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NOMENCLATOR GEMOLOGIC

Acest studiu este efectuat de către departamentul de gemologie al Casei de
Bijuterii Noblesse și Centrul Gemologic Român.

Datele și informațiile din acest nomenclator conțin standarde, proceduri și norme
internaționale în gemologie unanim acceptate de către toate organizațiile
gemologice internaționale precum cercetări și studii proprii făcute de
departamentul de gemologie al Casei de Bijuterii Noblesse și de Centrul
Gemologic Român.
Acest studiu este adaptat realităților și necesităților în domeniul gemologic din
țara noastră și se bazează pe experiența teoretică și practică atât din țară cât și din
străinătate dobândite de grupul nostru de gemologi Amalia Giurgiu gemolog,David
Giurgiu gemolog, Dan Giurgiu gemolog si Ouvray Adriana gemolog precum și cu
aportul direct al gemologilor formați în cadrul cursurilor acreditate de gemologie
din țara noastră.
Introducere
Industria bijuteriilor și a pietrelor prețioase se bazează pe integritatea și
transparența produsului astfel încât consumatorii să aibă încredere în produsele pe
care le cumpără.
Consumatorii nu au întotdeauna capacitatea de expertizare tehnică pentru a
înțelege exact proveniența și modul în care a fost realizat diamantul, piatra
prețioasă sau bijuteria cu pietre prețioase și se bazează exclusiv pe descrierea
produsului de către vânzător.(ISO 18323)

Ce este gemologia?

Gemologia este știinta studierii, clasificării și evaluării pietrelor
prețioase după metode și standarde științifice în condiții de laborator.
Aceste standarde se fac după cele patru principale criterii de evaluare
și clasificare respectiv
Caratul
Claritatea
Culoarea
Tăietura

Ce este gemologul?

Gemologul este profesionistul care se ocupă cu certificarea,
clasificarea și evaluarea pietrelor prețioase după metode științifice în
condiții de laborator.
Gemologul profesionist trebuie să îndeplinească urmatoarele condiții:
1.Să aibă pregătire gemologică.
2.Să aibă experiență minim cinci ani, cunoștiințe solide despre pietrele
prețioase.

3.Acces la literatura și cercetarea de specialitate, s ă participe la
schimburi de experiență cu omologi din țară și străinătate.
4.Să fie membru al unei organizații gemologice recunoscute.
5.Să dețină laborator sau condiții de laborator de gemologie și nu în
ultimul rând, să iubească această meserie.
6.Să desfășoare activitate permanentă cu specific gemologic.

Gemologul are următoarele responsabilități și obligații:

a. Stabilește metodele, procedurile și felul de analiză în vederea
expertizării.
b.Întocmește documentele gemologice de expertizare.
c.Desfășoară o activitate tehnico-științifică standardizată.
d.Folosește instrumente,metodele,nomenclatorul și standardele
specifice.
e.Respectă standardele,metodele și procedurile cu specific
gemologic.

ELEMENTELE DE BAZĂ PENTRU ACTIVITATEA GEMOLOGICĂ.

-PREGATIREA PENTRU ANALIZĂ
-ECHIPAMENT DE SPRIJIN
-DOTARE DE LABORATOR
-PREGĂTIREA ȘI EDUCAȚIA GEMOLOGICĂ
-ÎNTOCMIREA DOCUMENTELOR GEMOLOGICE DE ANALIZĂ ȘI
EXPERTIZĂ.

PREGĂTIREA PENTRU ANALIZĂ

Proceduri pentru pregătirea analizei
1.Procedura de securitate și protecție a pietrelor prețioase și a bijuteriilor cu
pietre prețioase pentru analizare și expertizare
a.Păstrarea în condiții de siguranță în safe și sistem de alarmă
b.Mânuirea și manevrarea pietrelor prețioase de către personal calificat și
instruit
c.Mânuirea și analizarea pietrelor prețioase în condiții de laborator
2.Evaluarea diamantelor ca procedură constă în:
a.Obiectivitate
b.Simțul responsabilității pentru meseria exercitată
c.Integritate și moralitate
d. Concentrare, atenție și rezistența pentru analizarea pietrelor prețioase timp
îndelungat.

3.Examinarea diamantelor și a pietrelor prețioase se analizează cu lupa
standard de gemologie aplanatică și acromatică, microscopul, etaloane de
culoare și duritate precum și alte instrumente specifice.
4.Analizele de laborator se fac colectiv pentru evitarea erorilor umane.
5.Laboratorul gemologic este organizat ierarhic cu competențe specifice pentru
fiecare evaluator.
6.Gemologul –evaluator trebuie să fie pregătit pentru analiză atât din punct de
vedere fizic cât și psihic.
Acest lucru presupune ca gemologul trebuie să fie sanatos, să nu fie obosit, răcit,
stresat, să nu aibă vederea slăbită , apt pentru un efort intelectual susținut.
Analizarea unei pietre prețioase în condiții de laborator durează între 20 minute și
8 ore.
7.Curățarea și degresarea pietrelor se face individual pentru fiecare piatră
prețioasă în parte.
Degresarea se face cu alcool sau apă distilată.Se folosesc lavete speciale de mare
finețe.
Același procedeu se aplică instrumentelor de bază respectiv: lupă, microscop,
pensetă etc.
8.Mânuirea și manipularea pietrelor și materialelor prețioase se face doar pe masa
de laborator și după caz cu încadrament special.
9.Păstrarea și depozitarea pietrelor prețioase și semiprețioase în condiții de
siguranță sporită.
10.Sursa de lumină
-Lumina poate să fie de două feluri: artificială și naturală:
Lumina naturală. Masa de analiză și expertizare trebuie poziționată lângă geam.
Geamul trebuie să fie orientat spre nord.Soarele nu trebuie să patrundă direct prin
geam.

Lumina artificială.Lumina artificială provine de la lămpi speciale cu profil
gemologic.
Lămpile de analiză au ton de alb standardizat fără umbre și reflexii suplimentare.
Lămpile pentru uz gemologic sunt albe sau negre în nici un caz cromate.
Pentru alte tipuri de pietre prețioase sau bijuterii există lămpi speciale cu lumina
interschimbabilă cu diferite nuanțe în funcție de tipul de analiză:alb,alb mat, alb
rece, galben cald , gălbui rece etc.
Analiza cu lumina artificială se efectuează în încăperi întunecate.
Lumina pentru analiză este unul din cei mai importanți factori de analiză și
expertizare a pietrelor prețioase.
Lumina suplimentară de studiu și expertizare este:
Lumina UV, lumina polarizată, lumina filtrată, lumina acromată, lumina albă și
galbenă standardizată.
Orele ideale de studiu și analiză sunt între 10 și 13.
Fără lumina standardizată analiza nu este obiectivă și relevantă.

ECHIPAMENTUL DE SPRIJIN

Prin echipament de sprijin se înțelege totalitatea materialelelor și dotărilor
auxiliare ajutătoare pentru efectuarea unei analize tehnico-științifice viabile și
profesionale.
Acest lucru presupune:
1.Lumina adecvată, respectiv lumina naturală sau artificială.

2.Folosirea halatului alb pentru evitarea erorilor de culoare provenite din
reflexie sau refracție.
Masa albă de laborator sau suportul alb specific pentru eliminarea
reflexiilor colorate în analizarea diamantelor și a pietrelor prețioase.
3.Bărcuța gemologică-instrument standard internațional pentru analizarea și
clasificarea culorii: culoarea alb mat cu strălucire medie.

4.Tăvițe de diferite dimensiuni care au culoare specifică și perforații speciale
pentru fixarea și sortarea pietrelor prețioase.
-Tăvi mari din piele albă pentru sortarea și analizarea pietrei prețioase.
5.Literatura de specialitate,cărți, manuale de gemologie, articole și corespondența
de la omologi din străinătate.
6.Suport electronic cu informații și fotografii cu specific gemologic.
7.Condiții de lucru tip laborator.
8.Condiții optime de concentrare pentru efort intelectual susținut.

Norme de bază în expertizarea diamantelor.

a.Factorul uman-Pregătirea teoretică și practica dovedită
b.Starea de sănătate adecvată (optimă).

-Gemologul nu trebuie să fie bolnav, răcit, oboisit, stresat, acest lucru este
necesar pentru o rezistență intelectuală susținută pentru o evaluare
îndelungată (între 20 minute și 8 ore)
c. Cel mai valoros ,,instrument,, este vederea bună pentru a observa
amănuntele și detaliile folosid lupa sau microscopul pentru a studia și cerceta
diamantele și pietrele prețioase.
d.Anonimatul, obiectivitatea, imparțialitatea rezultatului evaluării față de
beneficiar sunt obligatorii pentru orice procedură standard.
e.Răbdarea este o trăsătură personală foarte importantă pentru un evaluator.
f.Folosirea adecvată a echipamentului de laborator și a instrumentelor
tehnice.
g.Munca în echipă pentru evitarea erorilor umane.

DOTAREA DE LABORATOR

Dotarea de laborator este indispensabilă oricărui tip de analiză gemologică.
Instrumentele folosite în gemologie sunt instrumente standard internaționale
nefiind compatibile cu alte instrumente asemănătoare.
Instrumentele principale folosite în gemologie sunt:
-Microscop gemologic cu lumină interioară și exterioară pentru uz gemologic
-Microscop cu cameră foto-video și filtre diferite de lumină
-Cântar de carat specific cu, clopot de sticlă și patru zecimale
-Refractometru pentru identificarea indicelui de refracție RI
-Refractometru pentru identificarea pietrelor semiprețioase pentru analize optice
-Dicroscop.(Dichroscop)
-Polariscop cu filtru de lumină polarizată
-Coloriscop
-Lampă cu lumină neagră
-Lampa cu lumină UV
-Lupe speciale acromatice și aplanatice.

-Lupa cu magnificație 15X
-Lupa cu magnificație 20X
-Lupă specială cu gradații pentru estimarea caratajului la bijuteriile montate
-Lupă specială cu gradație interioară și lumină

-Pensete speciale gemologice ca:
- Pensete din inox și titan cu lăcaș pentru prinderea pietrei XF,F,M1,EP19,
penseta cu blocaj, tweezer cu 4 gheruțe fiecare pentru prinderea și fixarea optimă
pietrei prețioase de dimensiuni mai mari.

-Lere și forme gemologice specifice pentru estimarea greutății tuturor formelor
de diamante montate

-Etalon de culori profesional standardizat de la D la M model CZ (Master Stones)

- Etalon de culori profesional standardizat pentru pietre galbene și maro.

- Lopățele specifice de diferite mărimi pentru selectarea pietrelor prețioase.
-Mănuși albe.
-Lavete din piele de căprioară pentru curățarea pietrelor prețioase și a
instrumentelor.
- Site speciale cu, capac pentru curățarea pietrelor foarte mici.
-Diferite cristale pentru teste de duritate.
-Diferite pietre prețioase și semiprețioase în stare brută și șlefuite pentru compararea analizelor și
testelor gemologice.

-Lampa gemologică cu lumină special.
-Lampa gemologică cu lumină concentrată.
-Ochelari cu lupe interschimbabile și lumina polarizată HS1.
-Testere electronice pentru identificarea diamantelor.
-Tester electronic pentru identificarea moisanitelor.
-Echer gradat pentru calcularea greutății diamantelor montate.

-Caliper pentru măsurarea perlelor.
-Caliper pentru calcularea proporțiilor diamantelor.
-Creion special cu diamant pentru testarea durității și identificarea moisanitelor.
-Șublere electronice de mare precizi.
-Lupă cu lumina filtrată pentru identificarea smaraldelor.

-Lupă cu lumina filtrată pentru identificarea rubinelor.

-Recipiente din porțelan și sticlă pentru testarea și cercetarea gemelor organice și
analize chimice.
- Lumina alb opacă și filtrată pentru gemologie cu sistem optic avansat.
-Instrumente avansate pentru identificarea diamantelor făcute în
laborator(sintetice).
-Instrumente electronice standard pentru laboratorul de gemologie
-Alte instrumente specifice pentru gemologie.

PREGĂTIREA ȘI EDUCAȚIA GEMOLOGICĂ

Având în vedere că gemologia este o știintă considerăm că educația și pregătirea
gemologică trebuie făcută temeinic și profesional cu respectarea standardelor, normelor și
procedurilor internaționale unanim acceptate.
Gemologul are minim studii liceale și cunoștiințe de bază în matematică,fizică,chimie.
Desăvârșirea pregătirii tehnice de specialitate se face în cadrul cursurilor și programelor
gemologice.
Considerăm că pregătirea teoretică trebuie folosită în paralel cu pregătirea practică.
Studiul gemologiei nu se poate face decât cu materiale didactice exemplificative naturale și
instrumente standardizate pentru studierea exactă a proprietăților pietrelor prețioase.
Instrumentarul de gemologie și dotările sunt indispensabile pentru studierea pietrelor
prețioase.
Pregătirea gemologică se desăvârșește după absolvirea unuia sau mai multor cursuri
specializate și acreditate precum și studiu individual permanent.
Studiul și practica în gemologie nu se încheie niciodată.
În permanență apar proceduri și tehnici noi, se inovează instrumente noi, se dezvoltă
studiul și cercetarea în domeniul gemologiei.

Studiul gemologiei

Pentru studierea gemologiei limba de predare trebuie să fie limba maternă sau după caz
cunoștiințe temeinice dovedite în limba de predare. Acest lucru este necesar datorită
complexității și diversității termenilor și expresiilor tehnice.
Gemologia este o știință și este practicată de către gemologi.

Laboratoarele și cursurile din străinătate
Având în vedere că nu toate laboratoarele și nu toți organizatorii de cursuri din străinatate
sunt credibili, sau acreditați, studiile gemologice efectuate în străinătate trebuie dovedite și
echivalate de către un minister de resort sau o organizație gemologica.

Metodologia gemologiei

Studierea gemologiei se face atât teoretic cât și practic cu materiale exemplificative.
Studiul teoretic:
Studiul teoretic se face cu echipament și dotări didactice speciale ca:
a.Informații actualizate internaționale și naționale despre gemologie.
b.Suport de curs în limba română.
c.Suport electronic de specialitate.
d.Experiența metodică și didactică în formarea adulților.
e.Metoda didactică exemplificativ-explicativă.
f.Alte metode didactice adaptate adulților.

Studiul practic:
a.Personalul de predare trebuie să fie calificat.
b.Studiul practic se face numai în condiții de laborator.
c.Studiul practic se face cu material didactic exemplificativ natural (pietre naturale
prețioase, semiprețioase, organice).
d.Instrumente specifice gemologiei.
e.Condiții și dotări de laborator.
f.Exemplificări practice.
g.Evaluarea și expertizarea diamantelor și a pietrelor prețioase se fac dupa normele și
standardele internaționale precum și procedurile practice învățate în cadrul cursurilor și
programelor gemologice.

ÎNTOCMIREA DOCUMENTELOR GEMOLOGICE DE ANALIZĂ ȘI EXPERTIZĂ

Certificarea gemologică se numește raport gemologic, acesta atestă calitatea și
proprietățile specifice pietrelor prețioase analizate.
Principalele criterii pentru evaluarea standard a diamantelor si a pietrelor prețioase sunt
evaluările din punctul de vedere al celor patru C respectiv:
Evaluarea și clasificarea Clarității (Clarity)
Evaluarea și clasificarea Culorii (Color)
Evaluarea și clasificarea Tăieturii (Cut)
Evaluarea greutății în Carate

(Carat)

Observație!

În afară de cei 4 C numeroase alte criterii de evaluare sunt determinante pentru evaluarea
gemologică.

Tipurile analizelor gemologice sunt următoarele:
Fizice.
Pentru determinarea greutății, proporțiilor, gradul de șlefuire, simetria, conductivitatea
termică, conductivitatea electrică, frecarea, incluziunile interne.
Aceste determinări se fac conform standardelor internaționale.

Tabel exemplificativ standard internațional pentru clasificarea incluziunilor interne.

Tabel exemplificativ standard internațional pentru clasificarea și evaluarea practică a
incluziunilor interne.

Exemplificarea incluziunilor

Determinările testelor fizice se fac în condiții de laborator, gradual și etapizat.

Chimice.
Datorită compoziției chimice C fiind carbon cristalizat. Există soluții curățare-degresare,
soluție pentru refractometru, apa distilată, aderența la uleiuri și la substanțe uleioase.
Teste chimice pentru identificarea și expertizarea gemelor organice ca: perle, corali,
chihlimbar,os, fildeș,dinți de animale, etc
Tipurile tratamentelor de îmbunătățire a clarității și a culorii. ( enhancement)

Diamant cu tratament de imbunatatire a culorii.(enhancement)

Teste și expertizări chimice specifice fiecărui tip de piatră prețioasă și semiprețioasă.(dupa
caz)
Optice de specialitate gemologică.
Analizarea din punctul de vedere al reflexiei, refracției, dispersiei, saturației culorii,
pleocroismul , lustra, transparența, polarizarea , fluorescența, fosforescența, luminescența,
birefrigența, indicele de refracție (RI).
Identificarea și evaluarea colorii, tonului și a nuanței.
Identificarea și evaluarea transparenței, gradului de opacitate și de transmitere a luminii.
Analizarea și interpretarea reflexiei și a refracției luminii.

Tabel exemplificativ standard international pentru clasificarea culorilor

Aceste analize tehnico-științifice se fac numai în condiții de laborator cu instrumentar
gemologic.
Determinările tuturor tipurilor de teste și expertizări se fac în echipă, cu teste și
instrumente suplimentare edificatoare.
Identificarea si analizarea gradului de tranparenta si dispersia luminii.

Terminologie

-Gemologul folosește terminologie și definiții specifice gemologice
internaționale în paralel cu expresiile în limba română.
Gemologul explică beneficiarului în scris și verbal în termeni edificatori
rezultatul raportului gemologic.
Gemologul interpretează cu exactitate starea naturală sau artificială a pietrei
supuse expertizării.

Abilitățile gemologului

-Gemologul îmbină abilitățile, studiile și experiența gemologică cu
instrumentarul specific.
Gemologul interpretează și analizează din punct de vedere tehnico- științific
proprietățile naturale sau sintetice ale pietrei studiate precum și eventualele
tratamente, defecte sau modificări externe sau interne.
-Gemologul are cunoștiințe variate și complexe despre pietrele prețioase ca :
diamantul, rubinul, safirul și smaraldul precum și alte pietre semiprețioase

ca: ametist, topaz, acvamarin și geme organice (perle, corali,
chihlimbar,fildes,os etc).
Nu în ultimul rând cunoștiințe complexe și complete despre pietrele sintetice
și simulantele diamantelor și pietrelor prețioase.
Gemologul evidențiază în scris un raport complet despre piatra prețioasă
studiată și expertizată clar și concis.
Gemologul este imparțial.
Gemologul nu cumpără și nu vinde pietrele prețioase gemologul identifică,
expertizează și evaluează pietrele prețioase.

Munca gemologului

Fiecare bijuterie cu pietre prețioase are o istorie.
Gemologul îndrumă, sfătuiește și consiliază beneficiarii pentru alegerea unei
bijuterii cu pietre prețioase.
Gemologul evaluează pietrele prețioase pentru persoane fizice sau juridice.
Gemologul evaluează o proprietate.
Gemologul prezintă standardele, noutățile gemologice și ajută cu idei ,cu
sfaturi utile beneficiarul.
Gemologul este specialistul abilitat și acreditat să ofere sfaturi de specialitate
despre pietrele prețioase.
Gemologul îmbină instinctele și cunosțiințele de specialitate cu tehnologia și
instrumentele gemologice.
Gemologul desfășoară o activitate permanentă de specialitate într-o bijuterie,
laborator, institut cu specific gemologic.
Gemologul oferă identitatea certificată pietrelor prețioase.

CERTIFICATUL GEMOLOGIC

Certificatul gemologic se numeste raport gemologic.
Raportul (certificatul) trebuie să indice în mod clar felul şi natura pietrei analizate.
Raportul/certificatul trebuie să includă nu numai culoarea, claritatea
şi tăietura dar şi greutatea specifică precum şi numeroase alte elemente
edificatoare pentru identitatea diamantului sau a pietrei prețioase.
Certificatul gemologic trebuie să conţină numele laboratorului/
firma sau institutul cu date de contact viabile,data, semnătura şi ştampila celui care
l-a
întocmit.
La rapoartele gemologice mai vechi de trei ani este posibil ca piatra pretioasa
expertizata sa nu mai corespunda cu realitatea.
Expertizarea diamantelor care au alte culori decat cele albe (culori comerciale DM) se face in conditii de laborator de catre gemologi seniori experimentati.

Roportul oficial gemologic nu poate fi intocmit de catre persone fizice, freelanceri
sau de către persoane necalificate și neacreditate.
Expertizarea și evaluarea diamantelor ca standard gemologic sunt următoarele:
-Definiția diamantului:
Definiția diamantului în raportul gemologic trebuie să apară cu specificația
diamant natural.
-Definiția diamantelor tratate (care prezintă alte intervenții decât
tăiere,polișare,curățare și montare) de exemplu: diamante cu tratament de
îmbunătățire a clarității (enhancement),schimbarea sau îmbunătățire
culorii,tratament H.P.H.T, iradierea, tratament cu laser și slicon (laser
drilling),tratament de umplere a fracturilor interne sau alte tratamente chimice sau
fizice.
Acestea au specificația clară în raportul gemologic cu tipul tratamentului.
-Definiția diamantelor sintetice.

Diamante artificiale/sintetice,Diamante facute in laborator,Diamante facute de
mana omului etc. (laboratory –grown, synthetic diamonds, man -made diamonds
etc).
Sunt diamantele produse artificial care în esență au aceeași compoziție
chimică,structură cristalină și proprietăți fizice inclusiv optice identice cu cele ale
diamantelor naturale.
H.P.H.T .Temperatura si presiune inalta.(High pressure high temperature) și
C.V.D.Depunere chimica de vapori.(Chemical vapor deposition).
În raportul gemologic se specifică clar dacă este diamant sintetic făcut în laborator
precum și tipul de diamant sintetic identificat .(ISO 18323)

Observatie!
Expresia ,,în laborator,,se referă la modalitatea în care sunt produse diamantele
sintetice.
Acest lucru nu trebuie să se confunde cu laboratorul gemologic care este
specializat în analizarea,autentificarea,identificarea și clasificarea diamantelor.
(ISO 18323)
Raportul gemologic implică o mare responsabilitate.

Există trei tipuri de rapoarte gemologice:
1. Certificatele la bijuterii.
Bijutierul nu este abilitat să evalueze şi să
clasifice pietre preţioase, certificatul conţine descrierea bijuteriei şi materialul
din care este confecţionată aceasta precum și eventualele pietre colorate sau albe și
formele lor.
Bijutierul oferă detalii despre metalul din care este confecționată bijuteria.

2. Mini-certificatele.

Detaliile despre piatra preţioasă montată în
bijuterie dar şi o analiză făcută de un gemolog evaluator.
Gemologul evaluator are minim trei ani experiență teoretică și practică.
Se evaluează forma, greutatea, culoarea, claritatea, tăietura fără a oferi
detalii foarte amănunţite despre anatomia diamantului sau a pietrei prețioase,
acestea sunt interpretate de o echipă de gemologi în condiții de laborator.
Pentru un cumpărător cei 4 C sunt foarte importanţi, totuşi, forma
şi tăietura au o clasificare aparte care include proporţiile şi calităţile finale ale
diamantului, de aceea este indicat ca la diamantele nemontate de peste 1.00 ct.
sau chiar mai mici să se facă raport complet.
Mini-certificatele se fac de obicei la diamantele sub un carat , montate în bijuterii.
La diamantele de peste un carat este indicat să se facă raport complet
deoarece acesta oferă o informare mai bună şi totodată protecţie.
Având în vedere că piatra preţioasă a fost examinată în montură
pot să apară unele erori si astfel nu se poate exprima cu exactitate greutatea,
claritatea, culoarea, acestea fiind făcute cu aproximaţie.
Acest lucru se specifică la comentarii sau pe spatele raportului(certificatului).
Raportul gemologic se face în două exemplare unul pentru beneficiar și unul
pentru arhivă.
Nu se face preţ la valoarea bijuteriei, deoarece gemologul nu cumpără
şi nu vinde pietre preţioase, el este imparţial.
Pretul bijuteriei cu pietre prețioase este relevat în urma analizei gemologice care
evidențiază calitățile pietrelor prețioase și a materialului din care este
confecționată precum și a calității acestora.
3. Raportul gemologic complet .(full report).
Se evidențiază caracteristicile gemologice amănunțite ale
unui diamant nemontat şi analizat în condiții de laborator.
Raportul complet (full report) conține măsurători și teste fizice,chimice și optice
complexe cu instrumente avansate întocmit de către o echipă de gemologi seniori
experimentați cu minim cinci ani experiență teoretică și practică.
Pe lângă culoare,claritate, tăietură şi carat se face şi o reprezentaţie
grafică a caracteristicilor şi a proporţiilor diamantelor.

Raportul complet se face doar la diamantele nemontate.
Raportul de laborator trebuie să conţină gradul de tăiere, precum şi
polişarea, simetria şi fluorescenţa diamantului,strălucirea, gradul de transparență,
eventualele tratamente sau defecte interne sau externe și nu în ultimul rând
identificarea pietrei prețioase ca naturală, sintetică făcută în laborator precum și
eventualele defecte sau modificări ale pietrei prețioase analizate.
Rapoartele gemologice trebuie să conţină datele de identificare clare ale
laboratorului/firmei care l-a întocmit.
Trebuie să conţină număr de înregistrare şi trebuie să se termine cu data şi
semnătura olografă a evaluatorului (evaluatorilor).
Raportul gemologic se face în două exemplare unul pentru beneficiar și unul
pentru arhivă.
Nu în ultimul rând limba de redactare a rapoartelor gemologice
trebuie să fie limba ţării în care s-a făcut analiza sau bilingvă respectiv
limba română şi engleză.
Limbajul și codurile tehnice sunt de tip gemologic.
Abrevierile , termenii comerciali sau populari nu se folosesc în documentele
gemologice.
Raportul trebuie să conţină termeni, proceduri şi norme standard
internaţionale unanim acceptate.
Rezultatele expertizărilor trebuie să fie similare indiferent de locul sau țara unde
au fost făcute.
Rapoartele se întocmesc colectiv pentru evitarea eventualelor greşeli umane,
fiecare gemolog examinând diamantul individual şi comparând rezultatele finale
care trebuie să coincidă, în caz contrar se reia analiza cu teste suplimentare.
Raportul trebuie să conțină date și elemente clare despre piatra prețioasă analizată.
O piatră prețioasă certificată oferă siguranță, încredere și identitate.

Gemologia ca necesitate

Considerăm că la fel cum pentru a desfăşura o activitate în domeniul magazinelor
şi atelierelor de bijuterie trebuie să se facă de către persoane calificate ca
bijutieri, la fel şi în cadrul operatorilor economici cu pietre pretioase şi
semipreţioase activitatea trebuie să fie desfăşurată de către persoane calificate în
domeniul gemologiei.
În urma studiilor şi cercetărilor făcute de organizaţiile noastre, cererile pentru
meseria de gemolog este imperios necesară în urmatoarele domenii:
-În bijuterii-aproximativ 78% din magazinele şi atelierele cu bijuterii lucrează
direct cu pietre preţioase,semipreţioase sau geme organice ca: perle, corali,
chihlimbar etc.
Lucrătorii nu au experienţa şi abilităţile teoretice şi practice despre gemologie şi
pietre preţioase.
-În case de amanet-aproximativ 49% din amaneturi achiziţionează, vând sau
revând pietre preţioase şi semipreţioase precum şi geme organice fără experiență
calificată.
-Persoanele fizice-doresc să evalueze sau reevalueze bijuterii cu pietre preţioase
sau semipreţioase estimând astfel valoarea bunurilor personale ,lucru care trebuie
reglementat pentru efectuarea evaluării şi certificării pietrelor preţioase de către
gemologi.
-Persoanele juridice-case de licitaţii,firme de tranzactionare a metalelor şi pietrelor
preţioase,bănci.etc ,astel încât necesitatea evaluării tehnico-ştiinţifice profesionale
fiind absolut necesară.
-Instituțiile de stat-poliție, parchet, procuratura expertizează şi evaluează bunuri cu
pietre preţioase provenite din diverse activităţi.
-Instituţii ale statului cu atribuţii de control care necesită experiența calificată și
acreditată.

GEMOLOGIA ÎN LUME

Ştiinţa gemologiei este o ramură foarte importantă a economiilor
multor ţări.
După anul 1990 odată cu dezvoltarea intensivă a tehnologiei şi a
instrumentelor gemologice, industria diamantelor și a pietrelor prețioase a luat un
avânt fără precedent în istoria omenirii.

Date pe scurt despre impactul gemologiei asupra
economiei în lume
Țări precum Rusia, Canada, India, Australia, Belgia,
Israel, Anglia, Olanda şi multe altele îşi bazează economiile naţionale pe
gemologie care este o industrie foarte importantă .
Industria diamantelor angajează direct peste 10 milioane
de oameni în lumea întreagă creând condiţii mai bune de viaţă.
Considerăm că şi ţara noastră poate şi trebuie să păşească cu încredere
pe acest drum evoluând spre profesionalizarea acestui frumos domeniu
de activitate şi această meserie.
În afara faptului că diamantele se exploatează direct, numeroase
sectoare industriale, de comerţ şi de servicii s-au extins odată cu dezvoltarea
acestei industrii.
Există numeroase burse de tranzacţionare a diamantelor brute şi
șlefuite,firme,ateliere cu mii de angajaţi permanenţi.
Laboratoare specializate în evaluarea şi certificarea diamantelor,
fabrici şi ateliere de şlefuire a diamantelor, şcoli de gemologie la care participă
cursanţi de pe toate continentele.
Strâns legată de gemologie, producţia de bijuterii cu diamante este
în continuă dezvoltare stimulând semnificativ exporturile, producţia,
cercetarea şi turismul.
De exemplu industria diamantelor din Israel contribuie direct cu peste 800 de
milioane de dolari annual. Peste 20.000 de persoane
lucrează în industria diamantelor în Israel la care se adaugă exporturile şi
investiţiile indirecte.

Industria diamantelor și a pietrelor prețioase contribuie indirect la dezvoltarea mai
multor ramuri ale economiei ca:
turismul, serviciile bancare, serviciile hoteliere,
aviaţie, comunicaţii, cercetare, medicină, securitate, electronică şi
multe alte domenii.
Peste 12% din PIB-ul Belgiei provine direct din gemologie plus
investiţiile indirecte ca: turism, comerţ, educaţie, cercetare etc. fără să dețină
resursele naturale de exploatare.
Top 10 ţări cele mai bogate în extracţia diamantelor şi impactul
asupra economiilor diferitelor ţări:
1. Rusia 22%;
2. Botswana 20%;
3. Congo 19%;
4. Australia 13%;
5. Africa de Sud (majoritatea economiei se bazează pe producţia de
diamante direct sau indirect)
6. Canada care prevede o creştere a veniturilor din industria diamantelor
de aproximativ 70 miliarde dolari canadieni;
7. Angola (60% din venit);
8. Namibia 1,3%;
9. Ghana peste 40%
10. Brazilia 0,5% şi multe alte ţări.
Numeroase ţări care nu exploatează direct diamante şi pietre preţioase
dar sunt lidere în dezvoltarea acestui sector special, dezvoltă economii
naţionale de exemplu:Israel,Belgia,Anglia,Olanda,Italia si multe altele.
Educaţia şi cercetarea în domeniul gemologiei sunt esenţiale
şi de neînlocuit în gemologie și in industria diamantelor.
Gemologia este un sector economic de bază pentru numeroase ţări
creând numeroase locuri de muncă.
Impactul pietrelor preţioase asupra economiilor ar fi fost imposibil fără cercetarea
şi educaţia gemologică.

Concluzie
Există un deficit acut de gemologi calificați ,iar cererea pentru specialiștii
gemologi este în creștere.
Considerăm că în domeniul gemologiei capitalul intelectual uman calificat
este foarte important pentru alinierea țării noastre la economiile europene.
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