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Laboratorul de încercări Radon
"Constantin Cosma“- LiRaCC
Certificat CNCAN No. LI 04_LiRaCC_UBB/2018 - 2021
(NSR 08 – ISO 17025, ISO 11665 )

Echipă cu experiență în
cercetarea radonului si IAQ
19 ani
25 cercetători
(metrologie, cartare, remediere, efecte
biologice, inginerie, comunicare etc.)

Resurse
- Logistică complexă - măsurare a radonului în probe din factorii de
mediu (aer, apă, sol)
- Măsurători de radon si calitate aer interior în interiorul clădirilor Soluţii complete pentru screening, control, diagnostic şi remediere
- Cartarea radonului în Romania în aerul de interior, realizarea hărților
de radon cu rezoluție ridicată
- Servicii către comunitate: adoptarea standardelor europene în
practica curentă - proceduri de încercare
- Implementarea şi menţinerea Sistemului de Management al Calităţii

Rezultate ştiinţifice
19 ani + 20 ani Prof. C. Cosma
• 4 premii
• MEDALIA DE AUR 2021
• 4 cărți
• 4 brevete şi un model de utilitate
• peste 150 comunicări şi lecţii invitate la
conferinţe internaţionale
• peste 200 de lucrări științifice
• peste 100 articole indexate ISI si un
număr mare de citări internaţionale
• 23 proiecte de cercetare finalizate; 2
proiecte SEE în derulare, 1 program
internațional în parteneriat
•

proiectul SMART_RAD_EN:

2016 – 2020 – MODEL DE BUNE PRACTICI

PROVOCAREA PANDEMIEI?

RADONUL – POLUANTUL DE
MEDIU CANCERIGEN

Radon
Gaz nobil radioactiv
T ½ = 3.82 zile
Emite particule alfa cu energia de 5.49
MeV

Riscurile de sănătate publică
Riscul relativ: 16% per 100 Bq/m3
INTERNATIONAL RADON PROJECT (WHO, 2005 - 2009) Studii pe
cohorte mari – cancer pulmonar
S. Darby et al., British Medical Journal, 330, 2006: Analiza a 13 studii
epidemiologice europene (7.150 cazuri + 14.400 martori)

Efecte asupra sănătății
Cancerul pulmonar
-

Dozimetrie expunere radon
Cantitatea de radiaţie pt o concentraţie de
radon în aerul interior de 300 Bq/m3 este
echivalentă cu 150 de radiografii pulmonare
într-un an

sinergism “fumat + radon”
16 ţigări / zi ca efecte
comparabile cu fumatul

PROBLEMA
radonului în
clădiri –
provocări?

Obligativitatea
legislativă Nevoia de
integrare a
actelor normative

Poluarea aerului
din interior
4,3 milioane de decese
cauzate anual de poluarea
aerului interior, conform OMS

Directiva CE 2013/59 EURATOM,
HG 526/25.07.2018
Strategia Națională de Dezvoltare
Durabilă a României 2030, Pactul
Verde European, PNRR
Strategia CE / 14 octombrie 2020
Valul de renovări ale clădirilor 2030 –
2050

Nevoia de ‘’armonizare’’ - programele de performanţă energetică
(IEE) cu programele de sănătate publică (IAQ/ CAI)

CONTEXTUL
LEGISLATIV EUROPA
Directiva CE 2013/59/Euratom
din 5 decembrie 2013 - stabilirea
normelor de securitate de bază privind
protecţia împotriva pericolelor
prezentate de expunerea la radiaţiile
ionizante şi de abrogare a Directivelor
89/618/Euratom, 90/641/Euratom,
96/29/Euratom, 97/43/Euratom şi
2003/122/Euratom, publicată în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene L 13/1 din
17.01.2014
Art. 54, 74 şi 103 - obligativitatea de a
măsura şi remedia concentraţia de radon
din clădiri, cu locuinţe, cu acces public şi
cu locuri de muncă.

MODERNIZAREA LEGISLAȚIEI DE
RADIOPROTECȚIE ÎN EUROPA

Codul European de
luptă împotriva
cancerului
promovat de
Organizaţia
Mondială a Sănătăţii
(OMS)


12 puncte, la numărul 9 se găsește
și o mențiune privind radonul:
,,Aflați dacă sunteți expuși
iradierilor cu niveluri ridicate de
radon în locuința dumneavoastră.
Luați măsuri pentru a reduce
nivelurile ridicate de radon!”



Nivelul de referință (= limita
recomandată de legislaţie) pentru
concentrația activității de radon
în aerul interior este de 300
Bq/m3.



OMS recomandă ca valoare limită
cea de 100 Bq/m3, iar când aceasta
nu poate fi aplicată, să nu se
depăşească 200 Bq/m3.

CONTEXTUL LEGISLATIV - România
Guvernul României - 2018

Transpunerea Directivei CE 2013/59/Euratom

HG 526/25.07.2018 - Planul Naţional de Acţiune la Radon – PNAR
Coordonare: Comisia Naţională pentru Controlul
Activităţilor Nucleare (CNCAN)
Instituţii responsabile:
 Ministerul Sănătăţii
 Ministerul
Dezvoltării
Regionale
şi
Administraţiei Publice
 Ministerul Cercetării şi Inovării, Ministerul
Mediului, Apelor şi Pădurilor
 autorităţile administraţiei publice locale,
asociaţii profesionale de arhitecţi şi
constructori şi altele
 laboratoarele de radon desemnate CNCAN

HG 526/25.07.2018 - PNAR
Legea nr. 111/1996 - sancţiuni
Ordinul preşedintelui CNCAN 185/22.07.2019 privind
Metodologia pentru determinarea concentraţiei de radon în aerul
din interiorul clădirilor şi de la locurile de muncă

Nivelul de referință pentru concentrația anuală de
radon în aerul interior în clădiri rezidențiale și publice
din Romania de 300 Bq/m3
Provocări:

Pentru toate tipurile de clădiri - locuințe și locuri de muncă,
clădiri publice

CONTEXTUL LEGISLATIV - România
Acte Legislative - 2021
 Directiva CE 2013/59/Euratom https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0059&from=EN
 HG Nr. 526/2018 http://www.cncan.ro/surse-naturale-de-radiatii-radon/reglementari/
 HG Nr. 584/2018 http://mmuncii.ro/j33/images/Documente/Legislatie/HG584-2018.pdf
 NGPM/2002 - https://www.iprotectiamuncii.ro/norme/norme-generale-protectia-muncii.pdf
 Legea nr. 111/1996 http://www.cncan.ro/surse-naturale-de-radiatii-radon/reglementari/
 Ordinul preşedintelui CNCAN Nr. 185/2019
 Normativul MLPDA P 008-1997 (https://www.mlpda.ro/pages/reglementare24)
 Standardul ISO/FDIS 11665-4:2020- Measurement of radioactivity in the environment — air: Radon-222 — Part 4: Integrated measurement
method for determining average activity concentration using passive sampling and delayed analysis/ Metode de determinare integrata a
concentraţiei de activitate de radon prin metode pasive
 Standardul CEN EN 16798-1:2019 ‘Energy performance of buildings - Ventilation for buildings - Part 1: Indoor environmental input
parameters for design and assessment of energy performance of buildings addressing indoor air quality, thermal environment, lighting and
acoustics - Module M1-6’ standard
 CE Renovation Wave Strategy 2020

CONTEXTUL LEGISLATIV - România
Ordinul preşedintelui CNCAN nr. 185/22.07.2019
”Art. 23: Concentraţia de radon se determină OBLIGATORIU indiferent de zona de prioritate, pentru
următoarele:
a) locuri de muncă din subteran şi parter, cum ar fi: staţii de metrou, centre de relaxare, cariere, mine,
grote, peşteri, saline, instalaţii de tratare a apei, extracţii materii prime, ciupercării, depozite, arhive,
biblioteci, laboratoare;
b) clădiri cu acces public;
c) clădiri publice care găzduiesc un public mai larg decât utilizatorii săi direcţi, cum ar fi primării,
prefecturi, sedii de poliţie, unităţi şcolare, creşe, grădiniţe, unităţi sanitare, cluburi sportive, teatre,
cinematografe etc.”
Art. 24: (1) Concentraţia de radon de la locurile de muncă menţionate la art. 22 şi art. 23 lit. a), precum şi
în clădirile prevăzute la art. 23 lit. b) şi c) se determină obligatoriu prin măsurări de depistare
”Art 27: (1) Pentru situaţia în care cel puţin un rezultat al măsurărilor de depistare a radonului este mai
mare de 300 Bq/m3 trebuie făcută o evaluare a locului de muncă care să includă măsurile de control pentru
identificarea surselor de creştere a concentraţiei de radon şi măsurile de remediere care trebuie
implementate în vederea reducerii concentraţiei de radon sub nivelul de referinţă la valori cât mai mici
posibil.”

Expunerea la RADON în clădiri - provocări?
Unde sunt necesare
m ă s u r ă t o r i
?

European Commission, Joint Research Centre – JRC
https://remon.jrc.ec.europa.eu/About/Atlas-of-Natural-Radiation/Digital-Atlas/Indoor-radon-AM/Indoor-radonconcentration

Ce tip de clădiri necesită
C O N T R O L ?

 Radonul se poate acumula în orice tip
de clădire.
 Construcții noi sau vechi, bine izolate
sau bine ventilate, cu sau fără subsoluri.
 Nu există o tipologie specifică a clădirii
expuse la radon.
 Aplicarea Art. 23 din Ordinul
preşedintelui CNCAN nr.
185/22.07.2019

Ne mutăm la ETAJ?
Sursele radonului

Solul
Solul

Materialele de
construcție

Apa

Gazul

Elemente care conduc la infiltrarea radonului:
Diferența de presiune între aerul din interior și cel de
sub podea
Elemente generatoare de vid, cum ar fi sistemele de
evacuare a aerului, coșurile de fum etc.
Diferența de temperatură
Vântul

Planul general de abordare a Rn în clădiri
Testarea inițială (screening)
Măsurătorile de control
(diagnostic) + Planul de
remediere (CRn > 300 Bq/m3)
Reducerea nivelului de radon
(remediere)
Măsurători de verificare a
eficienței și follow-up periodic

Planul de acțiune
Pentru a proiecta corect măsurile de reducere a
radonului, sunt necesare informații și măsurători
suplimentare pentru a înțelege punctele de intrare
ale radonului în clădire și volumul de aer din sol care
intră în clădire.

Puncte de intrare a radonului
(a) fundația
plăcii de beton;

(b) subsolul;

(c) spațiul
tehnic.

Puncte de intrare a radonului într-o clădire

Remedierea problemei

• Două principii:
Oprirea intrării
radonului în clădire
Diluarea
concentrației de
radon din interior

• Trei tipuri sau ”familii” de soluții:
Etanșeizarea interfeței dintre sol și clădire
Tratarea volumului ocupat (ventilație,
presiune)
Tratarea fundației (ventilație, presiune)

Principiile protecției clădirilor
Etanșeizarea interfeței
dintre sol și clădire

Tratarea volumului ocupat
(ventilație, presiune)
Tratarea fundației (ventilație,
presiune)

Metode de remediere a
radonului şi eficienţa
 Izolarea căilor de intrare a radonului și limitarea
căilor de transfer - max 25%
 Creșterea ventilației (mecanică / cu recuperare de
căldură (HRV ) - max 60%
 Straturi izolante în sau pe podele, inclusiv pereții
izolați cu folie - max 90%
 Menținerea presiunii negative sub clădire (sisteme
de drenaj, depresurizare minim invazivă a spațiului
de sub podea SSD ) - max 95%
 Etanșeizarea

şi

refacerea

podelei,

menținere

presiune negativă sub clădire prin sistem de
depresurizare - max 99%

Studiu de caz 1
Clădirea
- casă, 1937, cărămidă, parter.
- Izolație exterior, tâmplărie termopan.
- podea din lemn, fără placă de beton.
- conc. anuală 230 - 615 Bq/m3.

Acțiuni corective
- Depresurizare activă.
- Eficiență în reducerea radonului: 95%
(32 Bq/m3).

Studiu de caz 2
Clădirea
- casă, 1957, cărămidă, parter.
- Izolație exterior, tâmplărie termopan.
- podea din lemn, fără placă de beton.
- conc. anuală 737 - 874 Bq/m3.

Acțiuni corective
- Depresurizare activă, membrană antiRn.
- Eficiență în reducerea radonului: 85%
(130 Bq/m3).

Studiu de caz 3
Clădirea > 2000 mp
-

școală, 1960, cărămidă, parter+2.
tâmplărie termopan.
podea din lemn, cu placă de beton.
conc. anuală 283 - 1734 Bq/m3.

Acțiuni corective

- Depresurizare activă, membrană anti-Rn,
- sistem HVAC

Vă mulţumesc
pentru atenţia
acordată!
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