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Studiu: atitudinile și percepțiile populației 
privind radiațiile câmpurilor electromagnetice

Poziționare
generală în 
raport cu 
tehnologia, 
EMF 

Limite 
radiații 5G



creșterea 

beneficiilor

pentru

utilizatori

Care considerați că este relația dvs. cu tehnologia, în general?

37%

14%

49%

Sunt pasionat de tehnologie și adopt cu ușurință și plăcere noile 
echipamente și servicii

Sunt tehnofob – manifest anxietate sau frică legate de efectele 
tehnologiei

Neutră, mi-e indiferentă



creșterea 

beneficiilor

pentru

utilizatori

61%

58%

95%

32%

38%

3%

0,2%

0,4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Computer/laptop

Router Wi--Fi

Telefon mobil

Tableta

TV-uri conectate la internet

Nici unul dintre acestea

Alt dispozitiv sau obiect conectat

Nu știu/Nu răspund

Ce echipamente din fiecare dintre următoarele utilizați 
în gospodăria dvs.? 



creșterea 

beneficiilor

pentru

utilizatori

Din ceea ce știți, care dintre următoarele elemente sunt 
surse de radiații?

69%

75%

45%

35%

34%

41%

38%

28%

13%

0,3%

8%

 Antenele de telefonie mobilă

Telefoanele mobile

Liniile electrice de înaltă tensiune

Echipamentele radar

Routerele fără fir/wireless

Aparatele electrocasnice (televizoare, cuptoare cu microunde etc.)

Computerele/laptop-urile/tabletele

Rețelele de computere wireless

Încălzirea prin inducție

Alte surse. Care?

Nu știu/nu răspund



creșterea 

beneficiilor

pentru

utilizatori

Cât de preocupat/îngrijorat 
sunteți cu privire la 
posibilele efecte ale 

radiațiilor asupra sănătății? 

43%

27%

18%

7%

3%

2%

Deloc preocupat

Puțin preocupat

Preocupat

Destul de preocupat

Foarte preocupat

NS/NR

37%

24%

39%

33%

14%

Apariția 5G

Rețelele WiFi în locuri 
publice

Vitezele tot mai mari de
internet

Pandemia de coronavirus

Altceva. Ce anume?

Ce a determinat preocuparea dvs. 
față de radiații? 

*răspuns multiplu, dintre respondenții preocupați



creșterea 

beneficiilor

pentru

utilizatori

Cum vă protejați de radiații?

59%

26%

16%

4%

11%

3%

4%

1%

1%

Nu mă protejez

Încerc să reduc timpul de utilizare efectivă a dispozitivelor

Încerc să țin aparatele la distanță mai mare (de ex. utilizez căști pentru a vorbi la 
telefon)

Nu utilizez dispozitivele atunci când semnalul este slab

Noaptea opresc/închid telefonul/router-ul Wi-Fi

Utilizez dispozitive de protecție

Renunț la utilizarea dispozitivelor care radiază;

Altfel

Nu răspund



creșterea 

beneficiilor

pentru

utilizatori

Care sunt sursele dvs. principale de informare 
privind posibilele efecte ale radiațiilor?

64%

26%

54%

39%

15%

40%

11%

16%

4%

16%

1%

0,4%

1%

Televizor, radio

Ziare și reviste, cărți

Diverse pagini de internet

Rețele sociale

Publicații specializate

Discuții cu familia si prietenii

Publicații oficiale

Manuale de instrucțiuni

Cursuri/seminarii de specialitate

La locul de muncă

Expoziții și conferințe

Alte canale

Nu știu/nu răspund



5G



creșterea 

beneficiilor

pentru

utilizatori
Da

62%

Nu
34%

Nu știu/Nu răspund
4%

Da Nu Nu știu/Nu răspund

Dumneavoastră vă este cunoscut termenul de ”5G”?



creșterea 

beneficiilor

pentru

utilizatori

Cum ați caracteriza următoarele afirmații referitoare la 
tehnologia 5G (%)?
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5G are efecte nocive asupra sănătății oamenilor, a faunei și a florei

5G este parte a strategiei mondiale de manipulare a populației

5G va aduce viteze foarte mari la internet

5G va fi utilizat de multe obiecte din jurul nostru

5G ne va face viața mai ușoară

Probabil voi folosi 5G în viitorul apropiat (2-3 ani)

1 - Neadevărat 2 3 4 5 - Perfect adevărat NS/NR



Limite radiații



creșterea 

beneficiilor

pentru

utilizatori

Știați că nivelul radiațiilor în România este 
măsurat permanent, încă de acum peste 10 ani?

Da
26%

Nu
55%

Nu știu/Nu răspund
19%

Da Nu Nu știu/Nu răspund



creșterea 

beneficiilor

pentru

utilizatori

În ce măsură vă îngrijorează următoarele 
aspecte?
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Există multe dezinformări/știri false

În România rețelele 5G vor radia mai puternic ca în alte state vest-
europene

În unele țări implementarea 5G a fost suspendată/amânată

Nu se cunoaște impactul radiațiilor telefoniei mobile asupra sănătății 
populației

Autoritățile nu sunt suficient de precaute cu introducerea 5G

1 - Deloc 2 3 4 5 - Foarte mult NS/NR



5G în România

2015
ANCOM acordă licențe 

neutre tehnologic în
banda 3,4-3,8 GHz 

768 stații de bază
în banda 3,4 – 3,8 GHz și

în banda 2100 MHz

În peste 30 de 
localități 

Peste 4 milioane 
cetățeni 

au reședința în 
localități 

cu acoperire 5G

2021

România este a treia 
țară din UE în care se 
lansează comercial 5G

ANCOM reorganizează
banda 3,4-3,6 GHz 

2019

Vodafone (iunie 2019) 
RCS&RDS (iunie 2019)  

Orange (noiembrie 2019)



Licitația ”5G”

 Licitația pentru acordarea drepturilor de utilizare a spectrului radio disponibil în benzile de 
frecvențe de 700 MHz, 800 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz și 3400-3800 MHz 

 Acțiuni necesare pentru organizarea licitației 5G:

o Adoptarea Proiectului de Lege privind adoptarea unor măsuri referitoare la
infrastructuri informatice și de comunicații de interes național și condițiile
implementării rețelelor 5G (așa numita Lege 5G);

o Transpunerea în legislația națională a Codului european al comunicațiilor
electronice;

o Stabilirea cuantumului valorii minime a taxei de licenţă pentru acordarea
unor drepturi de utilizare a frecvenţelor radio, precum şi a condiţiilor de
plată a taxei de licenţă;

o Finalizarea Caietului de sarcini ce stă la baza licitației



Secţiunea “5G pe înțelesul tuturor”
Infocentru ANCOM



5G pe înțelesul tuturor
Infocentru ANCOM



Măsurători radiații



creșterea 

beneficiilor

pentru

utilizatori

www.Monitor-EMF.ro Măsurători mobile

Măsurători EMF cu echipamente fixe şi mobile 



creșterea 

beneficiilor

pentru

utilizatori

Măsurători EMF 5G şi alte tehnologii

Bucureşti Oradea Petroşani Beiuş



• Legislație: 

 Ordinul ministrului sănătății publice 

nr.1193/2006 pentru aprobarea Normelor 

privind limitarea expunerii populației 

generale la câmpuri electromagnetice de la 

0 Hz la 300 GHz  

 Recomandarea 1999/519/EC privind 

limitarea expunerii populației generale la 

câmpuri electromagnetice 

Ghidul Comisiei internaționale de protecție la 

radiații neionizante (ICNIRP). 

Limitele radiațiilor de câmp electromagnetic în România

SAR = rata specifică de 

absorbție

Limitele maxime admise:
2 W/kg la nivelul capului 

4 W/kg la nivelul 

trunchiului

Expunerea nu are legătură cu tehnologia utilizată! 



Sfaturi pentru reducerea expunerii

• Utilizarea speaker-ului sau a unui dispozitiv de tip hands-free cu fir în timpul 
convorbirii;

• Reducerea timpul petrecut utilizând dispozitivul;

• Apropierea telefonului de ureche după ce conexiunea a fost realizată (în 
primele momente după inițierea apelului, telefonul emite semnale mai 
puternice pentru realizarea conexiunii cu stația de bază);

• Reducerea timpului de utilizare a terminalului în zonele cu semnal slab 
(telefonul emite cu putere mai mare, pentru a putea fi “văzut” de stația de 
bază);

• Evitarea poziționării terminalului în apropierea corpului, chiar și în cazul 
neutilizării lui (terminalul, deși nu este în convorbire/sesiune de date, 
comunică cu rețeaua). 



Vă mulţumim pentru atenţie!


