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PREFAŢĂ
Brandul EUROINVENT, susţinut de Forumul Inventatorilor
Români şi de Europe Direct Iaşi, reprezintă un proiect modern, care a
permis în ultimii cinci ani dezvoltarea unei manifestări complexe, cu
multiple ţinte, adresându-se tuturor creatorilor de bunuri materiale
(inventatori, universitari, cercetători ştiinţifici, artişti etc.). S-a dorit acest
lucru, pentru a atrage atenţia guvernanţilor asupra faptului că inventica
este un segment al creativităţii naţionale, care asemănător artei şi
ştiinţei, trebuie să fie subvenţionată de stat, iar brevetarea să fie gratuită.
Mai mult, proprietatea intelectuală și cea industrială să fie protejate prin
legi diferite, să nu mai existe sistemul de re-brevetare a invenţiilor, ci
doar cel de transfer tehnologic, sub formă de Patent (licenţa de aplicare).
O invenţie, o dată brevetată, trebuie să rămână în portofoliul
inventatorului şi în zestrea unei naţiuni sub forma unui brevet din fondul
personal sau public (Fondul Naţional de Invenţii), de unde la cerere să fie
transferată ca licenţă de aplicare în baza unui contract, prin Oficiul de
Stat pentru Invenţii și Mărci (OSIM), care eliberează patentul de aplicare
unei instituţii din ţară sau din străinătate, pentru o anumită perioadă de
exploatare a acestuia. Juridic, pentru a proteja inventatorul este corect
sistemul de re-pantentare şi nu cel de re-brevetare.
Această sărbătoare a ştiinţei, tehnicii şi artei româneşti,
organizată sub sigla „Zilele Europei la Iaşi”, se desfăşoară prin implicarea
tuturor actorilor şi vectorilor sociali: studenţi, cadre didactice
universitare, cercetători, artişti, mass media, mediul de afaceri, autorităţi
etc. Un aport aparte în aceste manifestări îl au cele cinci universităţi de
prestigiu ale Iaşului, care s-au remarcat prin performanţa și tradiţie de a
lungul istoriei lor, fiind recunoscute atât în ţară, cât şi în străinătate ca
principalii actori în cercetarea românescă.
411

Implicarea lor în toate ediţiile de până acum a condus la
formarea şi dezvoltarea de lideri ai creativităţii în domeniile lor de
specializare.
Prin aceste manifestări se doreşte o rodnică participare, printr-o
bună conlucrare şi dialog între inventatori, studenţi, specialişti din
domenii variate, artişti, mediul academic.
EUROINVENT inseamna un eveniment complex alcătuit din:
Salonul European de Invenţii şi Cercetare Ştiinţifică, Salonul de Carte şi
Salonul de Artă, un loc important îl joacă Workshop-ul „Cercetarea
tehnico-știinţifică în context european”, unde se dezbat teme actuale de
cercetare şi aspecte moderne ale celor trei tipuri de proprietate:
intelectuală, industrială şi culturală, având în vedere printre altele,
stimularea actului de creaţie şi protecţia dreptului de autor, dar și mai
nou: Conferinta Internaţionala pe Cercetări Inovative.
Cu ocazia zilei dedicate inventatorilor sau instituţiilor de
cercetare și de învăţămând din ţările participante la această manifestare,
se va prezenta alături sistemele actuale de transfer tehnologic, dinamica
brevetării și alte aspecte privind ingineria creativităţii și activitatea lor de
inventică, respectiv rezultatele deosebite obţinute de către şcolile lor de
inventică în formarea tinerilor inventatori.
La actuala ediţie, vizitatorii celor trei saloane vor putea să
voteze invenţiile, temele de cercetare, cărţile şi operele de artă pe care
le consideră meritorii, pentru cele foarte valoroase, acordându-se şi un
premiu al publicului.

Prof.univ.dr. Ion SANDU,
Preşedinte Onorific al Forumului Inventatorilor Români
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Abstract: In lucrare se prezintă o serie de opinii ale membrilor Forumului Inventatorilor
Români privind situația actuala a inventicii românești, modul de conlucrare dintre instituțiile
neguvernamentale și cele preocupate de activitatea de cercetare, dezvoltare și inovare din țara
noastră. Se au in vedere influentele geopolitice actuale privind modul de percepere a celor
două proprietăți legate de produsele obținute în activitatea de creație tehnică, proprietatea
intelectuala/dreptul de autor si cea industraial[/licenta de aplicare. De asemenea, se prezintă
misiunea școlilor naționale de inventică.
Cuvinte cheie: cercetare-dezvoltare-inovare, produse inovative, proprietatea intelectuală și
cea industrială, brevete de invenție, patent, transfer tehnologic, școala națională de inventică.

1. Introducere
Activitatea de inventică, prin componentele sale, are în atenție cele
patru direcții importante ai cercetării, dezvoltării și inovarii [1-18]:
- Analiza critică și sinteza documentară privind stadiul actual al
cunoașterii în domeniu,
- creația propriu-zisă prin procesele de identificare, elaborare și
perfecționare/otimizare a soluţiilor tehnice originale,
- protecţia produsului iovativ prin brevete de invenţie sau patente,
- implementarea și valorificarea noului produs sub cele două
protecţii: intelectuale și industriale.
Orice demers inovativ are două scopuri majore: bunăstarea autorilor
și creşterea profitului firmelor titulare.
De aici, și cele două tipuri de proprietăți, pentru care sunt necesare
legi coerente de protecție:
- proprietatea intelectuală, echivalentă cu dreptul de autor asupra
revendicărilor invenției și respectiv,
- proprietatea industrială care permite aplicarea invenției prin
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patent sau licența de aplicare.
Invențiile, după brevetare (brevetul să se limiteze doar la conferirea
dreptului de proprietate autorului asupra revendicărilor) ar trebui să fie
preluate prin licitație publică și patentate de către o instutuție națională
(patentul reprezentând licența de aplicare a invenției de către titular) și nu
re-brevetate în alte țări, după cum se procedează în prezent. Transferul
tehnologic (realizat tot de oficiile naționale sau cantonale pentru invenții) va
permite re-patentarea invenției, după aplicarea ei într-o instituție națională și
introducerea în Fondul Național Activ de Invenții (în cazul în care nu se
reușește aplicarea, respectiv patentarea invenției aceasta va rămâne în
Fondul Național Pasiv de Invenții, continuând, după caz, îmbunătățirea ei
până la realizarea unui salt inovativ, demers care necestă o nouă finanțare și
elaborarea unui nou brevet).
Unii autori și multe oficii naționale sau cantonale de patentare
vorbesc in operele lor doar de protecția industriala și implicațiile acesteia
Foarte interesant, o parte dintre aceste lucrari, chiar și cele editate de OSIM
sau OMPI, majoritatea au titlul legat de protecția proprietății intelectuale
[19-27].
Drepturile asupra unei invenţii în țara noatră sunt recunoscute şi
apărate pe teritoriul României prin acordarea brevetului de invenţie de către
Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM), in condiţiile prevăzute de
legea brevetelor de invenţie. Juridic brevetele de invenţie sunt protejate prin
Legea 64/1991, amendată şi republicată de-a lungul celor douzeci de ani de
foarte multe ori. Ea a fost criticată chiar și de Academia Română, dar fără
nici un rezultat. Mai mult, se susține ideea că invențiile românești sunt
recunoscute şi apărate din legislația ce decurgînd din brevetul european.
Asemnănător legii românească a invențiilor și cea europeană a fost
elaborată de oficiile de pantentare implicând doar experți juriști și finanțiști,
fără a se cere aportul inventologilor, a profesorilor de inventică sau a
inventatorilor de marcă și fără a solicita observațiile instituțiilor
profesionale neguvernamentale.
Dupa cum se ştie, o invenţie reprezintă acea creaţie intelectuală,
care printr-o soluție absolut nouă în raport cu stadiul cunoscut al cercetarilor,
rezolvă o problemă tehnică dintr-un anumit domeniu al cunoaşterii [28-38].
Până în prezent nu sunt considerate invenţii, în sensul articolului 8
din Legea 62/1991, următoarele produse ale creativității:
- descoperirile, teoriile ştiinţifice şi metodele (lagorimii) matematice;
- creaţiile estetico-artistice;
- planurile, principiile şi metodele folosite în exercitarea de activităţi
mentale, în materie de jocuri sau în domeniul activităţilor economice,
precum şi programele de calculator;
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- prezentările de informaţii.
- produsele alimentare traditionale sau unele bauturi in care sunt
implicate componente sau aditivi ne-stadardizați.
Cu toate că, prevederile de mai sus nu exclud brevetabilitatea
obiectelor sau activităţilor prevăzute în acest alineat decît în măsura în care
cererea de brevet de invenţie ori brevetul de invenţie se referă la astfel de
obiecte sau activităţi considerate în sine, totuși în unele țări sunt protejate ca
invenții software-urile (programele de calculator), jocurile spotive noi,
diferite de cele clasice (de exemplu: jocul de șah, jocul baschet la panou
dublu etc.).
În general, matematicienii, fizicienii, chimistii şi alţi specialişti în
ştiinţele fundamentale rezolvă problemele teoretice prin elaborarea de noi
aspecte unice/autentice (teorii, principii, mecanisme, efecte, fenomene,
pana la descoperiri). În contrast, inventatorii si inginerii abordează
probleme care admit doar soluţii practice, iar in elaborarea lor sunt necesare
competente multiple, adesea interdisciplinare. Pentru a stabili soluţia
potrivită dintr-un şir de posibilitati reale sunt necesare pe langa abilităţi
inovative si implicarea unui demers lucrativ adecvat (selectarea solutiilor
optime cu aplicatii singulare/multiple, evaluarea mecanismelor de evolutie
prin investigarea caracteristicilor structural-functionale si a rezultatelor
implicarii sistemelor operante cu actiuni sinergice, crearea conditiilor
saltului inovational etc.), fara a se uita in acest demers de analiza factorilor
competitivi/de influenta, interni si externi, de tip SWOT (Strengths,
Weaknesses, Opportunities, Threats - însemnând „Puncte tari, Puncte slabe,
Oportunități, Amenințări” ) și altele.
2. Indisponibilitatea unor areale ale
cercetării științifice spre activitatea de brevetare
Din dorința de a sublinia vocația, talentul și capabilitatea (efortul)
inginerilor în activitatea de inventică, o serie de profesori universitari
români de la specializările tehnologice reduc potențialul aplicării invențiilor
doar în industrie și agricultură [39], neglijând faptul că multe invenții de
mare valoare și cu impact pozitiv imediat se aplică în activitățile de
cercetare și în învățământ. Sunt multe exemple, două sunt edificatoare:
dezvoltarea unor noi metode de studiu/investigare științifică și respectiv a
tehnicilor aferente. Aceste invenții permit rezolvarea unor obiective
contractuale ale temelor de cercetare sau la definitivarea unor teze de
doctorat sau masterat, dar și în multe alte domenii conexe (criminalistică,
conservarea științifică a bunurilor de patrimoniu cultural și ale naturii,
diagnoze și tratamente medicale, geodezie și prospectarea subsolului, în
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știința mediului la monitorizarea factorilor și a agenților exogeni, în diverse
analize in situ, in vitro sau in vivo, cu redarea datelor în timp real etc.).
Acest mod de gândire, imediat după 1990 a fost preluată de
specialiștii de atunci din OSIM, în elaborarea Legii invențiilor (Legea 64
din anul 1992), după cum am subliniat deseori, fără a se consulta cu
asociațiile profesionale, profesorii de inventică și inventatorii de
performanță. Cu toate amendamentele și corecturile făcute pănă în prezent,
această lege se opune Constituției actuale a României, prin faptul că taxează
pe inventatori. Este adevărat, există două grupe de invenții care pot fi taxate,
cele obținute prin misiune inventivă sau cele realizate în baza unui contract
de cesiune. Nu poți taxa invențiile realizate de elevi, studenți, pensionari sau
profesorii de inventică, mai ales acele invenții cu mare deschidere spre noi
aplicații și impact pe termen mediu și lung.
Mereu suntem intrebați de studenți sau alți tineri, de ce multe invenții
rezultate din cercetare rămân nebrevetate? Sunt multe exemple de sinteze,
așa-zise fine (obținute prin procedee de înaltă concepție și finețe) din
domeniul chimiei anorganice sau organice (exceptând sintezele organice și
cele biochimice farmaceutice cu aplicații imediate), apoi multe metode
analitice de dozare a elementelor chimice, a unor structuri moleculare sau
faze congruentice, a unor componenți ai sistemelor disperse, dar și unele
rezultate obținute în domeniul depunerilor de straturi subțiri cu proprietăți
fizico-structurale, mecanice, optice, magnetice, piezoelectrice, fotovoltaice
etc. De asemenea, sunt puține invenții patentate în unele domenii moderne,
cum ar fi cel al cercetărilor neuronale și al sistemelor fuzzy, apoi cel de
genetică moleculară și cel privind noi proceduri de tratare a unor afecțiuni.
Acestea fac obiectul doar a unor publicații, recunoscute în citări prin
valoarea lor științifică. Sunt sigur că un procent foarte mare dintre acestea,
revendică un grad de noutate absolut și formează domeniul actual de
cercetare, care prin analiză și sinteză, ca stadiul ultim de realizare, permite
elaborarea unor invenții noi.
Este o mare greșeală, cu multe prejudicii, a se considera creativitatea
tehnologică, așa-zisă inginerească, ca fiind segmentul major al geniului
creator din domeniul cercetării, care conform Constituției este susținută și
protejată de Stat.
Răspunsul la întrebarea de mai sus (de ce, pentru multe rezultate
obținute în cercetarea științifică, revendicabile ca grad de noutate absolut,
nu se solicită brevetarea?) poate fi regăsit și în faptul că acestea nu aduc
bani autorului și nici nu au efecte de plus-valoare imediat, cu toate că
deschid noi direcții de cercetare și pun bazele unor noi invenții și chiar
permit noi descoperiri, apoi slaba susținere financiară a cercetării academice
naționale și multele taxe aplicate pentru brevetare (taxe de înregistrare, de
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analiză preliminară, de analiză de fond, de tipărire și eliberare, de protecție
etc.).
Consider că autorii care dispun de rezultate deosebite obținute în
cercetarea științifică, revendicabile, nu depun la OSIM dosar de invenție și
pentru faptul că la noi în țară brevetarea se face după 4-7 ani, perioadă mult
prea mare pentru a-și face efectul diseminării și recunoașterii ca stadiul
actual al cercetărilor. Mai mult, reglementările naționale privind
definitivarea tezelor de doctorat în trei ani nu permite ca invențiile să se fie
luate în calcul, drept contribuții personale. Mai mult, nu pot fi luate în calcul
în evaluările profesionale invențiile nebrevetate. De aici, reducerea
apetitului pentru invenții atât la tineri, cât și la universitari și cercetătorii din
sistemul academic. Din această cauză, adesea, specializările științifice, dar
și multe dintre cele tehnologice, se rezumă la cercetarea fundamentală.
Lipsa unui suport financiar de la Stat și a grilelor de evaluare profesională,
unanim aceptate internațional, fac ca cercetarea românească să se reducă la
minim sau să fie mimată.
O lată întrebare firească pentru cei din sistemul academic: de ce în
prezent universitățile din România nu atrag pe cei mai valoroși absolvenți?,
De ce acestea nu se regăsesc în topul marilor universități din lume? De ce
concursurile de ocupare a posturilor vacante nu se fac cu evaluatori
recunoscuți în domeniu, bineînțeles de la alte universități din țară și din
străinătate? Când salariile celor din învățământ se vor alinia la nivelul celor
din Europa? Când condițiile de muncă și infrastructura de cercetare va fi la
fel ca în țările comunitare (UE)? Cât timp va mai dura până când nu vom
mai auzim că suntem un popor sărac într-o țară bogată și cu o istorie de
peste 2000 de ani?.
Este foarte greu, ca la o anumită vârsta și experiență, să fii apostrofat,
de indivizi fără o cultură a unui domeniu (ca să nu spun „fără de neam și
țară”), cu intrebarea pentru ce mai muncesc unii, pentru ce se mai luptă, de
ce sunt necesare atâtea recunoașteri, la ce mai folosește faptul că încă se
scrie istorie, când politicul și geosistemele nu le iau în seamă. Oare ce vom
oferi generațiilor vitoare, când tinerii noștri sunt debusolați și iau calea
pribegiei!!!
Mai greu, este atunci când cei care sunt plătiți de la buget și trebuie
să apere valorile naționale, desconsideră munca celor din subordine, dându-i
la oparte sau cei puși să evalueze rezultatele muncii de creație, ostentativ o
anulează.
Am acum în minte un fapt de care sunt puternic revoltat. După multi
de ani de inventică, am luat act de respingerea nefondată profesional a două
invenții. Motivul invocat nu-l voi relata din anumite considerente juridice
(Hotărârea de respingere a fost contestata și se așteaptă soluționarea
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acesteia). Este pentru prima oară, când referenții a celor două dosare de
brevetare, devin oponeții invenției, fără a prezenta, în hotărârea de
respingere, invențiile care se opun revedicărilor, ci doar motivația că o
persoană de specialitate în domeniu care ar fi avut acces la lucrări și
invenții ar fi ales fără nici un efort inventiv soluția respectivă (motivare
care insuficient justificată se regăsește în Legea 64/1992), cu toate că
invenția revedica elemente absolut de noutate. Mai mult, cei doi refeneți nu
au prezentat Raportul Cercetării Internaționale, cu documente relevante,
selectate din stadiul actual al cunoașterii citat de autori și respectiv de
referent, așa cum este uzanța. De-a lungul anilor, atunci când nu s-a reușit
să se pună bine în valoare o revendicare, au existat foarte muți referenți (atât
din țară, cât și din străinătate) care stăpâneau bine domeniul și, care fără să
fie motivați de autori, au venit în întâmpinare cu sugestii constructive pentru
a lua hotărârea de acordare a brevetul de invenție.
3. Opinii privind redresarea inventici românești
3.1. Dialogul dintre OSIM și ONG-uri
Deseori, membrii Forumului Inventatorilor Români au discutat o
serie de aspecte legate de redresarea inventicii românești și au încercat
prezentarea lor la OSIM. S-au facut multe antecamere, cu timpi mari de
așteptare, ca în final să nu se obțină nici un rezultat. Pentru a păstra tradițiile
inventici românești ar trebui să existe un dialog continuu între FIR și alte
instituții profesionale neguvernamentale cu OSIM-ul. Lucru încă nerealizat.
Principalele aspecte care necesită realizarea unui astfel de dialog interactiv,
sunt:
- să se identifice soluții pentru stimularea brevetării și patentării
invențiilor românești;
- să se organizeze periodic întâlniri sau mese rotunde cu profesori de
inventică sau inventatori de elită în vederea elaborării unui model de
redactare a inventiilor diferentiat pe tipuri de brevete, implicării unor
criterii folosite in evaluare, stabilirea unor soluții de reducere a duratei de
analiză și altele;
- să se organizeze în parteneriat saloane și târguri de invenții;
- acordarea de premii și distincții anuale, cu fonduri atrase expres de
la Bugetul de Stat;
- să se stimuleze/sprijine dezvoltarea școlilor și cercurilor de
inventică, la nivel de liceu, facultate, comunitate, instituție etc.;
- să se elaboreze istoria detaliată cu marile contributii românești în
tehnică și știință, bazată pe invenții autohtone;â
- să se stimuleze editarea de manuale de inventică, diferențiate pe
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nivele de învățământ;
- să se organizeze o secție muzeală sau să se sprijine cu exemple
(copii) colecțiile din cadrul muzeelor naționale de tehnică, meșteșuguri și
civilizație a satului;
- să se realizeze, cu experți proprii sau acceptați din instituții
academice, clasificarea patrimonială a invențiilor, imediat după acordarea
brevetului de invenție autorului sau, după caz, a patentului titularului;â
- să se elaboreze metodologia de evaluare, prin stabilirea grilelor și
cotelor de clasare a invențiilor pe baza studiilor de fundamentare socioeconomică și tehnico-științifică (efectuate de inventator/aplicant), inclusiv
prin abordarea bazelor de date internaționale;
- să se solicite, prin licitare (pe baza cotei financiare obținute de la
Bugetul de Stat) aplicarea invenției, împreună cu inventatorul, în cadrul
unui centru sau institut de cercetare și a societăților comerciale interesate,
care apoi aceasta să devină titularul invenției respective;
- să se modifice metodologia abordării și dezvoltării invențiilor din
fondul secret pe cele două nivele, Secret de Stat și Secret de serviciu,
conform sistemelor actuale de clasare.
- să se aducă BOPI la cerintele ISI Thomson (Derwent Innovation
Index), pentru o mai bună vizualizare a citărilor din brevetoteca românească;
- să se elaboreze o nouă legea inventiilor pentru cele două forme de
protecție: proprietatea intelectuală (prin acordarea Certificatului de autor
sau a Brevetului, care conferă dreptul de autor asupra revendicărilor
invenției) și a proprietății industriale (prin acordarea Patentului sau a
licenței de aplicare titularului), cuprinzând și metodologia de transfer a
proprietății intelectuale de la autor la aplicant;
3.2. Observații și intrebări ridicate de inventatori în ultiimi ani
Întrucât, încă de la promulgare, Lege 64/1991 a fost continuu
criticată, chiar și în forumul Academiei Române, fiind doar amendată și
modificată superficial, inventatorii se întreabă de ce nu se iau masuri
organizatorice pentru a se elabora o lege coerentă valabilă pentru secolul
XXI, care să sprijine activitatea de inventică și să sporească rata surmontării
invențiilor pe piața românească și străină.
De curând, după ce ani la rând Legea invențiilor din țara noastra a
fost des amendată și modificată, a apărut Legea 83/2014 privind inventiile
de serviciu, care sigur va avea aceeași soartă, ca și Legea modelului de
utilitate, introdusă în multe țări și apoi abandonată. În elaborarea ei nu s-a
solicitat aportul profesorilor de inventică, al inventologilor și inventatorilor
de elită din tara noastră. Conform afirmației unor inventatori, s-a dorit din
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nou aplicarea unui sistem de umilire a inventatorilor, după ce în ultimii 25
de ani Legea 64/1991 i-a transformat în adevărate “cenușarese”.
Câteva exemple de întrebări și opinii recente:
Adesea se reclamă, ca fiind o mare “bâlbă”, a actualei legi a
inventiilor, formularea activităţii inventive și anume: o invenţie este
considerată ca implicînd o activitate inventivă dacă, pentru o persoană de
specialitate, ea nu rezultă în mod evident din cunoştinţele cuprinse în stadiul
tehnicii (oare o invenție nu poate fi absolut nouă, fără a exista în stadiul
tehnicii?) si nu trebuie să fie posibil pentru un specialist cu competențe
obişnuite să realizeze invenția printr-un exercițiu de rutină (ce se înțelege
prin exercițiu de rutina?, oare nu dintotdeauna activitățile de cercetaredezvoltare-inovare sunt creative?!).
Aceasta formulare este adesea folosită de referenti în scopul
respingerii unei invenții fără a fi necesară o justificare riguroasă. Sunt multe
exemple, care fac obiectul unei respegeri de notorietate.
În acest caz, ar fi fost suficiente doar formulările:
a. “se admite implicarea unei activități inventive dacă invenția are ca
obiect un material, sistem, metoda sau procedeu analog, care realizează un
efect tehnic nou, sau când prin acestea se obține de exemplu o substanță cu
calități noi, superioare, ori dacă materiile prime sau procesele de prelucrare
sunt noi, chiar dacă efectele tehnice obținute sunt identice;
b. să fie susceptibilă de aplicare in practica (o invenţie este
considerată ca fiind susceptibilă de aplicare, daca obiectul său poate fi
realizat sau utilizat intr-un domeniu dat, inclusiv în cercetare). De asemenea,
o cerere de brevet trebuie să se refere fie la o singură invenţie, fie la un grup
de invenţii legate între ele, astfel încît să formeze un sistem inventiv general
sau un lanț inovațiional, cu alte cuvinte, invenţia trebuie sa fie unitară.
O altă întrebare foarte des pusă de inventatori: de ce OSIM-ul
impune o perioadă foarte mare până la acordarea brevetului de invenție,
când se dispune de sistemul informațional modern și Internet?
În unele țări se brevetează în minim 6 luni (Iraq), iar în altele, maxim
un an și jumătate. La noi sunt invenții nebrevetate încă după 5 sau 6 ani,
perioadă când stau la “secret”, nefiind diseminate.
Un alt lucru des ridicat este cel legat reanalizarea și revizuirea
următoarelor aspecte:
a. tipurile sau categoriile de invenții brevetabile:
- sinteza de noi molecule (materiale), cu compoziție structură și
aplicații noi (modificarea compoziției chimice a unui produs sau a
proporției de combinare);
- asocierea a două sau mai multe soluții cunoscute, cu efecte sau
aplicații diferite sau aceleași și superioare;
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- modificări dimensionale ale unui obiect cunoscut, care conduc la
un efect tehnic superior în comparație cu soluția existentă;
- crearea de noi funcțiuni ale unui obiect cunoscut;
- înlocuirea cu alte materiale în alcătuirea unui produs cunoscut sau
folosite într-un procedeu de fabricație cunoscut;
- înlocuirea unui element component dintr-un dispozitiv, maşină sau
instalație;
- modificarea ordinei operațiilor şi fazelor în procese tehnologice;
- modificarea schemei de principiu (caracteristice) sau de
funcționare
(cinematică/electronică/hidraulică/fluidică/hidrodinamică/de
automatizare, reacția chimică, emisii radiative și interacțiile lor cu obiecte in
vitro sau in vivo, interacții câmp-material sau intre câmpuri etc.).
- Noi soiuri de plante (specii sau hibrizi), noi specii de animale
(hibrizi, mutanți etc.).
În legătură cu aceste tipuri, se dorește armonizarea lor cu legislațiile
din țările cu o dinamică mare în brevetarea invențiilor: Japonia, Anglia,
China, Rusia, Olanda etc.
b. tipurile de produse inovative, care nu sunt considerate invenţii:
- programele de calculator;
- algoritmi de lucru în aplicații de calcul;
- jocuri sportive, ca sistem și mod de abordare;
- metode analitice de determinare a compozițiilor chimice;
- rețete culinare etc.
Și în acest caz rebuie lucrat mult prin armonizare cu metodologiile de
patentare și legislația din alte tări.
Ținând cont de ultimul atribut din formula serială atribuită
inventatorului de profesie: concepe sau crează tehnica (inventatorul pe
lângă faptul că cunoaște tehnica, conduce tehnica, produce sau realizează
tehnica,
inventatorul crează tehnica) aceștia fac parte din grupul
creatorilor de bunuri materiale și spirituale.
În acest sens, este o mare greșeală și cu multe prejudicii, a nu se
considera creativitatea tehnologică, ca fiind segmentul major al geniului
uman (a nu se uita marile realizării....) din domeniul mare al creativității și
care conform Constituției ar trebui să fie susținută și protejată de Stat.
Mereu sunt întrebat de tineri, de ce sunt așa de multe taxe de
brevetare?, în condițiile în care OSIM-ul este instituție guvernamentală, cu
susținere financiară de la Bugetul de Stat.
Răspunsul ar trebui să-l dea OSIMUL-ul, care întradevăr poate
percepe taxe pentru marci, modele și desene industriale, dar și pentru
invențiile care intră imediat în producție sau în cazul când sunt realizate prin
misiune inventivă sau contract de cesionare și aplicabile în primii 5 ani de
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la brevetare. Nu ar trebui să fie taxați elevii (maxim 100 lei bursă), studenții
(maxim 200 lei bursă), doctoranzii (maxim 700 lei bursă), pensionarii,
persoanele fizice fără contract de muncă, profesorii de inventică (cei care
formează continu noi inventatori, dintre care cei tineri nu depăsesc 1600 lei
salar) etc. și nici invențiile care nu se aplică pe scară largă (de exemplu:
metode și tehnici aferente de investigare științifică, revendicabile prin
gradul lor de noutate, folosite în finalizarea tezelor de doctorat, a temelor de
cercetare etc. și care sigur formează baza de documentare a stadiului actual
pentru noi invenții).
Adesea tinerii ridică o serie de întrebări, dintre care una foarte des:
de ce, pentru multe rezultate obținute în cercetarea științifică, revendicabile
prin gradul de noutate absolut, nu se solicită brevetarea? Răspunsul poate fi
regăsit și în faptul că acestea nu aduc imediat bani autorului și pentru faptul
că nu au un efect de plus-valoare decât după un timp oarecare, cu toate că
deschid noi direcții de cercetare și pun bazele unor noi invenții sau permit
noi descoperiri. Un alt răspuns îl regăsim în slaba susținere financiară a
cercetării academice naționale și în taxele mari aplicate pentru brevetare
(taxe de înregistrare, de analiză preliminară, de analiză de fond, de tipărire
și eliberare....).
Legat de acest lucru, universitarii sunt mulțumiți profesional atunci
când îmi este citată o invenție personală, mai ales în teze de doctorat sau de
către invenții ale tinerilor. Invențiile, oricare ar fi tipul lor, alături de
lucrările științifice și cele monografice reprezintă zestrea unui autor. Oare ce
mulțimire mai mare o are un universitar
În procesul de inovare, vorbim adesea de lanțul inovațional, când
trebuiesc brevetate din necesități de protecție atât prima verigă – invenția
primitivă sau de bază, cât și celelalte, până la veriga „n-1” sau chiar „n”(cea
„performantă” sau „revoluționară”). În condițiile actuale de taxare a
brevetării, ce sume ar trebui să aloce un inventator în acest caz?
O altă problemă des ridicată este cea a protecției separate a
proprietății intelectuale de cea industrială fie prin legi diferite, fie prin
aceeași lege, dar bine direfențiate juridic.
Brevetarea unei ideii, implementabile imediat sau pe termen lung,
permite ca aceasta să fie utilizată de inventator sau de un alt autor în
dezvoltarea unor cercetări noi, fără ca primul să-și piardă calitatea de
inventator.
De aici și necesitatea elabărării a două legi de protecție sau
cuprinderea în una singură a celor două tipuri de protecție, diferențiate
juridic și anume:
- dreptul de autor prin acordarea Brevetului de invenție sau
Certificatului de autor, ce revendică gradul absolut de noutate al
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produsului inovativ prin care se realizează protecția proprietății intelectuale
a autorului, care prin brevetare este preluată în Fondul Național de Invenții,
ca sistem patrimonial peren, fără a se pune problema scoaterii ei de sub
protecția intelectuală;
- licența de aplicare prin acordarea Patentului titularului, în urma
contractului de cesionare sau a transferului tehnologic a proprietății
intelectuale către acesta (aplicant), care ia forma proprietății industriale;
patentarea putând să acopere un areal geografic pentru o perioadă
prestabilită, de 10 sau mai mulți ani, cu posibilitatea de prelungie și cu
admiterea formei de scoatere de sub protecția industrială, la căderea din
drepturile de patentare.
Pentru brevetare se vor aplica taxe minime, care poate include doar
documentarea și tipărirea, în schimb la patentare se vor aplica taxe pentru
elaborarea patententului, pentru transfer și respectiv pentru protecție, în
funcție de tipul invenției, de eficiența sa economică, de rata de absorbție în
economie și de inventator (aport, poziție profesională, raport de muncă etc.).
Invenția trebuie să rămână prin Brevet românească, să nu se mai rebreveteze, ci după patententare pe baza contractului de transfer tehnologic
să poată fi re-patentată ori de câte ori este solicitat acest lucru de către
diverși aplicanți din țară sau din străinătate. Demersul de brevetare, alături
de cel de patentare, să fie efectuat tot de către Oficiul de Stat pentru Brevete
și Mărci.
Legiferarea celor două tipuri de protecție ar elimina o serie de
aspecte, devenite de notorietate:
- Un caz mai vechi, cel a invenției inginerului român Ion BAZGAN
care, după ce a fost brevetată în țară, a fost patentată în America, unde a fost
exploatată foarte multi ani, fără ca autorul să fie recompensat financiar (mai
mult, americanii au vândut-o și rușilor, care au folosit-o până de curând la
Baku);
- Un caz recent, cel al fizicianul Eugen PAVEL autorul Hyper CDROM-ul un sistem de stocare a datelor prin înregistrarea informaţiei în
„straturi ultrasubţiri“ utilizând aşa-numitul „fenomen al extincţiei controlate
a fluorescenţei“, care teoretic are capacitatea de stocare de peste 10 terrabiti.
Culmea, Hyper CD-ROM-ul după brevetarea în România a fost re-brevetat
în 21 de ţări (Statele Unite, Canada, Japonia, Israel şi 17 ţări din Europa),
dar nu se aplică nicăieri.
Istoria este plină de numeroși oameni de știință care au fost pionierii
diverselor idei valoroase, de care noi beneficiem din plin azi și care la
timpul respectiv nu au reușit să și-le protejeze. Mai mult, acestea au devenit
adevărate surse de inspirație pentru alte idei. Se știe că, atunci când oamenii
de știință nu reușesc să-și controleze ideile prin protecția acestora ca
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proprietate intelectuală, ei pierd foarte mult pe cele trei planuri: professional
(lipsa recunoașterilor), financiar (ratarea oportunităților de finanțare) si ca
persoană fizică (prietenii sau relații întrerupte).
Prin protecția separată a celor două forme de propriete a unei invenții,
sigur s-ar stopa fenomenul ca diverse personae fizice sau juridice să profite
de inventatori și de oamenii de știință prin aplicarea ideilor nebrevetate sau
prin re-brevetarea după scoaterea de sub protecție.
4. Aspecte legate de misiunea școlilor naționale de inventică
Principalul argument în favoarea dezvoltării aptitudinilor inovativcreative (de inovare) la tineri sunt legate de necesitatea realizării de produse
intelectuale noi. Prin brevetare si patentare, acestea dobandesc o serie de
avantaje, dintre care amintim: protectia dreptului de autor si a proprietatii
industriale impotriva contrafacerilor si a furtului de idei, largirea pietii cu
noi produse intelectuale si consolidarea pozitiei acestora prin cresterea
rentabilitatii si eficientei lor economice (obtinerea de plus valoare),
cresterea puterii de negociere si intarirea capacitatii de dezvoltare strategica,
marirea vizibilitatii prin cresterea cotei de imagine.
Situaţia economică actuală impune creşterea rolului creativitatii
tehnice în concepţia de noi produse prin elaborarea unor strategii pentru
dezvoltarea aptitudinilor inovativ-creative. În societatea moderna, pentru a
fi competitiv, inca din liceu, apoi in facultate, fiecare tanar trebuie să
accepte ca educatia prin inventica este o necesitate primordială. Lumea
viitorului va fi o lume a creativitatii si a performanţei umane, o lume în care
fiecare individ trebuie să contribuie cu o valoare adăugată cat mai ridicata.
4.1. Insusiri fundamentale necesare inventatorilor
În general, matematicienii, fizicienii, chimistii şi alţi specialişti în
ştiinţele fundamentale, după cum s-a mai spus, rezolvă problemele
investigate prin elaborarea de soluţii unice. În contrast, inventatorii și
inginerii abordează probleme care admit doar soluţii practice, iar in
elaborarea lor sunt necesare competente multiple, adesea interdisciplinare.
Pentru a stabili soluţia potrivită dintr-un şir de posibilitati reale sunt
necesare pe langa abilităţi inovative si implicarea unui demers lucrativ
adecvat (selectarea solutiilor optime cu aplicatii singulare/multiple,
evaluarea mecanismelor de evolutie prin investigarea caracteristicilor
structural-functionale si a rezultatelor implicarii sistemelor operante cu
actiuni sinergice, crearea conditiilor saltului inovational etc.), fara a se uita
in acest demers de analiza factorilor competitivi/de influenta/ interni si
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externi de tip SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threatsînsemnând „Puncte tari, Puncte slabe, Oportunități, Amenințări”) [40-43].
Inventatorii trebuie sa fie capabili să identifice, să analizeze şi să
dezvolte fiecare soluţie posibilă si sa selecteze dintre acestea pe cea mai
adecvata (optima) obtinerii noului produs. Demersul creativ al unui
inventator sau a unui grup de inventatori nu se poate supune unei anumite
legitati de abordare/dezvoltare a unei noi solutii. Acesta activitate se va
desfasura in limite foarte largi, impuse de varietatea obiectivelor si
problemelor preluate in studiu, de sistemul de metode si tehnici de
investigare/analiza, de multiplele solutii posibile a fi dezvoltate si rezolvate
ca produs final şi de aptitudinile diferenţiate la nivel de inventator sau de
grup, neexistand o schema logica sau un traseu de parcurs, general valabil.
Cu ajutorul tehnologiilor informatice de astazi se poate realiza
proiectarea unei perspective de ansamblu, chiar și optimizarea
caracteristicilor structural-functionale la nivel micro sau macro, urmate de
elaborarea elementelor de design industrial si altele. Să nu uităm că,
tehnologiile informatice pot prelua sarcina inventatorului de concepţie, dar
nu pot opera fără acesta.
Inventatorul de elită, pe lângă genă și erudiție, poseda o serie de
însuşiri, printre care amintim:
¾ înaltă competență în rezolvarea obiectivelor și a problemelor
asociate unui demers creativ;
¾ sa fie performant, permanent atras de lucrurile noi, moderne, utile
si perseverent în optimizarea continua a soluțiilor din punct de vedere
compozițional, structural și funcțional;
¾ bune deprinderi de comunicare (flexibilitate și usurință în
relaționare);
¾ ținută etică și deontologie profesională;
¾ minte luminată, ager și cu atitudine pozitivă și critică constructivă;
¾ competitiv, bine organizat în lucru și cu dorința mare spre
documentare (o buna cunoaștere a stadiului actual în domeniu);
¾ sa aibă deprinderi tehnice și mult talent în alegerea parcursurilor și
a soluțiilor optime;
¾ stăruitor și cu dorință continuă de perfecționare;
¾ sa posede bune cunostințe din strategia afacerilor și practica
managerială, precum si din domeniul informatic.
În literatura de specialitate și din practica autorilor, cinci grupe de
insusiri sunt fundamentale pentru inventatorul de profesie din toate
domeniile de activitate și anume:
¾ experienta practica si cunostinte profunde in domeniu;
¾ inteligenţa (logică + memorie + capacitate de abstractizare si
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concretizare);
¾ competitivitate, perseverenta si entuziasm;
¾ originalitate (independenta gîndirii/imaginatie/inspiratie);
¾ talent/fler (intuitie, "simt" sau "gust" in alegere aspectelor
optime/utile/placutei/eficiente….)
Adesea, din orgolii personale, atributele inventatorului sunt
raportate numai la formația de inginer, uitându-se că mulți inventatori sunt
din domeniile chimiei, fizicii, farmaciei etc., fără a neglija personalul TESA
sau multe persoane fizice neautorizate profesional care au realizat invenții
de valoare. Acestora li se atribuie caracteristica de inginer. Imi amintesc,
cum deseori marele inventolog Vitalie BELOUSOV aprecia inventatorii din
domeniul altor stiinte ca fiind ingineri adevarati, atribuindu-le formula:
"cunoaste tehnica, conduce tehnica, produce sau realizeaza tehnica, concepe
sau creaza tehnica".
Eronat se considera ca inginerul lucrează sub mai multe
constrîngeri, sarcina acestuia fiind precisa în comparaţie cu cea a
inventatorului sau cercetatorului. Activitatea inginerului adesea se limiteaza
la primele trei atribute "cunoaste tehnica, conduce tehnica si realizeaza sau
produce tehnica", nedepasind nivelul de conceptie/creatie. Este adevarat ca
inginerul are mereu in atentie calitatea produsului si ca acesta trebuie să se
bucure de succes într-o piaţă concurenţială. Pentru aceasta el raționalizeaza
si inoveaza continuu, fara a atinge nivelul de realizare a unei inventii, care
sa revendice un produs cu grad de noutate absolut.
Dar sa nu uitam de numarul mare de ingineri inventatori, care au in
plus si abilităţile pentru munca de conceptie, mult mai complexa decat cea
de productie. Aceste abilităţi ar putea fi native. Pentru inventii complexe,
interdisciplinare, este necesară o echipă de inventatori, deoarece un singur
specialist nu poate realiza intreg traseul de la idee la realizarea practica a
acesteia.
În literatura de specialitate se vorbeşte despre cele trei forme de
creativitate: rationalizare, inovaţie si inventie. Daca primele doua isi pun
amprenta si in domeniile socio-economice, vorbind de inovaţie de servicii,
de marketing, organizaţionala etc., a treia o regasim la conceperea de noi
materiale, procese, dispozitive, tehnologii, metode etc. Uni spun ca este
greu de separat inovaţia de inventie. Din aceaste considerente, dar si ordin
politic, in ultimii 25 de ani in Romania s-a renuntat la formula de produs
rationalizat (inregistrat si valorificat doar de firma sau societatea comerciala
producatoare, cu scopul de a stimula implicarea inginerilor si personalului
TESA in imbunatatirea calitatii muncii si a produselor) si cea de inovatie
(inregistrata si valorificat de centralele industriale sau firme tras-regionale),
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ramanand doar inventia care este revendicata si brevetata in sontinuare de
Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci (OSIM) Bucuresti.
Trecerea la noua democratie si a sistemului economic capitalist de
dupa 1990 a afectat foarte mult sistemul traditional al creativitatii tehnice si
scolile de inventica din Romania. Daca pana in 1990, dupa hotararea de
acordare a inventiei de catre OSIM, inventatorul primea un Certificat de
Autor, iar titularul Brevetul de Inventie, dupa acest an OSIM-ul, prin Legea
64/1991 a introdus taxa de brevetare si acorda doar Brevetul de Inventie,
fara a tine cont de o serie de aspecte legate de tipul si valoarea inventiei, de
contextul elaborari ei, de rata de absorbtie in productie, de raportul juridic
intre autor si titular, de capacitatea financiara a autorului si multe altele.
Astfel, s-au eliminat diferentele dintre inovare si inventare, considerandu-se
faptul ca o persoana creativa poseda aptitudini si de inovator si de
inventator. Inovatorul trebuie sa realizeze un demers de cercetare-inovaredezvoltare pentru a deveni inventator. El poate inova in activitatea sa lucruri
care pot imbunatati conditiile de munca si calitatea produsului, fara a
necesita revendicare prin brevet. Printr-o cercetare profunda, acesta poate
realiza un lucru absolut nou, revenicabil prin brevetul de inventie si care
poate fi aplicat de catre un titular. In acest caz, devine inventator.
În general, o persoană ar putea deveni inventator dacăa indeplinește o
serie de atribute sau calități, printre care amintim:
¾ sa fie bine documentat in domeniul sau/si sa stapaneasca metode și
tehnici de investigare moderne;
¾ sa posede idei originale, surmontabile in practica;
¾ sa fie capabil sa faca asocieri, deosebiri, combinatii, analogii şi să
ofere usor soluţii noi;
¾ sa aiba o mare capacitate de intuitie, evaluare si selectare a
solutiilor noi originale/optime;
¾ sa aiba capabilitatea de a transpune in parctica pentru a-si
materializa imediat ideile sale;
¾ sa stie sa coopereze si sa implice alti specialisti în demersul sau
creativ.
Este adevarat, ca alaturi de aceste atribute, inventatorul mai are
nevoie de conditi minime de cercetare, de infrastructura si acoperire
financiară. Nu se pot face invenții fără bani.
4.2. Forme si mijloare de stimulare si dezvoltare a creativitatii tehnice
In marile universități din lume se acorda o atentie deosebita atat
cercetarii științifice (teoretice sau fundementale), cât și celei tehnologice de
inovare-dezvoltare. Se știe că, nu se poate realiza o cercetare fundamentala
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fara cea aplicativa si invers. Cu toate ca universitatile sunt sediile marilor
descoperiri, iar institutele de cercetare sunt cele care promoveaza noi
produse, sub forma de patente si marci, primele sunt continuu preocupate de
dezvoltarea invatamantului de inventica si legarea teoriei de practica in
activitatile didactice si de cercetare academica. Tot mai multe universități
dezvolta programe noi de cercetare si invatamant continuu in domeniul
inventicii, in cadrul carora adesea organizeaza workshop-uri, mese rotunde
si schimburi de experienta privind formele si mijloacele de stimulare si
dezvoltare a creativitatii tehnice.
Un exemplu recent îl reprezintă profesorul François PECOUD, de
la Universitatea Tehnologică din Compiègne–Franţa, care are printre
preocupari și astfel de obiective legate de inventică. La ultimul său
workshop organizat pe tema “Concepţia unor produse inovative” s-a
evidențiat capacitatea profund inovatoare a studenţilor săi, pundu-i într-o
situaţie reală de abordare a fazelor necesare dezvoltării unui produs nou, de
la idee la concepţie şi apoi la vânzarea acestuia [https://acsp-irtesm3m.utbm.fr/edu/mon_site/Collaborations.htm].
Acest program a fost realizat de către Universitatea sa în
colaborare cu Şcoala Superioară de Arhitectură din Clermont-Ferrand,
Marile Ateliere L’Isle d’Abeau, Institutul Naţional de Cercetare
INRS/CRAM. Obiectivul principal a fost legat de formarea de abilităţi
inovatoare la viitorii ingineri şi cercetători. In acest scop, studenţilor, de la
diferite specializări tehnice si stiintifice (inginerie mecanică, automatizări,
construcţii, arhitectură,chimie, fizica biologie etc.), din ani terminali diferiţi
(anul III, IV şi V) li s-a prezentat o temă nouă, pentru unii fără legătură
directă cu profesia lor. Într-o primă etapă, doi specialişti de la un abator şi o
întreprindere de prelucrare a cărnii au prezentat problemele tehnice pe care
le întâmpină, iar în etapa a doua s-au vizitat întreprinderile respective. Dupa
care li s-a cerut studenţilor să găsească soluţii noi de rezolvare a
problemelor. Acestia au identificat singuri cauzele problemelor, s-au
documentat asupra unor constrângeri legislative, tehnice (prin demersurile
de a cunoaste tehnica, conduce tehnica, produce sau realizeaza tehnica), dar
si asupra unor perspective inovatoare. Proiectele elaborate de studenti, cu
aspectele legate de rezolvarea problemelor ridicate, au fost susţinute în fata
unei comisii si au fost aprobate pentru realizare practică la Marile Ateliere
L’Isle d’Abeau. Studenţii au găsit acolo un alt context, alte materiale şi alte
posibilităţi tehnologice faţă de cele prevăzute iniţial. In aceste conditii si-au
readaptat proiectele şi au realizat singuri prototipurile. A urmat o nouă
evaluare în faţa unui juriu foarte numeros (profesori universitari şi
specialişti). Rezultatul a demonstrat o mare capacitate inovatoare a
studentilor cuprinsi in program.
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Concluzii
În lucrare s-a avut în vedere o serie de opinii ale inventatorilor
români privind situația actuala a inventicii românești, cu dicutaarea critică a
modului de conlucrare dintre instituțiile neguvernamentale și cele
preocupate de activitatea de cercetare, dezvoltare și inovare din țara noastră.
Se au in vedere influențele privind sistemul actual geopolitic, asupra
inventicilor naționale din UE, mai ales cele cu privire la cele două
proprietăți legate de produsele obținute în activitatea de creație tehnică
(prorietatea intelectuală și cea industrială). De asemenea, se prezintă
misiunea școlilor naționale de inventică.
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Abstract: Traficul ilicit cu bunuri de patrimoniu cultural mobil, mai ales acele bunuri de
dimensiuni reduse, dar valoroase, găsite în urma excavărilor ilegale sau furate din situri
arheologice, muzee, locuri de cult, reprezintă un fenomen care în ţara noastră are un trend
continuu ascendent, având în vedere ca România este o ţara sursă de bunuri de patrimoniu
traficate ilicit. Deoarece nu există statistici concrete referitoare la numărul de bunuri de
patrimoniu traficate ilicit, situaţiile întocmite referindu-se doar la cazurile descoperite, lipsa
cunoaşterii dimensiunii acetui fenomen determină de cele mai multe ori lipsa unor măsuri
eficiente de combatere a traficlui ilicit adaptate la dimensiunea lui, la metodele folosite. În
principal metodele şi mijloacele de contracarare trebuie sa aibă la bază o cuantificare corecta
a fenomenului.
Cuvinte cheie: ilicit, trafic, patrimoniu cultural mobil, activităţi ilicite.

1. Introducere
În România sunt înregistrate rezultate importante în privinţa
combaterii traficului ilicit, dar există şi cazuri când bunuri de patrimoniu de
a căror existenţă nu s-a ştiu sunt găsite în alte state europene iar în urma
expertizei se stabileşte că provin de la siturile arheologice din România.
Traficul ilicit cu bunuri de patrimoniale afectează deopotrivă statele
dezvoltate şi statele aflate în curs de dezvoltare.
INTERPOL coordonează combaterea activităţilor ilicite cu bunuri
patrimoniale prin intermediul unor măsuri şi acţiuni specifice. Astfel, a
efectuat operațiuni în Africa, Asia, Europa și America Latină în cursul
anului 2013, care au vizat rețele criminale din spatele activităţilor ilicite cu
bunuri patrimoniale. Aceste operaţiuni desfăşurate au dus la confiscarea a
aproximativ 25 de milioane de bunuri patrimoniale contrafăcute și traficate
ilicit în valoare de aproape 138 de milioane de dolari, și in jur de 4.000 de
persoane au fost arestate sau investigate la nivel mondial [1].
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Conform statisticilor, infracţiunile din domeniul bunurilor de
patrimoniu cultural se situează din punct de vedere al veniturilor realizate
pe poziţia a treia după traficul ilegal de droguri şi traficul illegal de arme
[2].
Ca şi în cazul drogurilor şi al armelor, sumele mari obţinute din
comerţul cu antichităţi şi opere de artă furate sau falsificate pot conduce de
multe ori la finanţarea altor activităţi ilicite sau infracţiuni [3].
Scopul acestei lucrari este de a încerca o descriere a modului de
manifestare a traficului ilicit cu bunuri de patrimoniu în Romania precum şi
principale zone din Romania de provenienţă a bunurilor. Lucrarea mai
cuprinde si exemplificarea unor cazuri de repatriere a bunurilor de
patrimoniu traficate ilicit în strainatate, subliniind necesitatea îmbunătăţirii
cooperarii între organele judiciare din statele membre în scopul revenirii
operelor în ţara de origine.
Trebuie subliniat locul si rolul autorităților vamale în combatarea
infracțiunilor în actualul context geopolitic, când graniţa de Est a României
este granița de Est a Europei, unde pe de o parte s-au intensificat activitățile
ilicite, iar pe de alta parte a crescut complexitatea lor sub aspect procedural,
legat de infracțiune, obiectul infracțiunii și autor.
Există o serie de studii interesante efectuate de către arheologi și
profesori renumiti, dar acestea nu pun accentul pe rutele, mijloacele folosite,
persoanele implicate în traficul ilicit cu bunuri de patrimoniu, accentul în
cazul acestor studii fiind pus mai ales pe dimensiunea fenomenului, efectul
acestui fenomen, importanţa reduceri lui, aspecte care nu sunt mai puţin
importante, însă consider că este foarte importantă o aprofundare a
fenomenului transnaţional de trafic ilicit cu bunuri patrimoniale [4] .
2. Stadiul actual al cercetărilor ştiinţifice în domeniu
traficului ilicit cu bunuri de patrimoniu cultural
Valoarea reală a traficului ilegal mondial de bunuri culturale este
necunoscută și cei mai mulți experți ezita în a estima o valoare. Totuşi, unii
experti estimează valoarea veniturilor generate de la 300 de milioane de
dolari la 6 miliarde de dolari pe an, Interpol estimează de la 4 miliarde de
dolari la 5 miliarde de dolari, iar Consiliul Internaţional Consultativ
Ştiinţific şi Profesional a Națiunilor Unite (ISPAC) de la 6 miliarde de
dolari la 8 miliarde de dolari. Astel, făcând media celor mai mici şi a celor
mai mari valori estimate rezultatul este o valoare medie anuală de la 3.4
miliarde dolari la 6.3 miliarde dolari [5, 6,7].
Comerțul ilicit cu bunuri de patrimoniu cultural este considerat
astăzi ca fiind una dintre cele mai mari afaceri ilegale din lume. Documente
434

EUROINVENT 2015
falsificate create pentru a dovedi autenticitatea, sunt rareori puse la îndoială,
fiind dificilă demonstrarea faptului că bunurile au fost obţinute illicit,
ajungând în custodia unor muzee publice sau finanțate din surse private. În
prezent, este clar că oamenii de știință încearcă să realizeze studii referitoare
la astfel de bunuri de patrimoniu, iar rezultatele sunt folosite pentru a le
creste exponential valoarea prin publicatiile realizate [8].
Prevenirea exportării ilicite a bunurilor culturale precum şi returnarea
bunurilor culturale către ţara lor de origine nu doar mulţumeşte comunitatea
prin păstrarea şi/sau recuperarea unei părţi din memoria şi identitatea sa
personală, dar reprezintă de asemenea o contribuţie la dezvoltarea
dialogului între culturile unor state. Conform recomandării UNESCO de la
Nairobi din 26 noiembrie 1976, valoarea bunurilor culturale creşte nu doar
din cauza calităţilor lor estetice, ci valoarea lor interioară creşte doar când
acestea se află în mediul lor natural şi social. Când bunurile culturale sunt
scoase din context, ele îşi pierd valoarea.
În plus, am văzut în ultimii zeci de ani că războaiele și conflictele
armate au dat naștere la atacuri asupra patrimoniului cultural. Exemple
vizibile ale acestei tendințe includ jefuirea obiectelor din muzeul irakian,
împreună cu cresterea numărului de săpături ilicite. Mai mult, crearea de noi
state independente și descreșterea puterii coloniale din ultimul secol au
evidenţiat problema necesităţii protecției patrimoniului cultural [9].
Comercianţii de bunuri de patrimoniu cultural se află în centrul
comerțului internațional ilicit de bunuri culturale. Acestia au o sursă de
cerere pentru obiecte culturale, și implicațiile financiare ale acestei cererii
conduc piață. Studii anterioare ale acestei piețe ilicite internaționale au
arătat implicarea activă a comercianților în tranzacțiile cu obiecte jefuite
[10].
Trecerea la economia de piaţă în ţările din Europa care au aparţinut
fostului bloc comunist, concomitent cu extinderea circulaţiei persoanelor şi
bunurilor pe teritoriul acestor ţări, au generat apariţia unor fenomene care au
favorizat intensificarea activităţilor ilicite cu bunuri de patrimoniu cultural
şi adoptarea unor strategii noi de către grupurile criminalităţii organizate.
Astfel, profitând de facilităţile create în circulaţia internaţională, sfera
crimei organizate s-a extins şi în ţările europene din partea centrală şi de sud
– est a continentului.
În faţa acestor ameninţări, organisme precum UNESCO (Organizatia
Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă si Cultura), Consiliul Europei, dar
şi INTERPOL (Organizaţia Internaţională de Cooperare a Forţelor de
Poliţie), ICOM (Consiliul Internaţional al Muzeelor), ICOMOS (Consiliul
Internaţional pentru Monumente si Situri) şi ICCROM (Centrul
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Internaţional pentru Studiul Conservării şi Restaurării Bunurilor Culturale)
duc o luptă activă pentru a stopa aceste fenomene.
Protecţia eficace a patrimoniului cultural este realizată în măsură
importantă, de calitatea reglementării prin instrumente juridice a comerţului
virtual cu bunuri culturale, gradul de cunoaştere a modurilor ilicite de
operare în acest domeniu şi de capacitatea de cooperare internaţională şi
interinstituţională a agenţiilor cu atribuţii în acest domeniu.
Dacă generaţii la rând au creat şi conservat cu bună ştiinţă bunurile
de patrimoniu cultural şi au introdus sub protecţie specială pe cele ale
naturii, tot aşa fiecare generaţie prin anumiţi indivizi cuprinşi de vraja unor
scopuri ilicite sau de altă natură (politică, religioasă etc.) au devalizat sau
diminuat numărul bunurilor de patrimoniu, prin scoaterea lor din circuitul
muzeistic, aducând mari prejudicii creaţiei şi culturii dintr-un anumit timp
istoric [3].
Patrimoniul cultural mobil este în mod special supus riscurilor de
distrugere, furt, degradare fizică. Pentru cea mai mare parte din istoria
omenirii, lipsită de surse scrise, bunurile culturale materiale (unelte, arme,
podoabe, ceramică, obiecte de cult, monede) reprezintă singurele mărturii
pentru reconstituirea, parțială, și înțelegerea trecutului. Patrimoniul cultural
mobil cuprinde doar bunurile culturale mobile clasate, incluse, după
valoarea lor, în două categorii juridice: Fondul patrimoniului cultural
naţional, care cuprinde bunurile culturale de valoare deosebită, şi Tezaurul
patrimoniului cultural naţional, care cuprinde bunurile culturale de valoare
excepţională.
Pierderea de bunuri culturale are cu siguranță un efect dăunător
asupra țărilor de origine, care nu duce întotdeauna la ieșiri de capital. În
primul rând, comerțul ilicit cu bunuri culturale afecteaza industria
turismului. În al doilea rând, veniturile obtinute din traficul de antichităţi
ilicite au fost în unele cazuri redirecţionate spre finanţarea unor alte
activităţi ilegale.
Sunt necesare gasirea unor modalități de constientizare a faptului ca
ilicitul bunurilor de patrimoniu este foarte important , nu pentru ca este
ilegal, nu pentru ca ar reprezenta cea mai importamta ramura a criminalitati
transfrontaliere raportata la veniturile obtinute – pentru ca nu este asa, ci
pentru ca este afectata istoria si cultura omenirii, in unele cazuri bunurile de
patrimoniu fiind pierdute pentru totdeauna deoarece sunt distruse [11].
Toate instrumentele legislative din domeniu împărtășesc o serie de
probleme care împiedică eficacitatea acestora. Mai întâi de toate, multe
obiecte culturale nu sunt înregistrate și de aceea sunt greu de urmărit și de
recuperat, în caz de furt. Unele țări încearcă să combată acestă problemă
prin intermediul legislatiei naționale care de obicei prevede faptul că statul
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este proprietarul bunurilor provenite din propiul sol. Cu toate acestea,
situaţia nu este la fel de simpla pe cât pare. Așa cum civilizații și culturi din
trecut nu traiau de-a lungul actualelor granițele de stat, poate fi extrem de
dificil de dovedit dincolo de orice îndoială că un bun de patrimoniu provine
fără nicio indoiala de exemplu din Thailanda (în loc de Cambodgia), Italia
(în loc de Grecia) sau Grecia (în loc de Turcia). În al doilea rând, există
problema corupției în multe țări sursă, în care funcționarii vamali și alți
funcționari relevanti sunt dispuși să închidă ochii, dacă sunt plătiti cu prețul
corect. In multe cazuri, aceste persoane sunt chiar implicate în traficul ilicit ,
ca de exemplu în China [12]. În al treilea rând, atata timp cât arta, la fel ca
si banii, poate fi ușor "spălata" în locuri cum ar fi Elveția, Africa de Sud,
sau Hong Kong, fiecare tratat sau lege va avea un efect limitat.
Jefuirea de antichități este obicei analizata împreună cu furtul de
bunuri de patrimoniu. Cu toate că există asemănări, este totuși important să
se sublinieze diferențele dintre cele două. Furtul de artă se referă la obiecte
cunoscute, deținute de către cineva, care sunt furate. Antichitățile jefuite
sunt, de obicei, obiecte care nu sunt cunoscute înainte ca obiecte individuale,
de exemplu, pentru că acestea sunt încă descoperite în morminte sau în altă
parte.
De multe ori imposibil să se dovedească fără echivoc că un obiect
provine de pe teritoriul unei anumite țari. Cu toate acestea, un studiu recent
ar putea indica o schimbare în acest sens. Frederick Schultz, un dealer de
antichități din New York și fost președinte al Asociației Națională a
Dealerilor de Artă Antică, orientală și primitivă, a fost găsit vinovat de un
tribunal american pentru deţinerea și valorificarea unor bunuri de
patrimoniu egiptene furate. El a cumpărat antichități care au fost traficate
ilicit din Egipt. Contrabanda a fost organizată de către un restaurator de
antichități din Marea Britanie, Jonathan Tokeley-Parry, care a lucrat cu o
rețea locală din Egipt, traficând mai mult de 2000 de bunuri culturale în
afara țării. Tokeley-Parry a fost prins și urmărit penal în Marea Britanie.
Aceste două condamnari în două dintre ţările cu o piață de artă mare,
împreună cu aderarea Marii Britanii la Convenția UNESCO, marchează o
noutate în traficului ilicit cu bunuri de patrimoniu [13].
3. Legislaţia relevantă în domeniul patrimoniului cultural
Reglementările comunitare incidente domeniului patrimoniului
cultural, sunt:
¾ Regulamentul (CE) nr. 116/2009 din 18 decembrie 2008 privind
exportul bunurilor culturale - (versiune codificata).
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¾

Regulamentul (CEE) nr. 752/93 al Comisiei din 30 martie 1993
privind dispoziţiile de aplicare a Regulamentului (CE) nr.
116/2009 din 18 decembrie 2008 privind exportul bunurilor
culturale - (versiune codificata).
¾ Directiva nr. 93/7/CEE a Consiliului din 15 martie 1993 privind
restituirea bunurilor culturale care au părăsit ilegal teritoriul unui
stat membru.
Perioadele de recesiune economică sunt cunoscute ca fiind cele mai
active în comerţul cu antichităţi şi cu opere de artă, deoarece acestora, ca şi
imobilelor, le scad mult valoarea şi este un mod sigur de tezaurizare.
Investiţiile în pietre şi metale preţioase sau în opere de artă sunt considerate
a fi între cele mai sigure metode de plasare a banilor în scopul evitării
fenomenelor inflaţioniste [14].
O importantă reglementare legislativă internaţională privind protejarea
bunurilor culturale mobile a apărut în urma ratificării documentului intitulat
“Convenţia privind protecţia bunurilor culturale în caz de conflict armat”
(UNESCO, Haga, 14 mai 1954, ratificată la 21 martie 1958). Ulterior,
necesitatea crescândă de a găsi soluţii pentru stoparea actelor comisive sau
omisive care pot duce la degradarea, distrugerea, pierderea, sustragerea sau
exportul ilegal al acestora a determinat emiterea mai multor acte normative
naţionale şi europene. Convenţia UNIDROIT (1995) are drept scop
restituirea internaţională a bunurilor culturale furate sau exportate ilegal,
precum şi facilitarea păstrării şi ocrotirii patrimoniului cultural [15].
Prin prevederile legii 79/1993 are loc aderarea României la Convenţia
asupra măsurilor ce urmează a fi luate pentru interzicerea şi împiedicarea
operaţiunilor ilicite de import, export şi transfer de proprietate al bunurilor
culturale, adoptată la Conferinţa UNESCO de la Paris din anul 1970. Dintre
prevederile legii 79/1993 remarcăm: desemnarea bunurilor culturale ce intră
sub incidenta acestei legi, definirea exportului ilegal de bunuri culturale,
instituirea unor servicii culturale responsabile cu prevenirea şi combarea
exportului ilicit, instituirea unui certificat special pentru export şi
dezvoltarea evidenţei bunurilor culturale prin realizarea şi actualizarea unui
inventor naţional care furniza lista bunurilor culturale importante - publice
şi private – al căror export ar constitui o sărăcire sensibilă a patrimoniului
cultural naţional [16].
România, ca semnatar al convenţiilor internaţionale, a emis mai multe
acte normative care reglementează exportul, dar şi restituirea de bunuri
furate. Potrivit Legii 182 din 2000 (republicată în 2008), un bun cultural
poate ieşi din România doar pe baza unui certificat de export. Acesta este
emis de către Direcţia judeţeană de cultură, pe baza unui raport de expertiză
semnat de un expert acreditat de Ministerul Culturii Cultelor şi Patrimoniul
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Naţional (MCCPN). O excepţie o constituie bunurile de artă şi etnografie
ale căror autori sunt în viaţă.
Dacă în cadrul unei urmăriri penale, efectuate în condiţiile legii, sunt
descoperite indicii că un bun cultural, care se găseşte pe teritoriul statului
român, a părăsit ilegal teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene,
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie notifică statului
interesat, conform Legii nr. 302/2004, privind cooperarea judiciară. Statul
membru al Uniunii Europene, proprietar al bunului cultural, are dreptul de a
verifica dacă bunul respectiv este deţinut ilegal, în termen de două luni de la
data notificării. MCCPN ia măsuri pentru restituirea către statul reclamant a
bunului cultural care a părăsit ilegal teritoriul acestuia, precum şi pentru
efectuarea de către statul reclamant a plăţii despăgubirilor acordate de
instanţa de judecată posesorului sau deţinătorului de bună-credinţă, precum
şi instituţiei specializate care a efectuat cheltuielile privind conservarea
bunului cultural.
Potrivit reglementărilor convenţiei UNIDROIT (1995) fiecare stat
semnatar poate solicită forului judecătoresc sau instituţiei competente din alt
stat să decidă înapoierea bunului cultural exportat ilegal. Elementele de
identificare ale bunului cultural furat sunt transmise instituţiilor precum
Autoritatea Vamală, Poliţia de Frontieră (pentru împiedicarea ieşirii
bunurilor culturale mobile din ţară), MCCPN şi Interpol. De la MCCPN
informaţia este retransmisă direcţiilor judeţene pentru cultură şi către
Institutul de Memorie Culturală - CIMEC, care, conform legii,
administrează baza de date numită Registrul bunurilor culturale distruse,
furate, dispărute sau exportate ilegal.

Fig. 1. Statistici Interpol privind bunurile de patrimoniu [1]
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4. Caracteristici ale traficului illicit cu bunuri de patrimoniu cultural
mobil la frontiera
Poliţia de Frontieră acţionează prin stabilirea unor legături
eficiente şi directe în cooperarea cu alte instituţii ale statului cu atribuţii în
domeniu, efectuarea unui schimb operativ de date şi informaţii, atât în plan
intern cât şi internaţional, pentru identificarea şi contracararea activităţilor
infracţionale în acest domeniu, intensificarea acţiunilor pe linia prevenirii şi
combaterii traficului cu bunuri şi, în special, al celui cu bunuri din P.C.N.,
prin implicarea activă a tuturor factorilor responsabili.
La nivelul frontierelor române, acest fenomen se manifestă astfel:
1. Ascunderea sub diverse modalitati a bunurilor culturale. In această
categorie sunt încadrate persoanele care, cunoscând natura faptelor pe care
le desfaşoară, ascund bunurile în locaşuri special amenajate, în autovehicule
sau trenuri, pe corp sau prin firmele de curierat rapid, precum şi prin
încercarea de inducere în eroare a autorităţilor, în sensul că prezintă
bunurile ca fiind nişte "vechituri", fără o valoare patromonială.

a

b
Fig. 2. a,b Bunuri de patrimoniu ascunse în bagaje [21]

2. Folosirea metodei "capac", pentru disimularea bunurilor culturale
ca bunuri de larg consum sau ascunderea unor bunuri de dimensiuni mici in
bunuri culturale mai mari (gen mobilier vechi) pentru care au fost obtinute
certificate de export definitiv sau temporar, conform prevederilor legale in
vigoare;

Fig. 3. a,b,c Bunuri de patrimoniu ascunse [22]
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3. Scoaterea bunurilor fara respectarea legislatiei in domeniu. In acest
mod, procedeaza persoanele care incearca sa scoata bunuri culturale fara
certificat de export. Bunurile nu sunt ascunse, la efectuarea unui control
acestea putand fi usor identificate.

Fig.4. a,b,c Bunuri de patrimoniu expediate intr-un colet fara certificate de export [23]

4. Obtinerea si utilizarea de certificate de export definitiv falsificate
sau neconforme pentru bunuri culturale mobile susceptibile de a face parte
din patrimoniul cultural national;
5. Bunuri scoase pentru expozitii sau restaurari, cu certificat de export
temporar, dar care nu mai sunt readuse in tara.
Tabelul 1. Frecventa bunurilor de patrimoniu reţinute la frontieră în perioada 2010 - 2015
Anul
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Numarul
104
400
30
240
1049
10

De exemplu, la nivelul anului 2012 s-au depistat 30 bunuri de
patrimoniu cultural, dupa cum urmeaza:
• doua arme de panoplie, ce prezentau caracteristicile generale ale
pistoalelor din secolul XIX;
• un pocal de argint suflat cu aur.
2013 - 75 obiecte , astfel:
• 32 tablouri si schite, semnate de catre pictorul si arhitectul de origine
romana Marcel Iancu; • o carte bisericeasca, veche de 150 ani, care face
parte din Patrimoniul Cultural National al R. Moldova;
• o icoana, patru casete de bijuterii din lemn sau argintate, obiecte de uz
casnic si decorative vechi (un sfesnic, o solnita din argint, o tava din metal),
bijuterii (o pereche de cercei, doua inele din argint si un medalion din
metal - steaua lui David) dar si unsprezece carti scrise intre anii 1815 si
1937;
• o cupă din argint care simbolizează cele şapte zile ale săptămânii ale
zeilor romani, de Jorg Kottimeir, evaluată la opt milioane de forinţi şi o
cupă din cocos placată cu argint care prezintă urme de suflare cu aur şi are
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semne minore de uzură, din secolul XVII-lea, în valoare de 600.000 de
forinţi;
• trei cărţi din 1955, replici ale originalelor din anul 1919, (Voyage autour
du monde de Jaques Arago, editura H. Lebrun-Paris, Becassine - pendant
la guerre - editura Gautier et Languereau, Paris şi Becassine - editura
Gautier et Languereau, Paris);
• opt furculiţe si trei cuţite din argint pe care apar gravate iniţiale
indescifrabile;
• trei icoane, din care două pictate sub sticlă cu ramă de lemn şi una
pictată pe lemn încastrată în metal prelucrat în relief.
In anul 2014, numarul bunurilor de patrimoniu cultural a crescut foarte
mult, la 1049 si anume:
• 249 pietre de mina
• 800 monede de metal de culoare galbenă, inscripţionate Franz Josef,
1915
In acest an (2015), déjà s-au retinut 10 bunuri de patrimoniu cultural:
• 4 ancore antice din perioada secolelor I d. H., – VI d.H.
• 6 icoane pictate de diferite dimensiuni ce reprezentau personaje şi
teme religioase
Concluzii
Expansiunea fenomenului criminalităţii contra patrimoniului cultural
naţional, domeniu al criminalităţii „ gulerele albe", a fost favorizată de
globalizarea economiei şi tranziţia la economia de piaţă în Europa de Est
unde experienţa investigativă în materie şi mijloacele logistice ale
autorităţilor sunt mai reduse. În statele sud-est - europene, între care se afla
si România, o influenţă importantă o exercita elita reţelelor de traficanţi din
spaţiul judiciar ex-iugoslav şi central-european, provenită din simbioza
fostelor structuri de putere cu serviciile de informaţii şi gruparile crimei
organizate care elaborează şi coordonează punerea în aplicare a scenariilor
şi strategiilor infracţionale în domeniul de interes [24].
Repatrierea bunurilor culturale către ţara lor de origine – sau înainte
de asta, prevenirea exportarii lor ilicite – nu numai că mulţumeşte
comunitatea prin recuperarea şi/sau păstrarea unei părţi din memoria şi
identitatea sa personala, ci reprezintă, de asemenea, şi o contribuţie la
dezvoltarea dialogului între culturi. Valoarea bunurilor culturale creşte nu
doar ca urmare a calitatilor lor estetice, ci şi datorită valorii lor intrinseci
(frumuseţe şi adevar) care creşte doar când acestea se afla în propriul lor
mediu social si natural. Când bunurile culturale sunt scoase din context, ele
îsi pierd „sufletul”, atât obiectiv, cât si în ochii privitorilor [25].
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Comerţul ilicit cu bunuri de patrimoniu cultural este favorizat de
cererea de pe piaţa de artă, de deschiderea frontierelor, de îmbunătăţirea
mijloacelor de transport, precum şi de instabilitatea politică din anumite
state.
Datorită efectelor negative pe care le presupune amplificarea
fenomenului, este foarte important să se realizeze informarea cu privire la
dimensiunea fenomenului în rândul organizaţiilor importante şi a opiniei
publice. Trebuie luate măsuri de implicare activă în diminuarea acestui
fenomen nu doar a autorităţilor de poliţie cat şi a comercianţilor de bunuri
culturale, a deţinătorilor acestora, prin schimburi de informaţie.
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Abstract: Lucrare de față reprezintă o scurtă incursiune în evoluția entomologiei judiciare, de
la apariția sa până în prezent, prin realizarea unei prezentări a încercărilor si studiilor
realizate în domeniu, alături de principalele forme sau metodologii de implicare în practica
judiciară.
Cuvinte cheie: entomologie judiciară, istoric, interval post-mortem, descompunere cadavru,
insecte necrofage, metamorfoza.

1. Introducere
Entomologia reprezintă o ramură a zoologiei, ce se ocupă cu studiul
insectelor. Clasa Insecta face parte din Încrengătura Arthropoda,
Subîncrengătura Hexapoda. Entomologia judiciară are ca obiect de studiu
unele organisme (Clasa Insecta și alte artropode), în sensul lămuririi unor
cauze de natură judiciară, în morțile suspecte sau violente. Aceasta se face
prin analiza faunei care se dezvoltă pe cadavru si și imediata apropiere a
acestuia, informații ce conduc la stabilirea datei probabile a morții
(intervalul post-mortem, IPM), arealul în care s-a produs moartea și
eventualele deplasări ale corpului, cât și felul și cauza morții. Se pot
identifica si unele substanțe toxice care nu se mai pot găsi în cadavrul care
face obiectul cercetării si care se pot stabili prin analiza larvelor colectate
[1, 2].
Insectele reprezintă cea mai largă și răspândită unitate taxonomică
din Încrengătura Artropodelor, fiind cel mai divers grup existent, apărut în
urmă cu aproximativ 250 de milioane de ani. Există cu mult peste 1.000.000
de specii existente, dintre care studiate și cercetate circa 950.000. Utilitatea
lor în domeniul entomologiei judiciare fiind constituită doar de cele care
sunt implicate în acțiuni de natură necrofilă sau necrofagă [3].
Cadavrul este distrus de insectele necrofage, prădători și paraziți care
se hrănesc și cu cadavrul dar și cu insectele necrofage și specii omnivore
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care se hrănesc cu toate cele enumerate mai sus. Acestea sunt cele care
induc distrugerile cadaverice și astfel materia organică este reciclată [4].
Importanța acestui domeniu în descoperirea unor delicte foarte grave
și complexe, sub aspectul implicării unor metode și tehnici moderne de
investigare, a determinat foarte multe colective de cercetare să aibă în
atenție entomologia judiciară din perspectiva studiului detaliat al stadiilor de
evoluție ale insectelor necrofage și al elaborării de noi metode de
investigare. În acest sens, lucrarea are în atenție clasificarea artropodelor
necrofage, stadiile dezvoltarii (metamorfozei) insectelor necrofage și etape
în dezvoltarea domeniului, cu direcțiile principale de cercetare și a
cazuisticii entomologiei judiciare.
2. Clasificarea artropodelor necrofage
Artropodele necrofage fac parte din două grupe:
Artropode chelicerate reprezentate de Clasa Arahnidelor, ce
prezintă patru perechi de picioare,în care se incadrează paianjenii,
scorpionii, acarienii.
b. Artropode cu antenă reprezentate de Clasa Insectelor, ce prezintă
trei perechi de picioare, în care se încadrează: Ordinul Hymenoptera
(furnici, albine si viespi), Ordinul Diptera (muște), Ordinul
Coleoptera (gindaci), Ordinul Lepidoptera (fluturi) si Supraclasa
Myriapoda, care prezintă n perechi de picioare (scolopendrele) [3].
De menționat este faptul că, aceste organisme nu distrug cadavrul
într-un mod haotic, apărând în mai multe valuri succesive, fiecărui val
fiindu-i caracteristice anumite condiții pentru a se putea manifesta.
Dipterele (muștele) parcurg mai multe stadii de dezvoltare, începând cu oul,
larva, pupa si adult. Alte insecte au o dezvoltare prin metamorfoza
incompleta in care parcurg stadiile de ou, larva si adult (plosmite de plante,
afide, etc.).Un entomolog care este familiarizat cu stadiile de dezvoltare ale
insectelor, prin coroborare cu stadiul întâlnit pe cadavrul în cauza, poate
foarte ușor să stabilească IPM (acesta întotdeauna va fi unul estimat și nu
unul absolut) [5].
Principalele stadii ale dezvoltarii insectelor cu metamorfoza completa,
sunt reprezentate în figura 1.
a.
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Fig. 1. Stadii dezvoltare insecte necrofage
3. Dezvoltarea entomologiei judiciare ca știință interdisciplinară
Primul document care menționează entomologia judiciară datează
incă din secolul 13, anul 1235 Î.H și provine din China, unde avocatul și
investigatorul Sun Tz`u în cartea de medicină legală Hsi yuan chi lu (în
traducere „Spălarea urmelor”) a descris un caz de omucidere, petrecut lângă
un lan de orez. În ziua de dupa crima, investigatorul a spus tuturor
lucrătorilor de pe plantația de orez să lase din mâna uneltele de lucru, astfel
că urmele invizibile de sânge au condus muștele doar asupra unei seceri. In
acest mod, proprietarul secerii și-a mărturisit implicit crima.
Au trecut incă 800 de ani până ca următoarea carte chineză de
entomologie medico-legală să fie publicată [2, 6].
Pe lângă experții în medicină și științe juridice, sculptori pictori și
poeți au observat îndeaproape procesul de descompunere a corpurilor
umane, observând în special efectul produs de diferiți viermi [7].
Primele cazuri din Europa legate de observatii asupra speciilor
necrofage, datează din secolele XVIII-XIX. In urma deshumărilor masive
din Franța și Germania, medicii legiști au observat că trupurile îngropate
sunt colonizate de o multitudine de specii de artropode [1]. În anul 1831
medicii legiști Orfila și Lesueur, au constatat importanța larvelor în
descompunerea cadaverică [2]. Primul caz concret de entomologie judiciară
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în care este raportat intervalul post-mortem datează din anul 1885 și
aparține medicului Bergeret [2, 6-10]. Cazul studiat de acesta s-a confruntat
cu exemplare de musculițe și molii aflate în stadiul de pupă respectiv stadiu
larvar. În raportul său oficial, datat 28 martie 1850, era relatat astfel
cazul: ,,Timp de trei ani patru familii diferite au locuit în acel apartament.
Prima dintre ele a părăsit locuința în anul 1848 în decembrie, iar persoana
examinată a început să locuiască acolo începând cu sfârșitul lui 1844. Eu
(Bergeret) am fost adus în casă de către doamna Saillard (proprietara casei)
în strada Rue du Cytroen numărul 4, pentru a analiza corpul unui copil.
Lungimea corpului era de 46 cm (urmată apoi de lungimea oaselor, stadiul
organelor interne etc). ”Întrebarile cu care acesta a trebuit să se confrunte au
fost : daca acel copil a fost născut la termen, dacă a fost născut viu, cât a
trăit, cum a murit, cât și care a fost intervalul dintre data nașterii și data
morții? La primele întrebări acesta a putut răspunde clasic cu ajutorul
cunoștințelor din domeniul patologiei medico-legale, însă la cea de-a cincea
intrebare el a afirmat următoarele: ,,Pentru a putea răspunde la această
întrebare medicina legală trebuie să caute răspunsul în cadrul altor științe,
mai exact științele naturale. În raportul său acesta a făcut și o scurtă
prezentare a ciclului de viață al insectelor”. Acesta considera la acel
moment în mod eronat că transformările suferite de larvele de insecte ar
necesita mai bine de un an pentru a se dezvolta, femelele depunând ouă în
general în timpul verii și că transformarea larvelor în pupe (nimfe după cum
le numea el la acel moment) se realiza tocmai în primăvara urmatoare,
ajungând la stadiul de adult abia vara.
În corpul mumificat al bebelușului acesta a determinat existența
larvelor de Sarcophaga carnaria (Linnaeus) - musca de carne și pupe de
molii. Concluziile acestuia au fost: ,,Larvele ce aparțin speciei determinate
în urma autopsiei, au fost depuse înainte ca organismul să intre în faza de
uscare. Deasemenea, pupele de molii întâlnite, își depun ouăle în momentul
în care organismal este complet uscat. În cazul în care corpul a fost depus în
anul 1846 sau 1847, nu ar fi fost posibilă găsirea acestor exemplare,
deoarece el ar fi eclozat .În concluzie au fost găsite doua generații de insect
pe cadavrul studiat, reprezentând doi ani post-mortem: pe cadavrul proaspăt
și-a depus ouăle musca de carne în anul 1848, iar pe cadavrul uscatși-a
depus ouăle molia în anul 1849”. [2, 6-10]
În anul 1879, președintele Societății Franceze de medicină legală,
P.C.H. Brouardel, devenit membru al Academiei Franceze de medicină în
anul 1880, a realizat un raport cu referite la cazul lui Bergeret, acesta având
ca obiect de studiu tot un corp de nou-născut, autopsiat la data de 15
ianuarie 1878 [1]. În urma autopsiei a ajuns la concluzia că acel cadavru
mumificat era populat de o serie de artropode, inclusiv larve de fluturi și
448

EUROINVENT 2015
acarieini, solicitând ajutorul profesorului Perier din cadrul Muzeului de
istorie naturală din Paris și a veteranului J.P. Mégnin [2, 8]. Perier a
concluzionat că cel mai probabil corpul era in stare uscată înainte
abandonului, că moartea se produsese cu o vară înainte (cu aproximativ 6-7
luni înainte ca bebelușul sa fie autopsiat), pe corpul său fiind determinate
larve aparținând genului Aglossa (molii mici din Familia Pyralidae) [2, 8].
A urmat apoi doctorul german Reinhard, care în aprilie 1882 a
raportat primul său studiu de entomologie judiciară, în urma analizei
cadavrelor exhumate din zona Saxoniei. Acesta a colectat în mare parte
specii de muște care aparțineau Familiei Phoridae, determinarea taxonomică
fiind făcută cu ajutorul entomologului Brauer, la Viena și diferiți gândaci,
cu o vechime mai mare de 15 ani. Acesta a concluzionat că prezența lor ar
putea avea mai mult legătură cu faptul că hrănirea se face prin rădăcinile
plantelor care au patruns în morminte, decât o asociere directă cu cadavrele.
Munca sa a fost apreciată și recunoscută o lungă perioadă de timp, acesta
fiind citat în mai multe lucrări și articole științifice [1].
Alt raport științific în urma exhumărilor din Franconia datează din
anul 1886 și a fost realizat de către Hoffman, care a determinat specia
Coniceratibialis care apaține tot Familiei Phoridae. În jurul aceleași
perioade, doctoral veterinary Mégnin a început dezvoltarea teoriei sale
referitoare la stadiile de dezvoltare ale insectelor pe cadavre. Acesta a scris
mai multe cărți, printer care“Maladies de la Peau des Animaux” (18671882), “Maladies parasitaires” (1880), “Faune des Tombeaux” (1887), cea
din urmă reprezentând studiul său referitor la acarieni. În anul 1893 acesta a
devenit membru al Academiei franceze de medicină. In publicațiile sale
acesta nefăcând nici o asociere cu vreo Universite sau Muzeu de Științe ale
naturii. În cei 15 ani de experință acumulată în domeniul medicine legale,
acesta a publicat 14 documente de importanță [2].
Un alt moment important în istoria entomologiei judiciare este
marcat de apariția în anul 1894 a cărții „La Faune des Cadavres:
Application de l’Entomologie à la Médicine Légale”, în care Jean Pierre
Mégnin își formulează observațiile și concluziile referitoare la opt stadii de
descompunere a corpului uman și succesiunea colonizării insectelor după
instalarea morții. Acesta a evidențiat că stadiile dezvoltarii, variază în
funcție de condițiile de mediu, implicit temperatură, umiditate, dacă
cadavrul este sau nu imbrăcat, etc. Studiile sale au devenit baza propriuzisa pentru identificarea intervalului post-mortem în entomologia medicolegală [1, 2].
Cazul numărul 12 din cartea mai sus pomenită, evidenția un studiu în
care Mégnin raporta prezența pe întreaga suprafață a corpului decedat a unui
strat maroniu compus în exclusivitate din carcase și fecale de acarieni. În
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interiorul craniului el a găsit un număr impresionant de acarieni aparținând
aceleași specii. Inițial aceste larve de acarieni au trebuit aduse de către o altă
specie de artropod. Acesta a calculat că pe suprafața corpului au fost
prezenți peste 2,5 milioane acarieni vii sau morți. Astfel după 15 zile, în
urma primei generații, ce era alcătuită din 10 femele și 5 masculi, s-au
dezvoltat după 30 de zile 100 de femele și 50 de masculi, după 45 de zile
ieșind 1000 de femele și 500 de masculi. În final, după 90 de zile, au fost
prezente 1 milion de femele și 500.000 de masculi. În urma estimării sale,
acesta a făcut o presupunere conservatoare și a raportat că acel cadavru a
fost abandonat în urmă cu cel puțin cinci luni (doua necesare pentru uscarea
cadavrului și trei pentru dezvoltarea faunei de acarieni) [2].
Un alt raport a apărut în anul 1895 în Suedia, unde Schoyen a realizat
o lucrare de ansamblu care se considera a fi potrivită în investigarea faunei
mormintelor. Cu toate acestea el menționează în lucrarea sa în primul rând
speciile menționate anterior de Mégnin și Reinhard, aducând un plus prin
studiile nepublicate ale lui Houg, realizate în perioada 1894-1897, în New
Bedford [8].
Au urmat apoi studiile realizate în anul 1898, de către medicii
Klingelhöffer și Maschka, împreună cu patologul S.Von Horoszkiewicz de
la Universitatea din Cracovia pe diferite specii de muște, gândaci și furnici.
Klingelhöffer, medic responsabil de zona Frankfurt relatează un caz întâlnit
într-o familie săracă, a cărui copil bolnăvicios în vârstă de noua luni, a murit
la data de 26 mai 1889, fiind autopsiat trei zile mai târziu, în data de 29 mai
1889, medicul local, depunând la poliție un raport deoarece acesta a
observat pe fața acestuia mai multe pete la nivelul feței, în preajma nasului
și a gurii. Limba nu era decolorată dar prezenta o sângerare la vârf. De
interes pentru anchetatori era să afle dacă tatăl a încercat să își otrăvească
copilul cu acid sulfuric, aceasta fiind o metodă extrem de utilizată la acea
vreme. Cu toate acestea, medicul Klingelhöffer nu a găsit semne de otrăvire,
dar a concluzionat că semnele de abraziune au fost cauzate de către gândaci,
tatăl fiind eliberat din închisoare după trei săptămâni [2].
Horoszkiewicz în anul 1902 s-a confruntat cu un caz similar. Un
copil autopsiat în luna aprilie 1889, care nu prezenta semne interne de
violență cauzatoare de deces, prezenta niște escoriații la nivelul nasului,
obrajilor, buzelor și bărbiei, cu mult mai evidente la nivelul gâtului, spatelui
pe partea stângă, a degetelor, a organelor genitale și a coapselor
interioare.Când a fost întrebată de către Horoszkiewicz, mama copilului
decedat a declarat că în momentul pregătirii pentru înmormântare atunci
când a fost găsit, corpul copilului ei era acoperit ca de o mant neagră de
gândaci, ea neobservând nici o escoriație la acel moment. Pentru a putea
determina ce specie a realizat acele escoriații, Horoszkiewicz a plasat
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mostre de țesut proaspat prelevate de la un decedat în borcane pline cu
gândaci. Deși nu au fost observate imediat semne de alimentare a gândacilor,
în momentul uscării pielii acestea puteau fi sesizate, concluzionând în acest
fel de ce nu a fost posibil ca mama să observe escoriațiile și anchetatorii da.
Un alt caz similar s-a pretrecut în 1881, în Austria, fiind relatat de Maschka
ca un adevărat caz modern în domeniu. Trupul copilului găsit într-o fântână
prezenta o serie de escoriații, la acel moment suspect de abuz sexual și
crimă prin sugrumare sau strangulare fiind tatăl copilului. Însă Maschka a
concluzionat că escoriațiile găsite pe corpul copilului decedat au fost
provocate de diferite artropode. Tatăl a relatat că fiul său murise lângă
fereastră în data de 14 aprile şi era acoperit de furnici. Autopsia a confimat
cele declarate de tată [2, 7].
Anul 1902 e marcat de experimentul lui E. Ritter Von Niezabitowski,
medic legist la Institutul Universității din Cracovia realizat în perioada mai
1899- septembrie 1900, pe fetuși avortați, pisici, vulpi, cârtițe, cadavre de
vițel plasând mostre pe pervazul institutului și în grădina din apropiere.
Observațiile sale au menționat în primul rând specii de muște din
Familia Calliphoridae precum: Lucilia Caesar, Sarcophagacarnaria,
Pyophilanigriceps dar și specii de gândaci precum Silpha, Dermestes și
Necrophorus, studiul său arătând cu precizie că fauna cadaverică este
comună pentru oameni și animale [2, 8, 9].
Începând din anii 1920 listele cu specii și monografii privind
insectele cu important în criminalistică au fost publicate, accent punându-se
în special pe ecologie, metabolism și anatomie. Combaterea dăunătorilor a
deveint un subiect de interes al acestei perioade, având multe rezultate din
acest domeniu contribuind ca sursă științifică de interpretare a dovezilor de
natură entomologică în domeniul medico-legal.
S-a dovedit în acea perioadă că specii de muște sau animale pot fi
prezente pe omul moribund, înaintea morții propriu-zise. De asemenea, a
devenit foarte frecventă analiza entomologică a mumiilor.
Interesul pentru studiul viermilor pe cadavere s-a menținut si in anii
urmatori. In anul 1922 profesorul universitar K.Meixner din cadrul
Institutului de Medicină Legală din Viena și Innsbruck, a raportat cazuri
care constau în distrugerea foarte rapidă a cadavrelor în timpul depozitării
lor în depozitul institutului. Această distrugere rapidă a fost observată în cea
mai mare parte la corpuri de adolescent și copii, Meixner aducând
informații necunoscute până atunci.
Câțiva ani mai târziu, H.Merkel completează studiile lui Meixner
prin care arată că circumstanțele morții influențează cursul dezvoltării
insectelor pe cadavru. Într-un caz petrecut în vara anului 1919, un fiu și-a
ucis părinții, depozitând împreună corpurile. La autopsie s-a constatat că
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stadiile de descompunere ale cadavrelor difereau. Corpul obez al mamei
omorâte prin împușcare în inimă, era în stadiu de degradare avansată, umflat,
ambii ochii fiind integral distruși de acțiunile viermilor ajunși până la
țesutul cerebral, organele interne fiind aproape în totalitate intacte, nefiind
prezenți viermi în straturile de grăsime, în comparative cu tatăl, al cărui
corp cu mai putin tesut adipos, fusese devastate în totalitate de larve în toate
cavitățile, organele interne fiind deja distruse, existând numeroase pupe în
dezvoltare. Cauza pentru care corpul tatălui a fost atacat mult mai agresiv a
fost că acesta nu a fost doar împușcat ci și înjunghiat de mai multe ori.
Acest aspect a determinat depunerea ouălor de muscă în mai multe locații și
nu doar în preajma ochilor [2].
Anul 1940 a fost marcat de un singur raport în care entomologia a
ajutat la rezolvarea unui caz medico-legal, prin stabilirea intervalului postmortem, aparținând lui J.Bequaert [2].
După cel de-al doilea război mondial, în jurul anului anului 1950,
Hubert Caspers de la Institutul Zoologic și Muzeul Statului Hamburg, a
introdus utilizarea carcaselor speciilor aparținând ordinului Trichoptera ca
instrument de cercetare medico-legală. Corpul unei femei a fost descoperit
dezbrăcat cu excepția unei perechi de șosete roșii în picioare, înfășurat întrun sac, lângă o moară de vânt. Întrebarea care s-a pus, a fost dacă acel
cadavru a fost depozitat acolo imeidat după ucidere, sau dacă a fost
depozitat în altă parte înainte de a fi aruncat. Într-o carcasă de trihopteră (ce
părea că aparține speciei Limnophilus flavicornis) care a fost identificată pe
o șosetă, s-a determinat că în structura ei există fibre roșii care au ajutat la
construția sa. Însă acestea au fost determinate doar în partea de sus a
carcasei, fapt care a condus la ideea că o parte a carcasei fusese construită
înainte de punerea cadavrului în sac. Deoarece procedura de fixare durează
câteva zile, s-a estimat că organismul a fost depozitat în apă pe o perioadă
de cel puțin o săptămână [1, 2].
Mai aproape de perioada zilelor noastre, entomologia judiciară a fost
menținută ca domeniu de interes de către Leclercq împreună cu diferiți
colaboratori precum: Quinet (1949), Nuorteva (1967), Brahy (1990). Alte
personalitati marcante in domeniul entomologiei judiciare sunt doctorii
germani Pollak și Reitter, care prin diferite colaborări au scris un manual de
entomologie medico-legală (1974) ce a fost sursă de inspirație pentru mulți
cercetători [2].
4. Materiale și metode specifice colectării insectelor de pe un cadavru
Trusa unui entomolog criminalist trebuie să conțină în mod
obligatoriu următoarele instrumente: container sau bornănele din plastic cu
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capac etanș, pungi de plastic, foarfeci, pensoane de mărimi diferite, un
recipient cu acetat de etil, etichete, markeri de grosimi diferite, un termos cu
apă clocototă (pentru omorârea larvelor și fixarea acetora la maximul
dimensiunilor), soluții pentru conservarea insectelor (alcool etilic 70-80%,
soluție Kahle), hrană pentru colectarea vie a larvelor, mănuși, halat și masca
de protecție, termometru și un aparat de fotografiat [5].
Materialul colectat din teren, până ajunge în laboratorul unei urmează a
fi analizat, trebuie ținut la o temperatură optimă, sub cea la care a fost
colectat, fiind utilizată în acest sens o pungă frigorifică cu termometru atașat.
Soluția Kahle, utilizată pentru conservarea insectelor are în compoziția
sa următoarele substanțe: alcool etilic 95% 30 ml, aldehidă formică 12 ml,
acid acetic glacial 4 ml, apă 60 ml. În momentul colectării se va realiza o
caracterizare a locului unde a fost localizat cadavrul, se va preciza dacă
acesta este sau nu învelit sau imbrăcat, dacă a fost reperat în aer liber sau
într-o incintă, substratul pe care a fost găsit, orice detaliu cunoscut despre
tipul de vegetație din jurul său, cât și detalii despre temperatura, umiditatea
și expunerea acestuia la soare.
Se recomandă în toate cazurile să fie realizate și fotografii [5].
Examinarea propriu-zisă a cadavrului începe după obținerea aprobărilor
din partea familiei și a poliției în custodia căruia se află, prin examinarea
cadavrului de la cap, urmat de trunchi, membrele superioare și apoi
membrele inferioare. Urmează a fi notate toate rănile superficiale, prin
analiza cadavrului pe o față, apoi pe cealaltă. Sunt cercetate pe rând
îmbrăcămintea, buzunarele, mânecile și fiecare cută a hainelor aflate pe
cadavru, în scopul găsirii de larve sau adulți de interes în cercetarea
criminalistică. Momentul unei colectări este adeseori dificil și ingreunat de
faptul că insectele sunt de culoare apropiată de cea a mediului, acestea
putând fi dispuse și individual, expertului fiindu-i solicitată foarte mult
atenția. De obicei ouăle muștelor se depun lângă orificiile umede și de
culoare închisă ale corpului cum ar fi nasul, gura, urechile, pleoapele, etc,
sau în cutele pielii din jurul articulațiilor, după pavilioanele urechilor etc.
[5].
Colectarea ouălor se realizează separat, în recipiente unde este așezată
o bucată de hârtie de filtru sau prosop de hârtie îmbibat cu apă pentru
păstrarea umidității, nefiind necesară adăugarea hranei. Fiecare recipient
trebuie etichetat cu numărul cazului, numele celui care a făcut colectarea,
numărul eșantionului colectat, numele ofițerului desemnat în examinarea
crimei, data colectării, descrierea locației. Sunt realizate doua etichete,
pentru a preveni eventualele erori de identificare a probei, una fiind plasată
în interiorul recipientului și una fiind aplicată pe acesta [5].
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Localizarea și colectarea larvelor se face în paralel cu cea a ouălor,
deoarece în mare parte localizarea acestora coincide. Sunt colectate de
obicei în jur de 20-30 larve pentru fiecare recipient, pentru a evita
supraîncălzirea sau acumularea amoniacului pe durata transportului. Pentru
fiecare regiune a corpului este necesar uneori mai mult de un recipient.
Larvele aflate în primul stadiu se manipuleaza cu foarte mare grijă
datorită fragilității lor. Larvele sunt omorâte intr-un vas separat, turnând apă
clocotită si larvele sunt imersate timp de 30 de secunde. Apa utilizată este
pusă apoi într-un alt container, care ulterior va fi golit departe de cadavrul
inspectat. În stadiile trei si patru larvele formează aglomerații, ceea ce ridică
temperatura în interiorul grupului, fiind grăbită astfel dezvoltarea lor. O
astfel de aglomerație se pozează, apoi este luată temperatura sa, după care
sunt prelevate probele [4, 5].
Pentru împupare larvele execută migrații, acestea fiind regăsite la o
oarecare distanță față de cadavru (pupele muștelor sunt localizate in sol la 35 cm, sau în diferite locuri pe îmbrăcăminte). Găsirea larvelor pe cadavru
sugerează fie un obstacol care a împiedecat migrarea acestora, fie o anumită
specie de insectă). Pentru recoltarea pupelor se recomanda analiza unei zone
de 36 m2 în jurul cadavrului, cu un caroiaj de 1 m, la intersecția liniilor
caroiajului, practicându-se excavații la o adâncime de 10 cm. Pupele iși
schimbă culoarea, acest fapt evidențiind stadiu de maturare. Colectarea
acestora se realizează tot în containere cu hârtie de filtru umezită și se
etichetează. Pentru determinarea speciei larvele se țin în condiții optime, în
laborator până la eclozare [4, 5].
Pentru prinderea insectelor zburătoare adulte aflate la locul descoperirii
unui cadavru, se folosește un fileu entomologic. Acestea sunt colectate
prima dată în momentul descoperirii unui cadavru, deoarece manevrele
ulterioare efectuate la fața locului deranjează insectele adulte iar acestea
dispar. Din fileu, insecta este trecută în vasul pentru omorât insecta, unde
este adăugat lichidul de conservare, următoarea manevră fiind trecerea în
vasul de colectare. Se colectează deasemenea orice insectă de pe radiator,
parbriz, stergătoarele de parbriz, dacă la momentul descoperirii cadavrului
este prezentă și o mașină. Temperatura mare din interiorul mașinii
facilitează dezvoltarea rapidă a insectelor [3, 5].
Pentru prindere insectelor care se deplasează la nivelul solului, cum ar
fi gândacii, aceștia se colectează cu mâna, în vasele de omorâre. La
cadavrele aflate în spații închise se verifică toate crăpăturile aflate în
substrat, covoarele sau alte locuri din vecinătatea cadavrului [5].
Transportul probelor în laborator se realizează de preferat într-un timp
cât mai scurt. Creșterea în laborator a larvelor colectate, în vederea eclozării
și determinării speciilor de la care provin, se realizează separat, indiferent
454

EUROINVENT 2015
de stadiul de dezvoltare al acestora, pentru rezultate favorabile care să aibă
acuratețe ridicată. Creșterea se realizează în condiții egale cu cele din
mediul în care a fost găsit cadavrul. Pe măsura dezvoltării fiecărui stadiu,
câte un exemplar este omorât și pus în soluție de conservare Kahle. Probele
vii sunt hrănite în laborator pe perioada creșterii cu ficat de porc [5].
5. Implicații practice ale entomologiei judiciare
Pe lângă posibilitatea stabilirii intervalului post-mortem despre care
am menționat până acum, entomologia judiciară are în prezent varii aplicații,
care ajută la investigațiile criminalistice. Un rol important îl deține
entomotoxicologia, ramură relativ nouă a entomologiei judiciare care se
ocupă cu studiul insectelor în detectarea drogurilor și altor toxine din
țesuturile aflate în descompunere. Începând cu anii 1970, a debutat prin
determinarea în organismul decedatului a metalelor și apoi a
medicamentelor si derivatelor. Beyer a raportat un caz în anul 1980,
referitor la o femeie găsită în stadiul de scheletizare timpurie, la numai 14
zile de la deces. El a analizat larvele de Cochliomyia macellaria găsite pe
cadavru, prin tehnica cromatografiei de gaze și cromatografiei în strat
subțire, determinând astfel prezența în organism a fenobarbitalului. De
atunci oamenii de știință au determinat prin aceste metode la cadavre, o
multitudine de medicamente cum ar fi: antidepresive triciclice, diverse
droguri și lista continuă la nesfârșit. În zilele noastre metodele au fost cu
mult îmbunătățite încât orice substanță aflată în cantitate infimă fie în larvă
sau în insectelor adulte, poate fi determinată.
Prin natura lor, insectele necrofage, ce hrănesc cu materiale în
descompunere, ingerează și acumulează în propriul corp substanțe toxice si
metaboliți. Acestea rămân blocate în cuticula larvară sau a pupelor din care
au eclozat adulții, prin urmare acestea devenind sursă pentru analiza
toxicologică. Ele sunt utilizate ca alternativă pentru detectarea diferitelor
substanțe toxice, fiind recomandate în special în lipsa matricilor
convenționale de analiză precum sângele, urina sau alte țesuturi [7, 9, 10].
O altă aplicabilitate a entomologiei în domeniul judiciar este legată
de corelația locului inițial al crimei și eventualul loc unde cadavrul a fost
mutat ulterior crimei. Unele specii de insecte pot fi caracteristice doar
pentru o anumită regiune sau mediu.Unele insecte care vor coloniza pe un
cadavru aflat într-un mediu, vor fi ușor de detectat în cazul în care acesta va
fi mutat într-un alt mediu, în care acestea nu există. Constatarea indică
automat faptul ca acel cadavru a fost inițial plasat în altă locație și ulterior a
fost mutat [9, 11, 12].
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Rănile provocate înaintea decesului, au fost deasemenea studiate
intens în vederea stabilirii felului de colonizare cu insecte a cadavrelor. De
obicei insectele vor depunde ouă inițial în jurul regiunilor umede ale
corpului, în special în zona nasului, gurii, urechilor și deasemeni în zonele
unde au fost provocate răni înaintea morții. Colonizarea pe rănile provocate
înaintea decesului duce la variații masive în procesul de descompunere [9,
13].
Un alt rol deosebit de important este relaționat cu cea mai
performantă tehnică din prezent, profilul ADN. Colectarea ADN-ului din
resturile cadaverice, este una dintre cele mai comune metode pentru
determinarea identitatii victimei, iar în unele cazuri si a agresorului. Larvele
de muște și insectele adulte care se hrănesc cu sânge, pot fi de altfel
colectate și utilizate pentru extragerea ADN-ului din conținutul lor intestinal,
realizând amprenta ADN [9, 12, 13].
Nu toate cazurile medico-legale, implică un decedat. În unele cauzuri
neglijența poate fi cea care favorizează colonizarea insectelor pe un țesut
necrotic, materii fecale, sau alte lucruri prezente pe persoana în cauză. În
aceste cauzuri entomologul judiciar are un rol important în colectarea,
păstrarea și analiza exemplarelor reprezentative ale speciei găsite pe subiect
[12, 13].
Concluzii
Entomologia judiciară reprezintă o metodă extrem de utilă în
determinarea intervalului post-mortem, insectele putând fi considerate
adevărate dovezi, ea reprezentând o metodă complementară medicinii legale.
Toate informațiile pe care le pot obține experții prin determinarea
intervalului post-mortem, sau manevrele care au presupus o depozitare
prealabilă sau o mutare a cadavrului, pot reprezenta factorul determinant
pentru investigații suplimentare cu ajutorul cărora anchetatorii să poată găsi
adevărul. Multitudinea cazurilor de natură judiciară, a condus la creșterea
gradului de conștientizare a necesității științelor emergente, precum cum e și
cazul entomologiei judiciare, in practica criminalistică.
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Abstract: În lucrare se prezintă aspectele actuale legate de instalarea în sala de sport a unor
dispozitive de generare a aerosolilor salini în vederea realizării de medii cu „aer curat”,
propice desfăsurării optime a lecţiilor de educaţie fizică şi sport. Practicarea corectă şi
sistemică a jocurilor de mişcare într-un mediu cu aerosoli salini/solioni, în condiţiile actuale
de poluare intensă a mediului înconjurător, poate avea un impact pozitiv asupra activităţii
şcolare şi competiţionale a elevilor, implicit asupra performanţelor umane, contribuie
substanţial la dezvoltarea rezistenţei elevilor la îmbolnăviri, la o mai bună funcţionare a
organismului şi la obţinerea unor performanţe sportive şi şcolare.
Cuvinte cheie: aerosoli salini/solioni, dispozitive SALIN, halocameră, educaţie fizică,
activităţi sportive, poluanţi.

1. Introducere
Evoluţia economiei a adus, în timp, şi transformări radicale asupra
mediului înconjurător, datorită schimbărilor climatice, determinate atât de
factorii interni/endogeni (modificări care apar în interiorul sistemului
climatic în urma interacţiunilor dintre componentele sale), cât şi de factorii
externi/exogeni (variaţia energiei emise de soare, erupţii vulcanice, variaţia
parametrilor orbitali ai Pământului, apoi factorii antropogeni, rezultaţi din
activităţi umane, de exemplu: schimbarea compoziţiei atmosferei ca urmare
a creşterii concentraţiei gazelor cu efect de seră etc.). Problema eradicării
factorilor de poluare şi a păstrării echilibrului din sistemul ecologic intrând
în responsabilitatea şi obligaţia morală a tuturor guvernelor, deoarece există
„un singur Pământ”, iar poluarea mediului înconjurător nu ţine seama de
graniţele fizice ale statelor [1, 2].
Datorită schimbărilor climatice calitatea vieţii este afectată, sunt
alterate structurile localităţilor şi activităţile umane, având impact asupra
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sănătăţii umane (temperaturile ridicate), securităţii şi proprietăţii (prin
fenomenele extreme de risc: inundaţii, vijelii etc.). Printre efectele creşterii
temperaturii se numără şi unele aspecte ale sănătăţii umane (mai ales
persoanele care suferă de afecţiuni cardiace sau pulmonare), ca mortalitatea
sporită din cauza căldurilor şi schimbării purtătorilor de boli infecţioase în
diferite părţi ale globului (temperaturile ridicate încurajează dezvoltarea şi
răspândirea anumitor boli şi viruşi), ca şi debutul mai timpuriu şi sporirea
producţiei sezoniere de polen alergen în latitudinile înalte şi medii [2].
Componentele naturale modificate prin prezenţa unor componente
străine, numite poluanţi, provoacă prin natura lor, prin concentraţia în care
se găsesc şi prin timpul cât acţionează, efecte nocive asupra sănătăţii,
creează disconfort sau împiedică folosirea unor componente ale mediului
esenţiale vieţii. Aparatul respirator constituie partea corpului cea mai
expusă poluanţilor de aer şi cea mai afectată de către aceştia [3]. Creşterea
numărului de persoane care suferă de o boală inflamatorie a plămânului,
precum astmul sau bronşita, este asociată din ce în ce mai mult cu gradul
mare de poluare din atmosferă [4, 5]. Studii recente [4, 6-13] indică faptul
că bronşita cronică afectează 10-15% din populaţia adultă, iar mortalitatea
este de 40-60%, dominarea bolilor pulmonare obstructive cronice,
cunoscute sub denumirea de bronhopneumopatia obstructivă cronică
(BPOC), a crescut cu peste 60% în ultimii 20 de ani, iar mortalitatea cu
peste 25%, în ultimii 10 ani. Mortalitatea cauzată de BPOC se dublează la
fiecare 5 ani, iar în 2020 se estimează că va reprezenta a treia cauză de
deces a populaţiei în general. În ceea ce priveşte predominanţa astmului
bronşic, în ţara noastră este între 5-7%, iar în ţările occidentale între 6-12%,
la copii şi 6-8%, la adulţi [4, 6, 7, 8-13].
Încă de la vârsta fragedă a copilăriei este necesară o cât mai bună
călire a organismului prin băi de aer, soare, în vederea creşterii rezistenţei
atât faţă de intemperiile atmosferice, cât şi faţă de agresivitatea gazelor, a
pulberilor din aer şi a bolilor infecţioase [3] pentru prevenirea bolilor care
afectează organismul, ca urmare a lipsei sale de rezistenţă faţă de factorii
naturali de mediu, respectiv acelea de natură ORL (rinite, sinuzite, laringite,
amigdalite etc.), cele pneumologice (astm bronşic, bronhopneumonii,
silicoze, etc).
Deoarece lipsa de rezistenţă a organismului ca urmare a călirii
insuficinte îşi spune cuvântul mai ales în perimetrul vârstelor mici, a
copiilor, se apeleaze de nenumărate ori la şedinţe de terapie în salină,
cunoscut fiind faptul că aerul din saline, cu proprietăţile lui aseptice şi
bactericide, îmbunătăţeşte activitatea căilor respiratorii, începând cu
segmentul cavităţii nazale şi terminând cu ultima alveolă pulmonară.
Terapia cu aerosoli salini acţionează asupra unui segment larg de afecţiuni,
459

EUROINVENT 2015
fiind considerată o metodă complementară şi/sau alternativă de protecţie a
căilor respiratorii, metodă veche de vindecare pentru trup şi suflet,
contribuind cu succes la diminuarea tratamentului medicamentos de lungă
durată. Dacă în trecut haloterapia presupunea vizitarea unei saline, în
prezent există „camere de sare” în care pacienţii pot inhala aerosolii
salini/solionii petrecând căteva ore relaxante şi benefice pentru organism.
Salinele artificiale (halocamerele) au devenit, mai ales în ultima
perioadă, o alternativă comodă şi considerabil mai ieftină faţă de cele
naturale, cunoscute fiind beneficiile incontestabile ale aerosolilor salini, s-a
căutat organizarea unor spaţii asemănătoare atât fizic, cât şi din punct de
vedere al concentraţiei de sare cu salinele naturale. Sălile de sport pot oferi
un spaţiu uşor adaptabil condiţiilor din salina chiar în cadrul şcolilor, orele
de educaţie fizică desfăşurate într-un mediu cu aerosoli salini/solioni
ajutând la buna funcţionare a organismului. Practicarea corectă şi sistemică
a jocurilor de mişcare într-un mediu cu solioni poate avea un impact pozitiv
asupra activităţii şcolare şi competiţionale a elevilor, implicit asupra
performanţelor umane, contribuie substanţial la dezvoltarea rezistenţei
elevilor la îmbolnăviri, la o mai bună funcţionare a organismului şi la
obţinerea unor performanţe sportive şi şcolare [14-19].
În vederea stabilirii unui climat adecvat terapiei este necesară o bună
cunoaştere a modului de obţinere a aerosolilor salini/solionilor, a metodelor
şi tehnicilor utilizate în determinarea caracteristicilor chimice şi fizicostructurale ale solionilor, cât şi a proprietăţilor particulare ale acestor spaţii.
O bună cunoaştere a parametrilor mediului subteran permite evidenţierea
unor aprecieri asupra influenţelor pe care un astfel de mediu le poate avea
asupra organismului uman [20].
2. Efectele poluanţilor asupra sănătăţii
Efectele poluanţilor asupra sănătăţii populaţiei diferă în funcţie de
concentraţie şi perioada de expunere. Expunerea, pe o perioadă lungă de
timp, la doze mici de poluanţi din aer, afectează în primul rând aparatul
respirator, „poarta” principală de pătrundere a poluanţilor din aer în
organism. Efectele nocive ale poluanţilor, pătrunşi în organism prin plămâni,
sunt mai puternice decât în cazul celor pătrunşi pe cale digestivă, datorită
unei absorbţii mult superioare, precum şi prin lipsa unei bariere şi a unei
acţiuni de detoxifiere, cum este cazul cu bariera ficatului aflat în calea
substanţelor nocive absorbite pe cale digestivă. Poluanţii sub formă de
pulberi acţionează la diferite niveluri ale aparatului respirator, în funcţie nu
numai de natura şi concentraţia lor, ci şi de mărimea particulelor, de care
depinde pătrunderea, reţinerea şi îndepărtarea lor din aparatul respirator
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(particulele mai mari de 10μ, de multe ori, se sedimentează destul de repede,
pot, totuşi, pătrunde în orificiile nazale şi pe mucoase; particulele mai mici
de 10μ pătrund în căile respiratorii în raport cu dimensiunile lor; în
alveolele pulmonare pot pătrunde doar particulele mai mici de 3μ; în cea
mai mare proporţie sunt reţinute în alveolele pulmonare particulele de 2-3μ;
eficienţa minimă de reţinere o au particulele de aproximativ 0,5μ; procentul
de reţineri pentru particulele de 0,1μ este aproximativ la fel de mare ca în
cazul celor de 1,0μ) [3].
Particulele cu diametrul aerodinamic mai mic de 10μ, care trec prin
nas şi gât, ajungând în alveolele pulmonare şi provocând inflamaţii şi
intoxicări reprezintă o problemă importantă. Copiii cu vârsta mai mică
inhalează mai mult aer, mai ales în timpul activităţilor sportive, în
consecinţă mai mulţi poluanţi (ei respiră mai repede decât adulţii şi tind să
respire mai mult pe gură, ocolind practic filtrul natural din nas; sunt în mod
special vulnerabili, deoarece plămânii lor nu sunt dezvoltaţi, iar ţesutul
pulmonar, care se dezvoltă în copilărie, este mai sensibil). Poluarea cu
pulberi înrăutăţeşte simptomele astmului, respectiv tuse, dureri în piept şi
dificultăţi respiratorii [21, 22].
Datorită efortului de compensare a lipsei de oxigen resimţite de
organismul uman, ca urmare a scăderii concentraţiei oxigenului sub 18% în
volum, sunt resimţite tulburări respiratorii şi cardiace. Creşterea
concentraţiei bioxidului de carbon la 3% afectează sănătatea omului (aerul
din încăperi este considerat ca fiind viciat, modificat fizico-chimic, dacă
concentraţia de bioxid de carbon depăşeşte limita de 0,07% - 0,10%) [23].
Organismul reacţionează la pătrunderea pulberilor în aparatul respirator
printr-o serie de fenomene de apărare în vederea îndepărtării lor parţiale din
organism. Particulele de praf ajunse în căile respiratorii superioare sunt
îndepărtate prin mecanismul muciliar, adică sunt înglobate în mucus şi
acesta este eliminat prin mişcări ascendente ale cililor vibratili de pe
mucoasa care le căptuşeşte [21, 22].
Acţiunea factorilor iritanţi asupra mucoasei respiratorii şi anume a
substanţelor care exercită o iritaţie mecanică (praf, pulberi, fum, ciment,
scame, particule mici de origine vegetală, fum de tutun) sau chimică (gaze
iritante, gaze toxice, vapori iritanţi), factori din ce în ce mai întâlniţi în
prezent, favorizează îmbolnăvirea. Factorii care determină reacţii congestive
(modificări circulatorii) ale mucoasei nasului, faringelui, traheei şi
bronhiilor, ale alveolei şi ale pleurei, duc la producerea bolilor respiratorii.
Aceste modificări micşorează rezistenţa şi puterea de apărare locală a
acestor organe, ajutând sau declanşând acţiunea microbilor. Plămânii au o
mare importanţă în păstrarea sănătăţii, afectarea lor ducând la tristeţe, apatie,
lipsă de curaj, iar respiraţia devine anormală [21]. În timp toate acestea vor
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afecta inima, rinichii sau ficatul, precum şi capacitatea de lucru a creierului,
nefuncţionarea plămânilor la parametrii normali determinând oxigenarea
deficitară a sângelui, lucru care duce şi la arderi incomplete în interiorul
corpului, ceea ce face ca deşeurile şi rezidurile din corp să crească şi să fie
eliminate în exces prin piele, determinând înfundarea porilor pielii,
încărcarea acesteia cu substanţe care o fac să-şi piardă culoarea, elasticitatea
şi frumuseţea.
Poluarea actuală cu gaze dăunătoare şi cu particule de praf, fumatul
de la vârste din ce în ce mai fragede, au dus la creşterea considerabilă a
îmbolnăvirilor de la simple alergii care pot degenera în astm bronşic până la
infecţii sau tumori canceroase, cei mai expuşi la aceste boli fiind copiii care
suferă din ce în ce mai des de bronşită, laringită, faringită, amigdalită,
traheită, pneumonie, sinuzită sau astm. Pneumonia poate avea formă acută
sau cronică (de durată) manifestându-se prin inflamaţia căilor pulmonare
sau a ţesutului pulmonar (după agentul etiologic, poate fi pneumonie virală,
bacteriană sau micotică, de natură imunologică, mai rar toxică-prin inhalare
de substanţe toxice) ca rezultat al micşorării forţelor de apărare ale
organismului, cărora le este favorabilă extenuarea. Măsurile de profilaxie se
referă atât la călirea organismului, gimnastica respiratorie, respectarea
programului de muncă şi odihnă, cât şi la utilizarea dispozitivelor de tratare
salină a aerului în vederea purificării aerului, mai ales la schimbarea de
anotimp pentru a împiedica apariţia diverselor boli de sezon, care netratate
corespunzător se pot agrava datorită rezistenţei scăzute a organismului şi a
sistemului imunitar slăbit [24].
Valurile de căldură au crescut în frecvenţă şi s-a mărit media
temperaturilor de vară, mai ales în ultima perioadă, temperaturile crescute
ale aerului afectând sănătatea umană şi ducând, în timp, chiar la decese.
Umiditatea şi temperatura aerului sunt cei mai importanţi parametrii ai
mediului ambiant, la ale căror variaţii organismele s-au adaptat, sau au
încercat să se adapteze, în decursul timpului [25]. Gradul în care este
afectată sănătatea depinde de nivelul de expunere al organismului la
schimbările climei şi la poluarea din atmosferă, sensibilitatea organismului,
capacitatea de adaptare, vârsta subiectului, sexul, starea de nutriţie şi de
sănătate, nivelul de antrenament. Poluarea aerului se agravează şi mai mult
în zilele călduroase, de aceea se recomandă limitarea activităţilor
desfăşurate afară în orele caniculare ale zilei, şi mai ales activităţile copiilor,
deoarece aceştia desfăşoară activităţi fizice intense, care implică o frecvenţă
respiratorie crescută, iar cantitatea de poluanţi, care pătrunde adânc în
plămâni, va fi mai mare. Pentru joaca copiilor, pentru activităţile în aer liber
sunt benefice orele răcoroase ale dimineţii şi serii, iar locurile de joacă să nu
fie în vecinătatea marilor artere rutiere, ci în parcuri şi zone verzi. În ultima
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perioadă, din ce în ce mai rar, copiii se deplasează la sfârşit de săptămână în
zonele cu aer curat din afara oraşelor sau în drumeţii, preferându-se zonele
aglomerate, cu grătare încinse şi mult fum. Lipsa aerului curat nu permite
plămânilor să se dezvolte la capacitatea normală, copiii şi tinerii care cresc
într-un mediu poluat fiind afectaţi din punct de vedere al sănătăţii. Efectele
pe termen scurt sunt răcelile mai frecvente decât în mod obişnuit, iar pe
termen lung, creşte riscul apariţiei unor probleme grave de ordin respirator
şi cardiovascular. Există puţine modalităţi de a corecta o slăbiciune a
plămânilor căpătată în copilărie, astfel, un deficit al capacităţii pulmonare
va avea impact pe parcursul întregii vieţi.
Dacă în afara casei ne luptăm cu smogul, ozonul sau chimicalele
eliberate în fiecare zi de miile de maşini din trafic, de agenţii comerciali, în
interiorul caselor noastre putem face „curat”. Majoritatea timpului se
petrece, în general, în casa, în clasă, în sălile de sport sau la birou, iar
calitatea aerului nu este întotdeauna prietenă cu sănătatea. Uneori, aerul din
aceste încăperi este de două până la cinci ori mai poluat decât cel de afară,
din diverse motive [22]. Printr-o simplă aerisire a încăperii ar trebui să se
rezolve problema, iar utilizarea unor dispozitive de purificare a aerului, ar fi
ideală pentru menţinerea unui mediu sănătos.
3. Utilizare dispozitivelor de producere
a aerosolilor salini în sălile de sport
Dacă până acum câţiva ani, cei care doreau să recurgă la terapia cu
sare trebuiau să se deplaseze până la salină, în prezent, au la dispoziţie
salinele artificiale, dar şi diferite dispozitive de generare a aerosolilor salini.
Marea majoritate a terapiilor medicamentoase pentru afecţiunile respiratorii
au diferite efecte secundare, în consecinţă, o terapie naturistă este mult mai
recomandată, având în vedere efectele terapeutice naturale ale sării asupra
căilor respiratorii. Deoarece, un tratament în salina naturală sau artificială
constă în minimum 10 zile de cură, ceea ce presupune timp şi bani
(deplasare, cazare, tratament), iar numărul de bolnavi cu afecţiuni ale
aparatului respirator a crescut, s-a căutat o alternativă, un dispozitiv, care să
ofere aceleaşi efecte ale sării de mină, oriunde şi oricând este necesar, să
suplinească astfel tratamentul din salină.
Aparatul de purificat aerul, folosit în terapia cu sare, s-a dovedit a fi
eficace în tratarea problemelor apărute la căile respiratorii şi în stimularea
imunităţii organismului, oferind un confort psihic şi ajutând la scăderea
generală a sensibilităţii la alergie. Cu ajutorul lui se asigură purificarea
fluxului de aer prin filtraj, conform principiului de funcţiune al aparatului,
în consecinţă se simte mirosul clorurii de sodiu în aer şi astfel se schimbă,
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totodată, ionizarea aerului (purifică aerul în locuinţe, în birouri, chiar şi în
autovehicule fără cauzarea vreunei pagube).
Apariţia în România a unor halocamere cu proprietăţi curative a
cunoscut în ultima perioadă o dezvoltare deosebită, însă trebuie menţionat
faptul că există doar câteva „saline artificiale” cu certificate de inovaţii şi
brevete de invenţii în domeniu, autorii fiind Ioan Costa, Nelu Ştefan Roman
şi Ion Sandu [26]. Brevetoteca naţională şi internaţională prezintă două
tipuri de halocamere artificiale: statice, care utilizează sisteme
interschimbabile de blocuri de sare gemă sau diafragme tip panou dispuse
pe pereţii unei camere şi dinamice, care utilizează dispozitive generatoare
de aerosoli.
4. Caracteristicile structurale şi funcţionale ale halocamerei şcolare
amenajate în sala de sport. Regimul de lucru
În cadrul colectivului nostru s-au elaborat o serie de sisteme de
halocamere artificiale de suprafaţă [27-34] pentru multiple utilizări şi anume
practicarea exerciţiilor fizice sau a lecţiilor de antrenament în vederea
măririi performanţelor sportive, creşterea ratei de ameliorare a unor
afecţiuni cardio-respiratorii şi psiho-neuromotorii sau pentru scopuri
profilactice antivirotice [19].
În vederea îmbunătăţiri parametrilor aparatului cardio-respirator şi
respectiv psiho-neuromotor a elevilor implicaţi în activităţi fizice intense cât
şi tratarea sau ameliorarea unor afecţiuni se pot amplasa sisteme de generare
a aeroionilor salini şi în sălile de sport. În funcţie de mărimea sălii de sport
şi a celorlalte caracteristici structural-funcţionale ale acesteia, aceste sisteme
generatoare de aeroioni salini trebuie să permită obţinerea unor nivele de
concentraţie în aeroioni salini, cu compoziţie prestabilită şi cu variaţie
constantă în timp, în funcţie de necesităţi pentru multiple aplicaţii, în terapia
unor afecţiuni respiratorii şi chiar în îmbunătăţirea parametrilor aparatului
cardio-respirator sau a sistemului psiho-neuromotor a subiecţilor umani
implicaţi în activităţi fizice intense [27-34].
Sala de sport este o încăpere etanşă, uscată, cu fereastre termopan şi
sticlă ionizată, cu filtre UV (Fig. 1), a cărei unică intrare se face printr-o
antecameră (din care se face accesul şi la celelalte încăperi cu destinaţii ce
coasistă activitatea sălii de sport), având o capacitate de 588m3 aer,
respectiv 14(L)x7(l)x6(h).
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Fig. 1. Secţiune prin planul halocamerei statice:
1 - uşa de acces în halocameră/sala de sport, 2 - fereastră termopan cu filtru UV, 3 –
dispoziteve generatoare de aerosoli; a, b şi c sunt zonele de prelevare/preluare a aerosolilor
salini/solionilor pentru analiză

În incintă s-au montat, în colţurile superioare ale peretelui opus
intrării, şi care nu avea ferestre, patru dispozitive de generare de aeroioni
semiuscaţi, de tip SALIN Plus (produs Tehnobionic Buzău). Aceste
dispozitive constau dintr-un ventilator şi o diafragmă care conţine granule
poroase extrudate din sare gemă recristalizată din soluţii suprasaturate. Cele
patru dispozitive recirculă continuu aerul din sala de sport. Ventilatoarele
permit vehicularea a 28-32m3/h, deci împreună 112-128m3/h. Pentru
atingerea nivelului minim în aerosoli salini, respectiv în solioni, este
necesară punerea în funcţie a celor patru dispozitive cu minim 3-6 ore
înaintea utilizării halocamerei pentru activităţi sportive. Cele patru
dispozitive, prin eroziune, preiau nanoparticulele de săruri din cristalitele
labile ale eflorescenţelor de la suprafaţa granulelor şi le dispersează în
atmosfera sălii de sport, unde sub influenţa umidităţii aerului se
reformulează structural sub forma unor oligomeri din nanocristalite de sare
şi pentahidrol, sub forma unei glomerule sferice, cu comportare de aeroion
negativ. Glomerulele prezintă superficial un strat monomolecular de dipoli
de apă cu încărcarea negativă la exterior.
În sala de sport se lucrează câte o oră, de două ori pe săptămână, cu
echipe de elevi (grupaţi pe vârste/clase), pentru aceleaşi echipă în zilele de
luni şi joi, respectiv marţi şi vineri pentru alte echipe, începând de la ora
10.00 până la 18.00, cu pauze între şedinţele de lucru de minimum o oră
pentru determinarea parametrilor necesari monitorizării şi refacerea
nivelului de solioni. Sala de sport poate fi aerisită periodic şi nu trebuie să
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îndeplinească condiţia de etanşeitate perfectă; se obţin relativ uşor nivelele
optime de concentraţii cu activitate constantă în aerosoli şi care pot fi
păstrate perioade mari de timp; permite coasistarea aerosolilor uscaţi de
NaCl cu alte săruri necesare ameliorării unor afecţiuni sau îmbunătăţirii
performanţei umane; au o înaltă fiabilitate în exploatare, oferind un ambient
cu autoreglare a aerosolilor negativi, optim pentru diverse activităţi
terapeutice şi sportive. Aerul din cameră a fost iniţial climatizat la
umiditatea relativă (UR) de 60...65% şi temperatura de 20...22°C.
5. Determinarea nivelului de solioni şi a parametrilor microclimatici
din halocamera şcolară
Înainte de începerea programului sportiv, cu cca. şase ore, în sala de
sport se pornesc dispozitivele generatoare de solioni. Cu jumătate de oră,
înainte de începerea exerciţiilor cu elevii, se determină caracteristicile de
mediu şi cele funcţionale ale sălii, la fel procedându-se şi după terminarea
orei de educaţie fizică. Pentru măsurarea şi monitorizarea compoziţiei
atmosferei din halocameră se folosesc atât metode de determinare a
parametrilor climatici dintr-o incintă, cât şi o serie de metode specifice, cum
ar fi: determinarea conductometrică a concentraţiei în solioni, a cantităţii de
particule şi a timpului de viaţă cu ajutorul numărătorului optic de particule
cu rază laser şi a dozatorului de aeroioni [2, 35].
Deoarece dinamica emisiilor de solioni din sala de sport este
influenţată de condiţiile de mediu, în determinările efectuate se păstrează
constante valorile parametrilor aerului pompat şi se monitorizează în
permanenţă microclimatul format în sala de sport, fiind create prin
climatizare condiţiile artificiale de temperatură şi umiditate impuse de
regimul de lucru, determinările făcându-se în trei zone ale halocamerei: în
punctul central al camerei, într-un colţ de sus, opus peretelui cu uşa, la cca.
400mm de pereţi şi tavan şi la mijloc, lângă duşumea/pardoseală la 400mm
de peretele cu fereastra şi de duşumea/pardoseală (Fig. 1- a, b şi c).
Temperatura şi umiditatea relativă (UR) s-au măsurat cu ajutorul unui
higrotermometru electronic digital, presiunea cu un barometru, iar
iluminarea cu un luxmetru electronic, menţinându-se caracteristicile
climatice conform tabelului 1.
Atât înainte de începerea şedinţelor de lucru, cât şi la final, în sala
de sport s-a determinat concentraţia, granulometria, volumul şi timpul de
viaţă a solionilor din halocameră cu ajutorul conductometrului diferenţial şi
a numărătorului de particule bazat pe un sistem optic cu laser (SIBATA GT
321).
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Tabelul 7.1. Caracteristicile climatice ale sălii de sport (halocameră şcolară)
Sistemul

Sala de sport

Parametrul

Variaţiile caracteristicilor climatice

C, mg/m³, solion

0,649-0,705

TºC
P,atm
UR, %
I, lx

20-21
740-750
60-65
80-85

6. Activităţile sportive efectuate
Elevii sunt grupaţi pe nivele de vârstă/clasă şi planificaţi conform
orarului pentru activităţi didactice, câte o oră în două zile din săptămână, cu
interval minimum de o zi. Orele de educaţie fizică se desfăşoară în
conformitate cu planul de învăţământ, aferent clasei respective. Astfel, la
începutul şi la sfârşitul orei, timp de circa 5...10 minute, elevii execută
exerciţii de gimnastică respiratorie, pe fond muzical, cu inspiraţii profunde
şi lente, cât şi expiraţii lungi, forţate în vederea creşterii capacităţii
pulmonare. Organizarea programului sportiv şi alegerea activităţilor din
cadrul orelor va urmări:
- dezvoltarea fizică armonioasă a copiilor (dezvoltarea musculaturii,
a toracelui, înălţimii, îmbunătăţirea forţei şi a rezistenţei
organismului, realizarea unui echilibru între greutatea optimă şi
înălţimea elevilor);
- îmbunătăţirea şi întărirea sănătăţii elevilor, călirea organismului
(scăderea frecvenţei răcelilor şi scurtarea duratei procesului de
vindecare, îmbunătăţirea capacităţii de lucru în general, scăderea
numărului de scutiţi medicali la orele de educaţie fizică şi la
celelalte discipline);
- dezvoltarea capacităţii funcţionale a organismului prin creşterea
potenţialului cardiovascular, a sistemului respirator (creşterea
permeabilitaţii şi îmbunătăţirea dinamicii pleurei) şi a
metabolismului;
- controlul respiraţiei, a amplitudinii şi ritmului ei prin tehnici
simple şi în combinaţie cu diferite jocuri în vederea îndepărtării
stărilor de angoasă şi a eliberării de tensiunile psihice (echilibrarea
psihicului şi eliminarea tensiunilor emoţionale acumulate la copii);
- ridicarea calităţii întregii activităţi şcolare, printr-o bună
dispoziţie psiho-fiziologică, pentru învăţare la toate disciplinele şi
pentru aplicarea noului în activităţile desfăşurate.
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Pentru a se atinge aceste scopuri, diferenţiat pe vârste, se selectează,
conform planului de învăţământ, acele exerciţii, care permit o mai bună
armonizare a caracteristicilor biometrice structurale şi funcţionale [36, 37],
dintre acestea amintim:
- mers (variante), alergare (variante), sărituri (variante), exerciţii
pentru toate segmentele corpului (cu şi fără obiecte, cu şi fără fond
muzical) – primele 20 de minute;
- jocuri sportive (băieţii fotbal şi baschet, iar fetele handbal şi volei)
– următoarele 20 de minute.
Pentru determinările funcţionale în corelaţie cu efortul fizic, se
execută genoflexiuni la fete şi flotări la băieţi, care vor fi numărate şi
cronometrate.
Aceste exerciţii se execută, din punct de vedere al efortului, gradual.
Elevii care lucrează în sala de sport intră în contact cu atmosfera de
solioni, atât prin intermediul pielii (subiecţii fiind echipaţi în şort şi tricou),
cât şi prin inhalare.
7. Acţiunea aerosolilor asupra organismului
Haloterapia este considerată un procedeu extrem de simplu de terapie,
atractiv şi pentru copii, nu implică administrarea de medicamente,
suplimente alimentare, imobilizări la pat sau regimuri alimentare,
realizându-se atât prin inhalarea aerosolilor salini prin căile respiratorii, cât
şi prin absorbţia aerosolilor salini prin intermediul pielii [14, 16, 17].
Se ştie că, aerosolii salini se răspândesc relativ uniform în atmosfera
interioară a incintei haloterapeutice, datorită fenomenului de difuzie şi sunt
în permanenţă combinaţi cu oligomerii de apă sub formă de vapori ce
formează umiditatea atmosferică. Expunerea corpului şi implicit a
suprafeţelor de piele în această atmosferă determină contactul direct cu
aerosolii care se absorb prin capilarităţile pielii şi apoi sunt transportaţi în
ţesuturi până la nivelul celulelor. Ionii de sare sunt absorbiţi atât în sistemul
limfatic, cât şi la nivelul celulelor pe calea difuziei şi prin procesul osmotic,
celulele vii din organism alimentându-se prin aceste procese cu diverse
minerale, lipide, glucide, proteine, apă etc. [11].
Efectele benefice ale haloterapiei constau în:
• creşterea eficienţei expectoraţiei prin creşterea volumului de spută
şi de secreţii din căile aeriene-fapt ce duce la îmbunătăţirea actului
respirator şi senzaţia pacientului de eliberare, de degajare
pulmonară-creşterea productivităţii tusei;
• obţinerea în timp a efectului bacteriostatic arătat prin reducerea
episoadelor de infecţii curente ale aparatului respirator sau
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eliminarea completă a episoadelor sezoniere (este benefic pentru
pacienţii cu BPOC, cărora un episod de infecţie respiratorie acută
le poate fi fatal);
• îmbunătăţirea calităţii somnului prin diminuarea edemului filierei
aerodigestive superioare (văl palatin, baza limbii, pilierii lojei
amigdaliene) regăsit adesea la sforăitorii cronici [38].
În compoziţia sării intră şi alte elemente chimice, o mulţime de
substanţe minerale şi particule care participă la normalizarea celor mai
importante procese fiziologice ale organismului, la mineralizarea şi
hidratarea lui, efectele speleoterapiei având, astfel, un spectru larg:
• iodul este necesar organismului pentru activitatea normală a
glandei tiroide şi pentru buna funcţionare a proceselor digestive;
• magneziul, cu rol important în prevenirea reacţiilor alergice, este
necesar pentru asimilarea vitaminelor, funcţionarea normală a
muşchilor şi nervilor, stabilizarea ritmului cardiac şi a nivelului de
zahăr din sânge;
• calciul participă la formarea ţesuturilor osos şi muscular şi este
responsabil de coagularea sângelui;
• fierul ajută la eliminarea toxinelor din organism şi la transportul
oxigenului, intrând în compoziţia hemoglobinei, previne anemia şi
creşte imunitatea;
• potasiul îmbunătăţeşte procesele metabolice şi contribuie la
reglarea echilibrului apei în celule;
• sulful, cu rol de bază în procesele imunologice, este absolut
necesar pentru sinteza albuminelor;
• sodiul controlează tensiunea arterială şi are rol important în
menţinerea echilibrului acido-bazic al organismului;
• seleniul previne distrugerea de către radicalii liberi şi ajută la
reglarea glandei tiroide;
• litiul reduce nivelul de chimicale din corp, care sunt cauzatoare de
tulburări de comportament şi iritabilitate;
• manganul contribuie la sănătatea pielii, a oaselor şi a cartilajelor.
Haloterapia se poate îmbina cu cromoterapia şi audioterapia (mai ales
în cazul suferinţelor nervoase), culorile şi fondul muzical contribuind la
creearea unui climat de bună dispoziţie atât la copii, cât şi la adulţi. În
mediul cu aerosoli salini un efect benefic asupra organismului îl au şi
exerciţiile fizice desfăşurate în vederea întreţinerii sau restabilirii sănătăţii.
Practicarea unor exerciţii fizice duce la creşterea puterii de ventilaţie a
aparatului respirator (se măreşte amplitudinea mişcărilor respiratorii
concomitent cu scăderea frecvenţei acestora), la amplificarea capacităţii
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funcţionale a aparatului circulator (datorită fortificării inimii). Fortificarea
inimii conduce la îmbunătăţirea irigării cu sânge a ţesuturilor, proces care
determină oxigenarea mai bună a organismului, prevenirea ischemiilor de
orice fel, în primul rând cardiacă şi cerebrală, diminuarea depunerilor de
colesterol, atragerea în circuitul energetic a surplusului de grăsimi,
combaterea obezităţii, dinamizarea eliminării toxinelor [39-41].
Un alt efect al practicării sistematice a exerciţiilor fizice este
încetinirea îmbătrânirii, mişcarea ducând la reducerea numărului de radicali
liberi („rugina” invizibilă care macină ţesuturile şi organele). Dinamizarea
metabolismului, scăderea pierderii proteice şi a structurilor conjunctivale şi
amplificarea proceselor de regenerare celulară duc la diminuarea proceselor
oxidative (combinarea radicalilor liberi cu oxigenul şi formarea unor
compuşi agresivi), limitarea proceselor de uzură.
Pe lângă faptul că măreşte rezistenţa la stres, mişcarea are şi avantaje
psihologice, îmbunătăţeşte puterea de concentrare, stabilitatea emoţională,
creează o stare de confort general (datorită creşterii nivelului sanguin, al
dopaminei, norepinefrinei şi al altor neurotransmiţători) [39, 42]. O
persoană bine antrenată fiind capabilă să suporte mai bine bolile, supărările,
agenţii agresivi interni şi externi [43]
Expunerea corpului uman la atmosfera halocamerei nu are
contraindicaţii în condiţiile prescrise de exploatare, fiind totuşi necesară
cunoaşterea nivelului de dezvoltare fizică a subiectului şi starea de sănătate
(pentru persoanele sănătoase sau aparent sănătoase, o expunere a
organismului la atmosfera salină cca. 30min/zi; pentru obţinerea de rezultate
de prevenţie şi mineralizare a organismului, timp de 12-18 zile/cură, care
poate fi repetată ciclic, la aproximativ o lună, sau ori de câte ori este necesar;
pentru tratarea de răceli uşoare - tratament complementar, între 30 şi
60min/zi, timp de minim 12 zile; pentru astmatici, depinzând de gradul de
manifestare a bolii, între 1-4 ore/zi, timp 14-21 zile/cură, care poate fi
repetată ciclic, cu o durată de repaos de aproximativ 14 zile, sau ori de câte
ori este nevoie; pentru diverse boli respiratorii, depinzând de gradul de
manifestare a acestora, între 30-60min şi 2-4 ore/zi, timp de 14-21 zile/cură;
în curele preventive, mai ales în perioadele de schimbare a anotimpurilor,
când organismele sunt predispuse la îmbolnăviri, între 30-60min/zi timp de
min. 12 zile; în cele de remineralizare a organismului, de întreţinere, de
relaxare, de refacere şi de prevenţie, între 30 - 60min./zi, ori de câte ori se
doreşte, dar min. 30min/zi) [44].
Medicina în mediul urban diferă oarecum de cea din mediul rural,
dacă în primul caz medicul şcolar constituie o prezenţă aproximativ activă
în şcoli, în cel de al doilea, el are o prezenţă episodică în şcoală, doar la triaj,
vaccin etc, activitatea de supraveghere epidemiologică îi revine fie
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medicului de familie, care, pe lângă programul zilnic, ar trebui să ajungă şi
în şcoli, fie profesorului de educaţie fizică. O simplă investigaţie, un triaj la
început de program, ar putea impiedica răspândirea bolilor respiratorii,
cunoscut fiind faptul că în mediul rural bolile respiratorii sunt mai greu de
depistat sau sunt tratate cu indiferenţă, copiii care prezintă simptome de
boală, fiind trimişi de acasă să intre în colectivitate [45].
O colaborare bună a şcolii şi a profesorului de educaţie fizică cu
medicul de familie, în mediul rural reprezintă o necesitate, dar şi un avantaj
deosebit deoarece elevii îi sunt şi asistaţi pe listele proprii de pacienţi, fiind
cunoscută astfel starea reală de sănătate, patologia parcursă, condiţiile
socio-familiale, psihologia şi modalitatea de abordare, în vederea
îndeplinirii obiectivelor propuse, efectuându-se astfel şi o anamneză
completă şi corectă [46-48].
8. Concluzii
Prin folosirea haloterapiei în mod constant, în cadrul orelor de şcoală,
în sălile de sport, se poate efectua o profilaxie eficientă atât pentru copiii şi
tinerii care trăiesc sau activează în aglomerări urbane, în spaţii puternic
poluate, cât şi pentru cei care, din diferite motive (timp, financiare) nu pot
ajunge într-o salină naturală.
Tratamentele de durată asigură un remediu eficient împotriva
stresului, o remineralizare a ţesuturilor la nivel celular, cât şi longevitatea
omului modern atât de încercat de mediul actual supus poluării permanente.
Trebuie să luptăm zi de zi pentru sănătatea noastră, să devenim mai
buni, mai raţionali, mai darnici cu trupul nostru care, în schimbul sănătăţii
sale, ne oferă toată forţa şi frumuseţea sa. Aerul curat, proaspăt, sănătos, din
zona de munte, poate fi creat şi în sălile de sport, cu ajutorul dispozitivelor
de generare a aerosolilor salini. Nu contează dacă este sezonul rece sau cald,
răceala ne urmăreşte, ne pândeşte, iar dacă organismul este slăbit, cu
rezistenţa diminuată, sănătatea va avea de suferit. Într-un mediu poluat, plin
de praf, trebuie în permanenţă creată o oază de sănătate, o încăpere în care
aerul să fie purificat, sănătos.
În vederea influenţării pozitive a funcţionării organismului şi a
menţinerii echilibrului şi stabilităţii între segmente şi corp, cât şi între corp
şi mediu, orele de educaţie fizică din şcoli se pot desfăşura într-un mediu
terapeutic, cu aerosoli salini, naturali sau artificiali. Programul de activităţi
sportive, adaptat particularităţilor de vârstă ale elevilor, desfăşurat într-un
mediu cu aerosoli salini, poate fi benefic pentru organism, ducând în timp la
creşterea puterii de ventilaţie a aparatului respirator, la amplificarea
capacităţii funcţionale a aparatului circulator, la sporirea nivelurilor
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sanguine ale hormonilor (accelerarea metabolismului, impulsionarea
proceselor de creştere la copii, creşterea masei mulsculare, diminuarea
pericolelor osteoporozei), încetinirea îmbătrânirii, mărirea rezistenţei la
stres şi creşterea stării de confort general.
Din locuinţa viitorului, din unităţile de învăţământ, nu va lipsi în nici
un caz, în viitor, halocamera, încăperea cu încărcare în aerosoli salini, în
care se va desfăşura o mare parte dintre activităţile zilnice, deoarece salinele
artificiale au devenit, deja, o alternativă comodă şi considerabil mai ieftină
decât cele naturale [44].
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Abstract: Interventiile de restaurare asupra icoanelor implica mai multe etape in functie de
starea de conservare in care se afla si in functie de problemele de degradare si deteriorare cu
care care se confrunta. Printre cele mai des realizate operatii de conservare si restaurare
intalnim consolidarea stratului pictural, stoparea atacului xilofag activ, consolidarea
suportului din lemn, indepartarea murdariei neaderente sau ancrasate, reintegrarea cromatica
etc.. In lucrarea de fata se prezinta studiul de caz al interventiilor de restaurare cu implicatii
in estetica, realizate asupra unei icoane din sec XVIII. Aceasta este realizata in tempera grasa,
pe un strat subtire de preparative si are urmatoarele dimensiuni de : lungime 96 cm, latime 67
cm si inaltimea de 3 cm. Personajul reprezentat in icoana este Sfantul Gheorghe, tinand
crucea in mana stanga si sulita in mana dreapta. In realizarea icoanei, autorul necunoscut a
folosit o serie de nuantele de albastru, griuri, pamanturi, rosu, galben. In vederea determinarii
materialelor folosite de autor si stabilirea compatibilitatii acestora cu cele folosite in procesul
de restaurare a icoanei, s-au implementat urmatoarele tehnici de analiza: microscopia optica
(OM) si microscopia electronica de baleiaj, cuplata cu dispersia de raze X (SEM-EDX).
Cuvinte cheie: icoana veche pe lemn, tempera grasa, stare de conservare, OM, SEM-EDX.

1. Introducere
Icoanele pe lemn, pictate in tempera, au rezistenta scazuta la actiunea
factorilor de mediu, din care cauza la etalare si utilizare in actul liturgic se
iau o serie de masuri de protectie. Cu toate acestea, in timp, icoanele expuse
in situri monahale sau laice, din cauza atacului microbiologic si al
depunerilor grase rezultate din arderea lumanarilor si a candelelor, sufera o
serie de deteriorari si degradari evolutive, care pot conduce artefactul la
starea de precolaps sau colaps [1-3].
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Etalarea sau depozitarea icoanelor cu o vechime mare intr-un loc
improriu (expus la depuneri uleioase, fum, praf, bioaerosoli) si agresiv din
punct de vedere climatic (factori atmosferici fluctuanti: umiditatea,
temperatura, iluminarea etc.) duce la aderenta murdariei prin procese de
ancrasare oxidativa sau cornifiere termica, urmata de craclarea verniului si
chiar a stratului pictural. Adesea aceste cracluri, pot deveni dinamice sub
influenta jocului (contragere/dilatare) suportului, ca ridicari in acoperis,
alveolari sparte sau sub forma zonelor lacunare [1-5].
In plus, manipularile neadecvate la utilizare (bruscari, socuri, caderi
pe corpuri contondente etc.), apoi implicarea in ritualuri traditionale
neortodoxe – din categoria vandalismelor (cioplirea suportului si utilizarea
acestuia la tamaierea unor ambienturi), asistate sau nu de influente climatice
dure in cazul celor utilizate in actele liturgice externe sub intemperii,
conduc si alte efecte ce afecteaza icoanele vechi [1, 6-11].
Pentru prezervarea si restaurarea acestora este foarte important sa se
cunoasca starea de conservare, mecanismul de evolutie al efectelor de
deteriorare si degradare si modul de stopare a acestora. In acest scop, se
folosesc o serie de metode si tehnici de investigare, de obicei neinvazive,
pentru determinarea naturii materialelor si a starii lor de conservare. Aceste
investigatii pot fi folosite dupa caz si in studiile de autentificare prin
evaluarea unor caracteristici arheometrice [8-11].
In acest sens, in lucrare se prezinta natura materialelor folosite la
punerea in opera a unei icoane vechi pe lemn, pictata in tempera grasa si
evaluarea starii sale de conservare.
2. Partea experimentala
2.1. Descrierea icoanei
Icoana face parte din colectia bisericii „Sfantul Gheorghe”, sat
Spineni, judetul Iasi si este realizata in tempera grasa, pe un suport din lemn
de tei, de un pictor necunoscut, la sfarsit de secol XIX (Fig. 1). Icoana are
urmatoarele dimensiuni: lungime 96 cm, latime 67 cm si grosime de 3 cm.
Suportul de lemn este realizat dintr-un singur blat, prelucrat radial, sustinut
pe verso de doua traverse din aceeasi esenta lemnoasa, cu strapungere la
muchii (Fig. 2a) pentru o mai buna stabilitate si rezistenta in timp. In partea
superioara a suportului (pe cant) se poate observa un cui indoit, ce a servit
ca agatatoare de perete (Fig. 2b).
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Fig. 1. Icoana „Sfantul Gheorghe” bust – prezentare generala

Pictura icoanei este realizata intr-o maniere neobizantina naiva.
Personajul pe care il reprezinta este Sfantul Mucenic Gheorghe (Sf.
Mucenic Georgiel – descrierea de pe icoana). Tema icoanei si dimensiunile
acesteia sustin rolul ei liturgic de icoana imparateasca de tip praznicar,
pozitionata initial in iconostas, in partea dreapta, dupa usa diaconeasca, iar
in prezent fiind depozitata ca bun de patrimoniu.
In realizarea icoanei s-au folosit o serie de pigmenti, cum ar fi:
albastru (azurit si ultramarin), alb de plumb, negru ivoriu si diverse
pamanturi colorate in rosu, galben, ocru etc. Acestia au fost alesi pentru a
conferi in ansamblul lucrarii o nota de cald sau pentru a face tranzitia de la
cald la rece (Fig. 1).

Fig.2. Detalii ale panoului icoanei: a) verso icoana
b) cantul superior al icoanei
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Versoul icoanei a fost tratat cu solutii de ignifugare in scopul
stabilizarii termice prin peliculizare a suportului de lemn (Fig. 2a). Pe cantul
superior este agatatoarea metalica, realizata dintr-un cui (Fig. 2b).
Cu toate ca icoana a fot pastrata in rama cu sticla, ea prezinta o
patina de vechime si depuneri neuniforme de ceara, ulei, urme de bronz
ancrasat, saruri uscate provenite de la agheasma, pete de grasime de pe
maini si de la sisteme organice de curatare a ramelor.
De asemeana, icoana a suferit deteriorari si degradari atat la nivelul
stratului pictural, cat si la nivelul panoului. Astfel, prin analiza vizuala cu
instrumente de marit s-au evidentiat orificii de zbor ale insectelor xilofagice,
zgarieturi si urme de manipulare neatenta, vezicatii zonale si pete ancrasate
in zona adiacenta ramelor si vernis inbrunat (Fig. 3-4).

Fig. 3.Detalii cu deteriorari si degradari: a) versoul icoanei; b) fata icoanei

Fig. 4. Detalii ale deteriorarilor si degradarilor suferite de icoana dupa cum urmeaza: a)
depozit de ceara; b) urme de bronz; c) verni imbrumat si murdarie ancrasata; d) desprinderi ale
stratului pictural; e) pete de ulei
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2.2. Metode de analiza
Pentru identificarea materialelor folosite de autor si evaluarea starii
lor de conservare, cu identificarea proceselor de deteriorare si degradare
suferite in timp, s-au utilizat microscopia optica (OM) si cea electronica de
baleiaj, utima cuplata cu dispersie de raze X (SEM-EDX).
In vederea realizarii anlizelor mentionate, au fost extrase sase
probe reprezentative din startul pictural, din zonele cu desprinderi: fond
albastru (Fig.5A), aureola (Fig. 5B), carnatie (Fig. 5C), vesmant rosu (Fig.
5D), fond verde (Fig. 5E), vesmant albastru (Fig. 5F).

Fig. 5. Zonele de prelevare a celor 6 probe din stratul pictural al icoanei „Sfantul Gheorghe”:
A - fond albastru; B – aureola; C – carnatie; D – vesmant rosu; E – fond verde; F – vesmant
albastru.

3.

Rezultate si discutii

Analizand cele sase probe la microscopul optic s-a putut evidentia
natura si starea de conservare a verniului, liantilor si a pigmentilor utilizati.
Probele prelevate au fost studiate la o marire intre 5X si 20X (Fig. 6a-f).
Prin analiza primei probe – aureola (Fig. 6a), la o marire de 20X, a
fost identificata o mixtura de galben, verde si alb, acoperite cu un strat de
verni, care este innegrit din cauza murdariei. Tot la aceasta proba, se pot
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vedea si degradeuri de verde. Proba de la carnatie (Fig. 6b) contine ocru
amestecat cu alb si galben, intins peste stratul de propalsma de culoare
verde. Si aici se identifica verniul innegrit. A treia proba – prelevata din
zona superioara a fundalului icoanei (Fig. 6c), contine pigmenti de culoare
albastra, verde, negru si alb, pe o preparatie de subtire de praf de creta. A
patra proba, prelevata din fundalul inferior verde (Fig. 6d) contine pigmenti
de culoare verde, galben si negru. In proba prelevata din vesmantul albastru
(Fig. 6e), s-au identificat pigmenti de culoare albastru, negru si alb, alaturi
de preparatie din praf de creta si urme de bronz provenite de la rama. In
proba vesmantului rosu (Fig. 6f), se regasec pigmenti de culoare rosu,
umbra arsa, galben si negru, alaturi de preparatia din gips.

Fig. 6. Cele 6 probe prelevate din stratul pictural al icoanei Sfantul Gheorghe:
a – aureola (20X); b – carnatie(10X); c – fond albastru (10X); d – fond verde(10X);
e – vesmant albastru(10X); f – vesmant rosu(10X)

Pigmentii si preparatiile identificate prin microscopie optica au fost
confirmate din punct de vedere al compozitiei chimice prin analizele SEMEDX, efectuate pe aceleasi sase probe (Fig. 7a-f).
La proba din aureola, prin analiza SEM-EDX s-a identificat albul de
plumb (2PbCO3·Pb(OH)2), ocru galben (FeO(OH)) si verde pamant
(K[(Al,FeIII),(FeII,Mg](AlSi3,Si4)O10(OH)2), demostrat prin prezenta
urmatoareloe elemente :Ca, Al, C, S, Si, Pb, Cr, Zn (Fig. 7a). Proba din
carnatie (Fig. 7b) contine amestecuri de pigmenti pe baza de pamant verde
(K[(Al,FeIII),(FeII,Mg](AlSi3,Si4)O10(OH)2), galben ocru (FeO(OH))), negru
carbon (C) si alb de plumb (2PbCO3·Pb(OH)2), sustinut de prezenta in
spectru EDX a urmatoarelor elemente chimice: Cl, Fe, K, Zn, Mg. Fondul
albastru contine azurit (2CuCO3·Cu(OH)2), combinat cu verde pamant
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(K[(Al,FeIII),(FeII,Mg](AlSi3,Si4)O10(OH)2),
alb
de
plumb
(2
PbCO3· Pb(OH)2) si negru carbon (C), conform elementelor chimice K, Ca,
Zn, Pb, S, Fe din spectru EDX (Fig. 7c).

Fig. 7. Analiza SEM-EDX (microfotografia SEM si spectru EDX) a celor 6 probe:
a – Aureola (5000X, BSE);b – Carnatie (1000X, BSE); c – Fond albastru (2000X, BSE);
d – Fond verde (1000X, BSE); e – Vesmant anbastru (1000X, BSE); f – Vesmant rosu (1500X,
BSE)

La proba din aureola, prin analiza SEM-EDX s-a identificat albul de
plumb (2PbCO3·Pb(OH)2), ocru galben (FeO(OH)) si verde pamant
(K[(Al,FeIII),(FeII,Mg](AlSi3,Si4)O10(OH)2), demostrat prin prezenta
urmatoareloe elemente :Ca, Al, C, S, Si, Pb, Cr, Zn (Fig. 7a). Proba din
carnatie (Fig. 7b) contine amestecuri de pigmenti pe baza de pamant verde
(K[(Al,FeIII),(FeII,Mg](AlSi3,Si4)O10(OH)2), galben ocru (FeO(OH))), negru
carbon (C) si alb de plumb (2PbCO3·Pb(OH)2), sustinut de prezenta in
spectru EDX a urmatoarelor elemente chimice: Cl, Fe, K, Zn, Mg. Fondul
albastru contine azurit (2CuCO3·Cu(OH)2), combinat cu verde pamant
(K[(Al,FeIII),(FeII,Mg](AlSi3,Si4)O10(OH)2),
alb
de
plumb
(2
PbCO3· Pb(OH)2) si negru carbon (C), conform elementelor chimice K, Ca,
Zn, Pb, S, Fe din spectru EDX (Fig. 7c).
Fondul
verde
contine
pamant
verde
(K[(Al,FeIII),(FeII,Mg](AlSi3,Si4)O10(OH)2), galben ocru (FeO(OH))) si
negru carbon (C), conform elementelor Cl, Ti, Zn, K, Fe, Ca, Mg, Na, Al,
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prezente in spectrul EDX (Fig. 7d). Vesmantul albastru are in compozitie
ultramarin (Na8-10Al6Si6O24S2-4), negru carbon (C) si alb de plumb
(2PbCO3·Pb(OH)2), conform elementelor Mg, K, Fe, Ca, Al, Si, Pb din
spectrul EDX (Fig. 7e). Vesmantul rosu contine ocru-rosu (Fe2O3), umbre
(Fe2O3·H2O+MnO2·nH2O+Al2O3), galben ocru (FeO(OH))) si negru carbon
(C), confirmat de prezenta Ti, Mg, S, Fe, Zn, Al, Na in spectrul EDX (Fig.
7f).
Daca metoda SEM-EDX permite determinarea compozitiei chimice,
dar si morfologia stratului pictural in sectiune stratigrafica (fractal), metoda
microscopiei optice a oferit informatii despre continuitatea pigmentilor in
stratul pictural si starea lor de conservare.
Concluzii
Studiul prezent doreste sa arate natura de conservare a unui bun de
patrimoniu ce dateaza din secolul XVIII cu tema Sfantul Mucenic Gheorghe,
in tempera groasa, pe suport lemnos de tei, ce apartine bisericii Sfantul
Gheorghe, comuna Spineni. Au fost determinati ca pigmentii folositi sunt:
albul de plumb (2PbCO3·Pb(OH)2), negru carbon (C), verde pamant
(K[(Al,FeIII),(FeII,Mg](AlSi3,Si4)O10(OH)2), azurit (2CuCO3·Cu(OH)2),
galben
ocru
(FeO(OH))),
ocru-rosu
(Fe2O3)
si
umbre
(Fe2O3·H2O+MnO2·nH2O+Al2O3). Icoana a suferit numeroase degradari si
deteriorari datorita conditiilor precare la carea a fost expusa si transportului
neglijent. Datele obtinute de la analize vor ajuta pentru a intocmi o mai
buna procedura de restaurare a icoanei imparatesti tip praznicar „Sfantul
Grigore”.
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S.C. Biotehnos S.A.

2

363

S.C. Erika Power Systems S.R.L.

2

365

S.C. Hofigal Export-Import S.A.

4

368

AEG PROGRESIV SRL

5

370

CORNELIU GROUP

2

373

S.C. FRUCTEX Bacau S.R.L.

5

374

Mariana Daniela MANU, Gheorghe PLEŞU,
Nicolae Năcioiu

1

378

Mihai CHIRILĂ, Ioan CIOARĂ

1

379

Liliana Rozemarie MANEA et al.

2

380

Violeta VASILACHE et al.

1

382

Individual applicants

Palace of Children / Palatul Copiilor

383

Madalina VOLENTIR

387

500

EUROINVENT 2015
WORKSHOP

ARTICLES INDEX
Ion SANDU
P R E F A Ţ Ă ............................................................................. 411
Ion SANDU, Ioan Gabriel SANDU, Andrei Victor SANDU
Atitudini si reflexii actuale privind inventica românească ...... 413
Marius PADURARU, Cristina (MANEA) AMARIEI, Ovidiu P. TANASA
Caracteristici ale traficului ilicit cu bunuri de patrimoniu
cultural mobil ............................................................................ 429
Cristina (MANEA) AMARIEI, Vasile SIRBU, Ovidiu P. TANASA
Evolutia si implicatiile practice ale entomologiei judiciare ..... 441
Maria CANACHE, Ion SANDU, Dan CANACHE, Andrei Victor SANDU,
Viorica VASILACHE, Ioan Gabriel SANDU
Corelaţii între mediul ambiant cu aerosoli şi starea de
sănătate a copiilor .................................................................... 458
Tudor Cosmin IURCOVSCHI, Marius MUNTEANU,
Viorica VASILACHE, Irina Crina Anca SANDU
Studiu de caz al interventiilor de restaurare cu implicatii in
estetica unei icoane din sec. XVIII ............................................ 476

501

