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Durata implementare:
48 luni (01 septembrie 2016 – 31 august 2020)

Obiectivul principal al proiectului vizează
creşterea siguranţei şi sănătăţii populaţiei,
îmbunătăţirea calităţii mediului interior şi
optimizarea eficienţei energetice a locuinţelor
prin dezvoltarea unor sisteme inteligente
integrate pentru monitorizarea, controlul şi
reducerea expunerii la radon şi la alţi poluanţi
casnici aerieni în 5 aglomerări urbane din
România (Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi, Sibiu
şi Timişoara), pe baza cercetării inovatoare
interdisciplinare.
În acest sens următoarele obiective specifice
vor servi ca repere:
1. Elaborarea hărţilor de risc pe baza evaluării
expunerii la radon şi la alţi poluanţi corelată
cu consumul de energie în case eficiente
energetic situate în 5 aglomerări urbane din
România.
2. Creşterea siguranţei şi îmbunăţăţirea
confortului în locuinţe prin dezvoltarea,
validarea şi implementarea unui sistem
prototip inteligent pentru monitorizarea
continuă şi transmiterea la distanţă a datelor
privind nivelul radonului şi al altor poluanţi
casnici. Obiectivul presupune realizarea
în premieră internaţională a unui sistem
inteligent de monitorizare care va asocia
senzorul de radon cu cei de CO2, CO şi VOC.
Sistemul va îngloba şi senzori de temperatură,
presiune şi umiditate.
3. Îmbunătăţirea sănătăţii populaţiei prin
dezvoltarea şi implementarea unor soluţii
eficiente energetic pentru controlul şi
reducerea expunerii la radon şi la alţi poluanţi
casnici aerieni în clădiri rezidenţiale pe baza
unor modele numerice avansate de predicţie
asistate de experiment.
4. Crearea premiselor pentru activităţi de
transfer tehnologic şi introducere în producţie
a sistemelor integrate prototip dezvoltate
prin proiect.

Valoarea adăugată a proiectului rezidă

(4) Un sistem prototip inovator de soluţii
eficiente energetic pentru controlul şi
reducerea/prevenirea expunerii la radon
şi la alţi poluanţi casnici aerieni în clădiri
rezidenţiale şi implementarea în 10 case cu
expunere ridicată la radon;
(5) Un sistem complex de modelare numerică
avansată asistată de experiment pentru
optimizarea soluţiilor de reducere a impactului
expunerii populaţiei la radon şi la alţi poluanţi
în clădiri şi utilitatea la proiectarea şi
realizarea construcţiilor noi;
(6) Brevete;
(7) Bune practici, Ghiduri cu recomandări
destinate actorilor interesaţi;
(8)Aplicaţii şi personal specializat în UBB.

Rezultate cu caracter inovator:

Indicatori de realizare/rezultat:
3 sisteme prototip de soluţii tehnice; 10 case
remediate; Hartă de risc; 18 locuri de muncă
nou create prin proiect în UBB; 3 Cereri de
brevete; 25 de publicaţii ştiinţifice (15 articole
în jurnale ISI); 2 propuneri de proiecte Orizont
2020.
Valoarea totală a proiectului este de 8.925.250 lei.
Asistenţa financiară nerambursabilă este de
8.614.250 lei.
Proiectul se implementează în Universitatea
Babeș-Bolyai, iar casele și populația țintă
sunt selecționate din localităţile Cluj-Napoca,
Bucureşti, Iaşi, Sibiu şi Timişoara.

în următoarele aspecte majore:
(1) pregătirea unor specialişti în domeniul
interdisciplinar al dezvoltării de tehnologii
eficiente, rentabile şi puţin consumatoare de
energie pentru optimizarea calităţii mediului
interior, care vor contribui la creșterea
capacităţii ştiinţifice în Universitatea BabeşBolyai;
(2) consolidarea expertizei centrului de
competență științifică în domeniul radonului
deja creat în Universitatea Babeş-Bolyai
prin continuarea colaborărilor cu prof. univ.
dr. Carlos Sainz, cercetător cu vizibilitate
internațională în domeniul radonului;
(3) consolidarea unui pol de cercetare
interdisciplinar Universitatea Babeş-Bolyai
- Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
- Universitatea Tehnică de Construcţii
din Bucureşti. În plus, prin acordurile de
parteneriat încheiate cu Comisia Națională
pentru Controlul Activității Nucleare (CNCAN)
și Institutul Național de Sănătate Publica (INSP)
proiectul va contribui la crearea cadrului
legislativ românesc pentru armonizarea
programelor de eficienţă energetică a
clădirilor cu reducerea poluării şi asigurarea
unor standarde de calitate a mediului interior.

(1) Un inventar complet al poluării aerului de
interior în corelaţie cu consumul de energie
pentru 1000 de case din Bucureşti, ClujNapoca, Iaşi, Sibiu şi Timişoara;
(2) Hărţi integrate de risc privind poluarea
aerului de interior în corelaţie cu consumul de
energie;
(3) Un sistem prototip inteligent pentru
monitorizarea continuă şi transmiterea la
distanţă a datelor privind nivelul radonului şi a
altor poluanţi casnici aerieni şi implementarea
în 100 de case cu expunere ridicată la radon;

