adecvată zonei de utilizare. 
 


