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•  Radonul (222Rn) este un gaz 
natural, radioactiv prezent în sol, 
roci și apă, produs continuu în 
crusta terestră prin dezintegrarea 
radiului (226Ra) existent în diverse 
tipuri de roci. Niveluri ridicate ale 
concentraţiei de 226Ra se întâlnesc 
în unele graniţe, calcare, gresii și 
alte minerale. O altă sursă 
importantă a radonului este cea 
antropică dată de materialul de 
construcţie al clădirilor: cărămidă, 
beton, ghips, ţiglă, materiale 
plastice, materiale de izolaţie, 
lemn, etc.  



Radonul	pătrunde	într-o	clădire	din	solul	de	sub	fundație,	
acumulându-se	în	interior,	mai	ales	în	lunile	de	iarnă,	
când	clădirile	sunt	preponderent	închise,	iar	obiceiul	
ventilației/aerisirii	este	scăzut.	
Ø  	Fisurile	și	crăpăturile	în	materialele	de	construcție	

sau	neetanșeitățile	din	jurul	țevilor,	vor	constitui	căile	
principale	de	acces	ale	radonului	într-o	clădire.		

Ø  Acumularea	de	radon	în	interiorul	clădirilor	este	
dependentă	atât	de	condițiile	naturale	(radon	
geogen,	proprietățile	fizico-chimice	ale	solului,	
activitățile	de	îngheț	și	dezgheț	sezonier),	cât	și	de	
factorii	antropici,	cum	ar	fi	construcția,	designul,	
utilizarea	și	starea	actuală	a	unei	clădiri,	factori	ce	pot	
permite	radonului	să	migreze	din	sol,	prin	diferite	căi	
deschise,	în	spațiile	de	locuit.		

Ø  Concentrația	de	radon	din	interior	este	supusă	
variabilității	sezoniere,	condițiilor	meteorologice,	cum	
ar	fi	diferențele	de	temperatură	dintre	aerul	de	
exterior	şi	cel	de	interior	care	ar	putea	genera	
diferențe	de	presiune.		



Deși este un gaz natural, găsit în concentrații mici în aer liber 
(între 5 și 15 Bqm-3), radonul se transformă într-un poluant 
antropic, care pune viața în pericol, atunci când este prins în 
interiorul clădirilor. 	

Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului clasifică 
Radonul ca fiind un cancerigen pulmonar.  
Cea mai mare expunere la radon, atât pentru adulți, cât și pentru 
copii, provine din a fi în mediul de interior: în case, birouri, 
școli etc. 
 
 Din perspectiva sănătății publice, copiii sunt unul dintre cele 
mai vulnerabile grupuri dintr-o societate, aceștia fiind expuși la 
radon în timpul unei perioade biologice cu susceptibilitate 
ridicată în această etapă a vieții lor.  



Organizația Mondială a Sănătății atrăgea atenția încă din 
2009 că „Radonul reprezintă a doua cauză a cancerului 
pulmonar în după fumat. Radonul este mult mai probabil să 
provoace cancer pulmonar la persoanele care fumează (sau au 
fumat în trecut), decât la nefumători. Cu toate acestea, radonul 
este cauza principala a cancerului pulmonar printre nefumători”. 
Mai mult decât atât, radonul este menționat și în Codul 
European de Luptă Împotriva Cancerului promovat 
OMS: ,,Aflați dacă sunteți expuși iradierilor cu niveluri ridicate 
de radon în locuința dumneavoastră. Luați măsuri pentru a 
reduce nivelurile ridicate de radon.”	

Directiva 2013/59/EURATOM transpusă în legislația 
românească în 2018, menționează că nivelul de referință (RL) 
pentru media anuală a concentrației activității radonului în aer 
este de 300Bq/m3	în interior la locurile de muncă, în locuințe și 
în clădirile cu acces public.  
  



	Contextul Legislativ: 
 
1.  Directiva CE 2013/59 EURATOM de stabilire a normelor de securitate de bază privind 

protecția împotriva pericolelor prezentate de expunerea la radiațiile ionizante 
 
2.  HG 526/2018 pentru aprobarea Planului național de acțiune la radon, publicat in monitorul 

oficial al României, partea I, Nr. 645/25.VII.2018 
 
3.  Ordinul președintelui CNCAN nr.185/2019 pentru aprobarea Metodologiei pentru 

determinarea concentrației de radon în aerul din interiorul clădirilor si de la locurile de 
munca 

 
4.  Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea si controlul 

activităților nucleare, varianta consolidata 2018 
 
5.  Ordinul Nr. 316 din 22.11.2018 pentru aprobarea Normelor privind cerințele de securitate 

radiologică pentru surse naturale de radiații 
 
6.  Ordinul președintelui CNCAN 237 din 2019 pentru aprobarea Normelor privind procedura 
de desemnare a laboratoarelor pentru domeniul nuclear, publicate in Monitorul Oficial al 
României nr.798 din data de 2 oct. 2019. 
( sa scot din scrisoarea de informare ) 
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Proiecte Internaționale 
 
 

1.  EEA-RO-NO-2018-0138, contract no. 4 / 201 Monitoring and risk assessment for groundwater sources in rural communities of Romania 
GROUNDWATERISK)”, 2019-2023, Total budget (EUR): 1.499.913. Partner’s budget P2-UBB (EUR): 400.000, Director: Oana Moldovan. 
https://www.groundwaterisk.com/  
2.  H2020-NFRP-2019-2020, Towards effective radiation protection based on improved scientific evidence and social considerations – 
focus on radon and NORM (Acronym: RadoNORM), 2021-2025, Director: Bundesamt für Strahlenschutz. https://www.radonorm.eu/  
3.  POC 2014 – 2020, P_37_229, contract nr. 22/01.09.2016, Intelligent systems on population safety by controlling and reducing radon 
exposure correlated with optimizing the energy efficiency of homes in important urban areas in Romania (Acronym: SMART_RAD_EN), 
2016-2020. Budget: 8 925 250 RON, Director: Carlos Sainz. https://www.smartradon.ro/  
4.  EEA-RO-NO-2019-0463, A support tool model for decision making to reduce the health risk associated with the uncontrolled water and 
food sources in rural Roma communities in Transylvania (Acronym: RomaHealthRisk), 2020 – 2024, Director: Beldean-Galea Simion. https://
romahealthrisk.com/  
5.  EEA-JRP-RO-NO-2013-1-0259 Monitoring human impact in show caves - a pilot project on monitoring protocols and remediation 
techniques to be implemented in Romanian show caves (Acronym: CaveMonitor), 2014-2017, Partner’s budget (UBB): 474779 RON, 
Director: Silviu Constantin. https://sites.google.com/site/cavemonitor/en  
6.  EEA-JRP-RO-NO-2013-1-0135, contract 22 SEE/30.06.2014, Applied research for sustainable development and economic growth 
following the principles of geoconservation: Supporting the Buzău Land UNESCO Geopark initiative (Acronym: GeoSust), Total budget 
(EUR): 866,450. Director: Institute of Geodynamics of the Romanian Academy. https://eeagrants.org/archive/2009-2014/projects/RO14-0006  
7.  POS-CCE, Contract nr. 160/15.06.2010, Implementation of radon remediation techniques in homes in the area of the Băiţa uranium mine 
(Acronym: IRART), 2010-2013, Budget: 5066206 RON, Director: Cosma Constantin. http://irart.ro/. 
8.  EURAMET-EMPIR, Grant Agreement number 16ENV10, Metrology for radon monitoring (Acronym: MetroRADON), 2017-2021, 
Budget: -, Coordinator: Franz Josef Maringer, BEV-PTP, http://metroradon.eu/  
9.  FP7 Proiect, SANCO/2009/C4/04, Schools indoor pollution and health: observatory network in Europe (Acronym: SIMPHONIE), 
2010-2012. 



Proiecte Naționale 
 
 

1.  PNII-RU-TE-2014-4-1009, contract: 266/01.10.2015, Evaluation of genotoxic effects due to exposure to low doses of 
ionizing radiation for the population of the Băiţa-Ştei uranium area (Acronym: Genorad), 2015-2017, Budget: 125000-euro, 
Director: Tiberius Dicu. http://genorad.granturi.ubbcluj.ro/  
2.  PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-1064 RAMARO 73/2012, Radon map (residential, geogenic, water) for the Central, West 
and North-West regions of Romania (Acronym: RAMARO), 2012-2016, Budget: 1 945 927 RON, Director: Constantin 
Cosma/ Alexandra Cucoș.  
3.  Social Services, contract nr. 271972/424/23.05.2019, Research studies for the purpose of assessing the air quality 
inside the Cluj-Napoca City Hall building and in the pre-university education units in Cluj-Napoca Municipality, 2019-2020, 
Service provider: LiRaCC laboratory.   
4.  PN II, Project Nr. 32149/ 2008, Experimental and clinical studies on radon in the counties of central Transylvania and 
the impact on the morpho-physiology of the respiratory system in humans and animals (Acronym: SERTIR), 2008-2011, 
Director: Constantin Cosma.  
5.  PN–II–RU TD / Project TD-53, Studies on the deposition and implementation of radon and thoron decay progenies in 
inorganic and inorganic matrixes, 2007-2008, Budget: 28000 RON, Director: Alexandra Cucoș.			



Publicații relevante: 

1. Burghele B.D., et al. Comprehensive survey on radon mitigation and indoor air quality in energy 
efficient buildings from Romania, Science of The Total Environment, Vol. 751, (2021), 141858. 
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.141858  (IF: 6,551) Q1 

2. Florică Ș., Burghele B.D., et al. The path from geology to indoor radon, Environ Geochem Health 
42, 2655–2665 (2020). https://doi.org/10.1007/s10653-019-00496-z  (IF: 3,472) Q1 

3. Burghele B., Ţenter A., et al. The FIRST large-scale mapping of radon concentration in soil gas and 
water in Romania. Science of The Total Environment Volume 669, Pages 887-892. 
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.02.342. (IF: 5,589) Q1 

4. Ancuţa Ţenter, et al. (June 9th 2020). A Survey of Physical Parameters and Natural Radioactivity in 
the Wooden Church of “Archangels Mihail and Gavril,” Draghia, IntechOpen, DOI: 
10.5772/intechopen.92063. Available from: https://www.intechopen.com/online-first/a-survey-of-
physical-parameters-and-natural-radioactivity-in-the-wooden-church-of-archangels-mihail- 



SERVICII 
 
Cât timp durează un test de radon? 
 
Un test de radon nu este un proces complicat, dar are nevoie de timp. Acesta 
poate dura de la câteva ore la câteva luni, în funcție de scopul testării.  
Înțelegând utilitatea diferitelor tipuri de testări, te poate ajuta să alegi cea mai 
potrivită metodă, atât din punct de vedere financiar cât mai ales temporal.  
 
Explorează ofertele RadonControl pentru măsurarea Radonului în locuințe și 
locuri de muncă pentru a prelua controlul asupra aerului pe care îl respiri.  
	



1. Urmează să construiești o locuință/clădire pentru locuri de muncă? 
 
Recomandat: Măsurători de radon în sol 
Timp minim: 5h / 800 m2 suprafață sol 
Aceste măsurători se recomandă tuturor viitoarelor construcții pentru a determina 
gradul de prevenție împotriva radonului care să fie adăugate la noua construcție. 
 
  
Proiecte implementate de echipa de experți a RadonControl:  
 
https://news.ubbcluj.ro/cercetatorii-ubb-au-analizat-legatura-dintre-geologie-si-
radonul-din-interiorul-cladirilor/ 
 
https://www.facebook.com/Romania.Green.Building.Council/ 
 



2. Te-ai mutat într-o clădire nou construită? 
Recomandat: Test de screening Radon 

Timp minim: 3 luni (iarna) / 6 luni (oricând) 

Clădirile noi au nevoie de timp să se ”așeze”, timp în care spațiul este ocupat și folosit 
(echipat cu mobilier, încălzit, răcit, aerisit, etc). În aceste condiții, pentru a determina 
calitatea aerului de interior pe termen lung, este nevoie de măsurători de lungă durată, 
care să surprindă cât mai multe dintre obiceiurile din interior. Rezultatele credibile nu 
se pot obține peste noapte. Oferă-ți timp pentru o viață de sănatate.  

 

 

https://casebune.ro/video-de-ce-am-pus-detectoare-de-radon-la-cavaleriahub/ 



3. Ai un loc de muncă în interior? 
 
Recomandat: Test de screening Radon 
Timp minim: 3 – 6 luni  
Calitatea aerului la locurile de muncă este adesea foarte scăzută. Radonul este unul dintre 
principalii poluanți cancerigeni care se regăsessc în clădirile cu locuri de muncă. Motiv 
pentru care, legislația românească prevede obligativitatea măsurării și reducerii acestui gaz 
în toate locurile de muncă de pe teritoriul țării, care își desfășoară activitatea la parter, în 
subteran sau în clădiri publice. Solicită angajatorului tău să contacteze RadonControl 
pentru efectuarea unui screening de radon.  
 
 
 
 
Proiecte implementate de echipa de experți a RadonControl:  
 
https://news.ubbcluj.ro/ubb-prima-universitate-din-romania-care-si-a-monitorizat-nivelul-
de-radon-in-cladiri-cu-spatii-dedicate-procesului-educational-cercetarii-si-administratiei/ 
 



4. Vrei să știi cât e concentrația de radon în casa ta astăzi?  
 
Recomandat: Măsurători de radon continue (active) 
Timp minim: 5 zile 
 
Măsurarea continuă a radonului oferă o înțelegere a variațiilor în timp ale 
concentrației activității de radon în încăperea studiată.  
Este extrem de important să se determine concentrația activității radonului în 
timpul ocupației curente de rutină a încăperii. 
 Determinarea în condiții normale de ocupare poate dovedi factorul 
antropogen determinant și necesitatea/gradul de urgență de a pune în aplicare 
acțiunile de remediere. 



5. Plănuiești lucrări de renovare sau eficientizare termică a clădirii? 
 
Recomandat: Diagnostic Radon 
Timp minim: 7 zile 
Diagnosticul conţine un set de măsurători standardizate necesare pentru evaluarea situaţiei 
specifice şi proiectarea adecvată a soluţiei de remediere, incluzând următoarele aspecte: 
cartografierea clădirii, identificarea surselor de radon şi a traseelor de intrare prin măsurarea 
concentraţiei de radon în aerul din sol, din fisuri aparente sau din jurul conductelor, măsurarea 
fluxului de exalaţie a radonului de pe suprafeţe (pereţi, podea, pământ, pereţi îngropaţi), 
identificarea căilor de transfer ale radonului și zonele de acumulare. Echipa de experți a 
Universității Babeș-Bolyai (prin RadonControl) vă poate oferi toată gamă de servicii, pornind 
cu măsurători de depistare, continuând cu măsurători de investigare şi finalizând cu proiectarea 
şi implementarea soluţiei de remediere. Contactează RadonControl pentru o ofertă 
personalizată. 
 
 
 
 
Proiecte implementate de echipa de experți a RadonControl:  
 
https://casebune.ro/video-radon-cum-il-scoti-din-casa/ 
 



 Copii tăi au probleme cu respirația? 
 
Recomandat: Test de screening Radon 
Timp minim: 3 – 6 luni  
 
Calitatea aerului din clădirile educaţionale are un rol foarte important în sănătate, având în 
vedere că sunt ocupate de copii 8-12 ore zilnic. Copiii sunt vulnerabili la poluanţi fizici, 
biologici, chimici, sonori. Copiii care suferă de probleme pulmonare şi respiratorii, precum 
alergii, astm sau hiperactivitate traheobronșică ar trebui cu precădere protejați de expunerea la 
poluanți de interior. Radonul este unul dintre principalii poluanți cancerigeni care se regăsessc 
în clădiri. Motiv pentru care, legislația românească prevede obligativitatea măsurării și reducerii 
acestui gaz în toate unitățile scolare, creșe, grădinițe, cluburi sportive, etc. Solicită școlii să 
contacteze RadonControl pentru efectuarea unui screening de radon.  
 
Proiecte implementate de echipa de experți a RadonControl: 
 
 https://www.facebook.com/watch/?v=529433297758772 
 
https://www.facebook.com/usrplusfloresticj/photos/a.108067997428452/354133876155195/ 
 



7.	Vrei	să	participi	la	crearea	unui	mediu	mai	curat	și	
sănătos?	
	

Testează	și	redu	concentrația	de	radon	din	
interior!		

		



Portofoliul	nostru	de	servicii	include:		

măsurări	de	radon	şi	calitate	aer	interior	în	:	

-spitale,	clinici,		cabinete	medicale	de	pe	teritoriul	României,		

-clădiri	educaţionale	(creşe,	grădiniţe,	şcoli,	licee,	universităţi)	--
companii	private	cu	locuri	de	muncă	Kronospan,	Philips	România,	etc	

-bazele	militare	NATO	din	România,	Bulgaria	şi	Italia	

-instituţii	publice	locale	din	judeţele	Arad,	Cluj,	Timiş,	Sibiu,	Suceava,	
Bihor,	Alba,	Buzău,	Bucureşti,	Iaşi,	Maramureş,	Mureş	etc.		


