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1. Introducere
Autorul, într-o activitate îndelungată de bioinginer şi expert
tehnic judiciar de înaltă calificare, în domeniul comunicaţiilor electronice
mobile, a efectuat profesional în cadrul lucrărilor de expertiză, o serie
de măsurători electronice de precizie, determinări laborioase şi
modelări asupra câmpului electromagnetic artificial omniprezent, care 229

în mod regretabil - la momentul actual, constituie un nou mediu
artificial, ce învăluie planeta noastră, urmare
incontestabilă a
progresului tehnologiei digitale de telecomunicaţii, spre o economie
durabilă şi o societate a cunoaşterii, dar şi implicaţii negative
imprevizibile asupra mediului biologic, care a evoluat în cele trei
componente naturale: terestră, acvatică şi aeriană.
Rapoartele pertinente, amănunţite, întocmite de specialist,
urmare a unor cercetări ştiinţifice intensive, au fost bine documentate
teoretic, cu efectuarea unor lucrări de măsurători electronice
profesionale, asupra parametrilor metrologici de radiocomunicaţii, axat
practic pe subtilităţile tehnologiei comunicaţiilor celulare, cu
echipamente terminale mobile, dar şi cu aprecieri informale,
competente, privind influenţa distructivă a recentelor radiaţii penetrante
din spectrul radio, ce formează deocamdată inevitabil aşa zisul „smog
electromagnetic” asupra mediului viu gingaş.
Este atestat pericolul de iradiere electromagnetică a
următoarelor instalaţii tehnologice: antenele directive ale staţiilor GSM,
cuptoarele cu microunde, orice emiţător radio în zona imediat limitrofă,
folosirea intensivă a configuraţiilor wireless, bluetooth, Wi-Fi.
Dat fiind pericolul integrat, mereu crescător al smogului
electromagnetic, odată cu implementarea societăţii cunoaşterii se
impune ca toate specialităţile inginereşti, în mod sinergic, să contribuie
creativ la reducerea la minim a iradierii radio.
2. Desfăşurarea cercetărilor ştiinţifice
În cadrul lucrărilor tehnico-ştiinţifice de expertiză judiciară,
efectuate în ultimii ani, au fost făcute preliminar o serie de constatări
profesionale, legate de modalităţile de transmisie în cadrul centrelor de
comunicaţii electronice, amplasate pe terasele superioare a unor blocuri
din Bucureşti şi provincie, pentru a se clarifica, complexul tehnologic
folosit de operatorul GSM, la impactul cu mediul ambiant, cu
infrastructura habituală şi cu organismele superior organizate.
Prima parte originală a lucrărilor inginereşti întreprinse a fost
secvenţa metrologică, efectuată cu echipamente de măsurare modernă,
pentru determinarea câmpurilor electromagnetice în încăperile de lucru
din cadrul unor instituţii, ca mediu profesional artificial, sau în locuinţe
ca mediu artificial habitual permanent.
De asemenea, în mod original, s-au efectuat „determinări
pentru evidenţierea valorilor de fond ale câmpului electromagnetic
complex”, din spaţiile analizate, ceea ce a presupus – o excepţie
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binevenită - de oprire a funcţionării echipamentelor GSM din zonă, în
timpul nopţii, aparţinând operatorilor de telefonie mobilă autorizaţi.
În cadrul măsurătorilor electronice complexe, a rezultat un
tablou edificator al câmpului electromagnetic, ce a stat la baza
rapoartelor de expertiză, care au determinat înlăturarea emiţătorilor.
Concomitent, concluziile superficiale desprinse de unii
specialişti, sunt integrate totalmente protecţiei faţă de câmpurile
electromagnetice, numai la acţiunile de scurtă durată (de ordinul
minutelor), cu următoarea esenţă: „parametrii măsuraţi sunt inferiori
valorilor de declanşare a acţiunii distructive, deci implicit valorilor limită
de expunere prevăzute de H.G. 1136/2006.
Analizând critic, concluziile tehnice de mai sus, se constată că o
lucrare de expertiză, nu se poate rezuma doar la măsurarea unor
parametri ai câmpului electromagnetic şi în verificarea funcţionării
instalaţiilor şi a echipamentelor, în incidenţa H.G. 1136/2006. Actul
normativ stabileşte că, riscul este cu atât mai mare, cu cât durata
expunerii la efectele acestor câmpuri este mai mare, situaţie în care se
află personalul lucrativ, pentru care durata expunerii corespunde cu
întregul program de lucru. În acelaşi timp H.G. 1136/2006 se referă
doar la riscurile pentru sănătatea lucrătorilor, pentru expunere pe
termen scurt şi nu vizează efectele posibile pe termen lung, motiv
pentru care aprecierile în acest cadru metrologic restrâns se constată
incomplete şi neavenite.
Personal, ca expert în domeniu, arăt că, deşi cea mai mare
parte a puterii de emisie este concentrată fascicular, în lobul principal al
antenei, din staţia de bază, cu o bună directivitate, totuşi o parte a
energiei radiante se regăseşte rezidual, în lobii secundari ce radiază în
zona înconjurătoare. Este cazul să scoatem în evidenţă şi efectele
non-termice, semnalate de specialiştii în domeniu, care au efecte în
special pe perioade îndelungate de timp.
În cadrul prezentei intervenţii critice, invoc “principiul
precauţiei,” integrat de altfel în legislaţia europeană, obligatorie în
prezent şi pentru România ca stat aderent.
Tot odată şi nu în final, este cazul să ţinem seama şi de
prevederile Convenţiei Drepturilor Omului, ratificată de România prin
Legea nr. 30/1994 şi consacrat prioritar de Constituţie, care presupune:
“salvarea din mediul ambiental a individului ce staţionează într-un
perimetru cu risc potenţial pentru sănătatea şi bunăstarea sa.”
Dat fiind importanţa deosebită a acestor cercetări recente, de
referinţă, ce presupune în afara abordării metrologice de rutină şi
deschiderea obligatorie a problematicii neglijate, ce se referă la
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riscurile pentru sănătatea şi securitatea lucrătorilor şi chiar a
rezidenţilor, pentru expunere nu numai pe termen scurt ci şi efectele
posibile pe termen lung, la expunerea involuntară la radiaţii, am alocat o
nouă perioadă de studiu, în plan mondial.
Este ştiut că în ultimii 30 de ani au fost publicate peste 25000
de articole şi tomuri în domeniul efectelor biologice provocate de
câmpurile electromagnetice, cu opinii controversate, dar în ultimul timp
cu accente tot mai aprofundate asupra precauţiei expunerii de lungă
durată, la acest nou mediu artificial de existenţă a vieţii.
Am constatat, nu numai în mediul real, ci şi în cel virtual,
apariţia zilnică a numeroase studii şi cercetări legate de impactul
întregului spectru de radiaţii electromagnetice şi chiar a celor nucleare
asupra naturii, a mediului biologic şi în special a speciei umane.
Această diseminare de cunoştinţe utile, devenirii omului
informaţional (în noua societate a cunoaşterii) este blocată de oameni şi
societăţi comerciale interesate de profit imediat. Operatorii de telefonie
mobilă şi chiar guvernanţii corupţi nu publică aceste noi studii, care lear diminua veniturile tot mereu crescătoare. Literatura succintă oferită
de aceştia, pledează nefundamentat pentru lipsa oricărui pericol în
învăluirea electromagnetică cotidiană, tot mai intensă şi într-un spectru
tot mai larg. Astfel, chiar la noi în ţară, fostul Minister al Comunicaţiilor
şi Tehnologiei Informaţiei în colaborare cu Ministerul Sănătăţii Publice,
a editat periodic, în scop publicitar, broşuri cu titlul „Comunicaţiile
mobile şi sănătatea,” cu scoaterea în evidenţă a „beneficiilor
telefoniei mobile,” cu susţinerea exclusivistă a ideii, devenită slogan:
„câmpurile electromagnetice nu ne afectează sănătatea”, fără a fi
prezentate şi riscurile.
Sunt totuşi unele edituri – nu din cele notorii - cum ar fi cele ale
societăţii civile sau confesionale, care scot pe piaţa publică concluziile
unor abordări ştiinţifice tulburătoare. Astfel, în primăvara anului 2010,
Editura Christiana, a publicat o lucrare, succes de librărie, intitulată
„Idolii fără fir – telefonia mobilă şi poluarea electromagnetică,” scrisă de
ilustrul universitar Andrei Drăgulinescu, (cartea a dispărut spontan din
librării deoarece se pare că întregul tiraj a fost achiziţionat de unii factori
interesaţi în necunoaşterea adevărului) care reiterează concluziile
cercetărilor ştiinţifice a celor mai cunoscute personalităţi şi autorităţi în
domeniu.
Genericul lucrării oferă dezolanta afirmaţie: „Telefonul mobil
sau viaţa,” susţinută de notorietatea cunoscutului savant dr. Paul
Dupont. Acesta arată că: „radiaţiile electromagnetice neionizante,
chiar la nivele scăzute şi în doze reduse sunt capabile să afecteze
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funcţionarea celulelor vii, în particular a ADN-ului, precum şi
funcţionarea normală a glandelor, în special glanda pienală 14 care
asigură rezistenţa împotriva cancerului.” Este cunoscut recentul refuz
pentru încheierea a noi contracte a companiilor de asigurare din SUA,
împotriva efectelor negative asupra sănătăţii produse de radiaţiile
electromagnetice, ca urmare a fenomenului „class actions” (procese în
masă), tot mai extinse. Mai recent, au fost înfiinţate organizaţii ştiinţifice
neguvernamentale care explică riscurile şi cer categoric înlăturarea din
zonele intens populate a comunicaţiilor mobile pe principii agresiv
electromagnetice.
Consecinţele patologice ale efectelor induse de iradierea
structurilor biologice cu câmpuri electromagnetice, constituie un aprig
subiect de dispută între cercetătorii din domeniul biomedical şi
producătorii de aparatură a cărei funcţionare se bazează pe producerea
şi folosirea modulată a microundelor. În cazul iradierii cu microunde la
nivele energetice mari, a mediului biologic, implicaţiile sunt clare, de
necontestat şi atestate. Efectul imediat, constând în încălzirea puternică
a zonei din corp expuse, însoţită de mutaţii ireversibile şi arsuri celulare
(nivelul acceptat este mai mic de 0,1 0C), presupune deci o totală
protecţie a materiei vii, faţă de această incidenţă artificială, folosită
tehnologic de civilizaţia recentă umană.
Disputa accentuată se poartă în momentul de faţă, în jurul
consecinţelor iradierii în timp îndelungat, cu câmpuri electromagnetice,
cu nivele moderate şi scăzute de putere. Aceste consecinţe se
decelează prin complementaritate faţă de efectele radiaţiilor de
microunde cu nivel ridicat de putere, constatându-se încă nevalidate
metrologic, că acestea din urmă, nu produc o încălzire sesizabile a
substratului biologic iradiat, sau, dacă la o asemenea încălzire
(nedecilabilă), există mecanismele termoregulatoare ale organismului
viu, ce o pot elimina fără probleme. Chestiunea este deosebit de
importantă, deoarece, radiaţiile electromagnetice de nivel redus de
putere constituie o prezenţă continuă în ambientul nostru. Se includ aici
aplicaţii largi civile şi militare, precum şi telefoanele celulare (unităţile
fixe şi mobile). Practic, fiecare dintre noi, trăieşte într-un mediu nou
artificial saturat de câmpuri electromagnetice, de diferite frecvenţe şi
Epifiza sau glanda pineală (corpus pineale seu epiphysis cerebri) este o formațiune
nepereche, cu greutatea de aproximativ 0,2 g, situată deasupra coliculilor cvadrigemeni
superiori. Este aflată în masa encefalului, între cele 2 emisfere, fiind parte a
epitalamusului. Aceasta este responsabilă pentru secreția unor hormoni, printre care și
secreția melatoninei. Melatonina scade fixarea iodului în tiroidă și reduce acțiunea
stimulantă a TSH.
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intensităţi de puteri chiar reduse, a cărui consecinţe, pe timp lung şi
foarte lung nu au fost încă elucidate.
În acest context, pot fi deosebite două mari categorii de
expunere la iradiere cu câmpuri de mică densitate de putere:
- expunerea rezidenţială, este expunerea fizică a subiectului
în zona în care locuieşte (radiolocatoare, unităţi fixe şi mobile de
telefonie celulară, staţii radio şi tv, aparatură electronocasnică, zone
rezidenţiale intens iradiate etc.) ;
- expunere ocupaţională (profesională), este acea iradiere pe
care o suportă subiectul în timpul exercitării profesiei sau a serviciului
(radar, instalaţii profesionale cu microunde, aparate electronomedicale
generatoare de câmpuri de RF, unităţi fixe şi mobile de telefonie
celulară, comunicaţii tip wireless).
Constatările făcute de experţii americani (în studii statistice) au
atestat consecinţe negative ale microiradierii, în special prin
constatarea fenomenelor de cataractă oculară, degradare neuronală,
altzhaimer şi chiar carcinomizare.
În România, legislaţia este carenţială, neexistând încă
interdicţii de a se amplasa emiţătoare pentru telefonia GSM, într-o reţea
geometrică poligonal-celulară în centrele intens populate a oraşelor. A
intrat în cotidian amplasarea emiţătoarelor celulare, în zone orăşeneşti
cu o densitate mare a populaţiei. În unele ţări – chiar de pe continentul
european - este interzis prin lege amplasarea celulelor emiţătoare în
centrul oraşelor.
Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), a lansat un nou
program internaţional (în derulare), cu scopul de a evalua în lumina
celor mai noi date ştiinţifice, efectele câmpurilor electromagnetice
asupra sănătăţii oamenilor, şi a mediului viabil înconjurător.
Desigur că, penetraţia este şi funcţie de puterea de emisie şi
frecvenţa undei incidente, pe de o parte şi în funcţie de atenuarea
specifică a materialului de construcţie folosit pentru clădirea de
adăpostire pe de altă parte.
În investigaţia ştiinţifică întreprinsă am constatat că trebuie să
avem în vedere nu numai cifrele seci ale unor măsurători de rutină ci şi
situaţiile colaterale ce ies în evidenţă, în incidenţa H.G.1136/2006,
privind aşa zisele limite maxime admise pentru expunerea la riscuri
generate de câmpuri electromagnetice. Acest act normativ recunoaşte
implicit existenţa riscurilor de securitate şi sănătate în cazul expunerii
persoanelor la efectele generate de câmpurile electromagnetice, motiv
pentru care stabileşte cerinţele minime pentru protecţie şi anume că
riscul este cu atât mai mare cu cât durata expunerii la efectele acestor
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câmpuri de radiaţii este mai mare, situaţie în care se află persoanele
din clădirile intens iradiate, pentru care durata expunerii nu este de
ordinul minutelor sau a orelor, ci la nivelul anilor.
În acelaşi timp H.G. 1136/2006 se referă în mod carenţial, doar
la riscurile pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor pentru expunere
pe termen scurt şi nu vizează efectele posibile pe termen lung, de ani
de zile în exercitarea unei profesii, deci în acumularea integrată a unei
doze nocive. În unităţile cu risc profesional de iradiere, de obicei (dacă
este o bună organizare a muncii) se lucrează cu dozimetre care
exprimă integrarea în timp a intensităţii iradierii sub formă de doză
energetică. Cu cât se staţionează mai mult într-o zonă periculoasă, cu
atât şi doza de iradiere încasată este mai mare. Chiar dacă staţionarea
se face într-o zonă cu nivel scăzut de iradiere, dar timpul consumat în
această situaţie este îndelungat (ore, zile şi luni întregi), doza devine
apreciabilă şi poate duce la consecinţe patologice, ştiindu-se că doza
acumulată este funcţie directă de intensitatea şi frecvenţa radiaţiei
electromagnetice şi a timpului de expunere a subiectului.
Legiuitorul a prevăzut că aceste persoane cu risc profesional
crescut să beneficieze de unele avantaje compensatorii printre care şi
sporul de radiaţii. În iradierea habituală (cazul similar cu cel profesional)
nu se mai acordă sporul de radiaţie, situaţie tot atât de riscantă ca cea
profesională, fiind considerată un risc asumat voluntar de persoanele
private.
Cum pot fi considerate persoanele care sunt silite de operatorii
de comunicaţii mobile să coabiteze într-un mediu poluat
electromagnetic. În aceste situaţii limită, consider, că de la caz la caz
instanţele de judecată sunt în măsură să aprecieze amploarea riscurilor
– pe lungă durată - cu respectarea în special a spiritului legii.
Din aceste motive consider că, factorii de răspundere pot să
ţină seamă şi de următoarele situaţii:
- chiar dacă antenele de emisie prezintă o bună
directivitate, o parte a energiei radiate se regăseşte în câmpul
electromagnetic de dispersie şi de reflectivitate;
- cadrul legislativ actual pune accentul doar pe efectele
termice ale radiaţiei neionizante, exprimate prin intermediul
parametrului densitate de putere. Celelalte efecte, denumite generic
non-termice, semnalate de numeroşi specialişti din medicină şi biologie,
sunt voit ignorate. Profitând de lacunele cadrului legislativ actual (încă
evident imperfect), organele statale şi guvernamentale, deşi primesc
nenumărate sesizări din partea unor lucrători expuşi riscului iradierii, cu
probleme evidente de sănătate (dureri de cap, ameţeli, tulburări de
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somn, stări de oboseală, surmenaj, degradarea ireversibila a lanţului
ADN şi chiar noi patologii) nu întreprind acţiuni de salvare a multor
victime inocente;
- recunoscând potenţialele riscuri pentru sănătate, datorate
expunerii la câmpuri electromagnetice penetrante, legislaţia europeană
lasă totuşi loc acţiunii ştiinţifice benefice, adoptând „principiul
precauţiei,” înscris în Tratatul Uniunii Europene (art. 130R - Maastrich
– 07.02.1992), care stipulează că „atunci când există elemente
ştiinţifice suficiente, în absenţa unor certitudini sau probe absolute,
autorităţile trebuie să protejeze, înainte de toate, cetăţenii, contra
riscurilor şi prejudiciilor cauzate de expunerea la câmpuri
electromagnetice, prin luarea de măsuri care să vizeze prevenirea unui
risc potenţial de afectare gravă a sănătăţii.
În acest context, în calitate de expert autorizat în domeniu, am
înaintat anterior Parlamentului României şi ANRC, memorii cu
argumentaţie profesională, privind abordarea la nivel naţional a unor
măsuri de accelerare a implementării societăţii cunoaşterii, cu
reducerea la minim a pragului de iradiere patologică.
Răspunsul a fost diplomatic şi rezervat, odată cu insuccesul
Comunităţii Europene de a implementa în anul 2010 o primă economie
bazată pe cunoaştere ştiinţifică. România comunitară speră că în
anul 2020 să participe sinergic la realizarea visului european de a
valorifica o economie bazată pe cunoaştere. Începutul de secol XXI,
odată cu evoluţia apreciabilă a tehnologiilor multidisciplinare ne pune în
faţă cu rezolvarea urgentă a unor deziderate de viaţă şi de moarte, cum
ar fi încălzirea globală, poluarea generalizată, trecerea obligatorie la
energii neconvenţionale, construirea unei eco-economii sustenabile
reducerea smogului electromagnetic şi altele. În acest context alarmant,
se impune reducerea aproape totală a iradierii prin abordarea adecvată
a unor noi tehnologii de vârf pe principii neinvazive, cum ar fi:
comunicaţii pe mică distanţă bazate pe ultrasunete şi radiaţii infraroşii,
cu extinderea comunicaţiilor satelitare (în locul comunicaţiilor celulare)
pentru comunicaţii la mare distanţă, integrându-se aplicaţiile reuşite de
tip GPS.
Aşa cum ne avertizează Lister Brown, eruditul director al
Institutului American pentru Sănătatea Planetei, intrăm în perioada
ireversibilă a salvării vieţii pe Pământ dacă de ultim moment nu
respectăm strict cerinţele ecologice într-o economie bazată pe
cunoaştere spre primul orizont şi spre societatea conştiinţei într-un viitor
încă imprevizibil. România are potenţialul genetic a unei asemenea
dezvoltări raţionale, ţinând seamă că inventatorul stiloului (tocul
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portăreţ) este confratele nostru Petrache Poenaru, adevăraţii părinţi al
Ciberneticii sunt românii Ştefan Odobleja şi Paul Postelnicu iar autorul
legilor sintetizate ale societăţii cunoaşterii este regretatul academician
Mihai Drăgănescu.
3. Concluzii
1-a. Valorile metrologice - determinate pe verticala inferioară ale câmpului electromagnetic generat de staţiile de bază GSM (prin
antenele direcţionale aferente), amplasate pe terasele superioare a
clădirilor sunt inferioare valorilor limită admise de legislaţia carenţială în
vigoare în interiorul incintei pe toate nivelurile construcţiei.
1-b. Valorile metrologice - determinate pe orizontala limitrofă,
pe o profunzime de sute de metri - ale câmpului electromagnetic
generat de staţiile de bază GSM (prin antenele direcţionale aferente),
amplasate pe terasele superioare a clădirilor sunt cu mult superioare
valorilor limită admise de legislaţia carenţială în vigoare în interiorul
incintei pe toate nivelurile construcţiei. Legislaţia europeană –
neasimilată în România - prevede că este interzisă amplasarea
antenelor directive în zonele intens populate.
2. Legislaţia în vigoare (H.G.1136/2006), evidenţiază că riscul
este cu atât mai mare cu cât durata expunerii la efectele acestor
câmpuri de radiaţii este mai mare, precum şi frecvenţa de lucru cât mai
ridicată, situaţie în care se află actualmente persoanele ocupaţionale şi
rezidenţiale, pentru care durata expunerii este la nivelul anilor unei
cariere profesionale, sau chiar a unei vieţi. În acest context, acumularea
unei doze nocive, integrate în timp de energie radiantă penetrantă este
o tristă realitate, în special în zonele metropolitane intens locuite.
3. În acelaşi timp H.G. 1136/2006 se referă în mod carenţial,
doar la riscurile pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor pentru
expunere pe termen scurt şi nu vizează efectele posibile pe termen
lung, în exercitarea unei profesii sau a rezidenţei habituale.
Recunoscând potenţialele riscuri pentru sănătate, datorate
expunerii la câmpuri electromagnetice penetrante, în special pe lungă
durată, legislaţia europeană lasă loc acţiunii benefice, adoptând
„principiul precauţiei,” care stipulează că „atunci când există
elemente ştiinţifice suficiente, în absenţa unor certitudini sau probe
absolute, autorităţile trebuie să protejeze, înainte de toate, cetăţenii,
contra riscurilor şi prejudiciilor cauzate de expunerea la câmpuri
electromagnetice”.
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4. De ultim moment, se impune ca şi inginerii din toate
domeniile ştiinţifice să se alăture tuturor promotorilor creativităţii
planetare regenerative, pentru un salt calitativ spre o speranţă de viaţă
îndelungată într-un ambient cât mai natural.
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