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Ideea prezentării unor aspecte privind folosirea pesticidelor în activitatea de 

conservare a patrimoniului muzeal, atât obiecte cât şi monumente, a venit dintr-o situaţie 

concretă existentă în prezent în Muzeul Satului – Bucureşti şi bănuiesc că şi în alte muzee 

în aer liber din ţară sau muzee pavilionare, dar cu siguranţă într-o măsură mult mai mică. 

Motivaţia este aceea că deşi apar situaţii certe când sunt necesare soluţiile de 

conservare în cantitate mai mică sau mai mare după extinderea biodeteriorării şi felul 

agenţilor biologici, totuşi nu sunt prezente astfel de situaţii în prea multe puncte 

concomitent. 

Vom exemplifica prezentând situaţia din Muzeul Satului în anul 1996:  

– Pentru partea veche a muzeului s-au făcut conservări la un număr de 10 

monumente, privind textilele care erau prăfuite datorită vizitării intense şi care au fost 

supuse conservărilor uscate sau umede. S-au conservat obiecte din lemn, ceramică, piele, în 

total un număr de 1750 intervenţii. 

– O altă situaţie se referă la monumentele care necesită lucrări urgente de restaurare 

totală, riscând în caz contrar să se prăbuşească, motivul fiind lipsa fundaţiilor – ex: Casa 

Ruşeţu. La o astfel de lucrare este necesar lemn nou pentru tălpi, grinzi, leţuri care 

formează structura pereţilor umpluţi cu pământ, lemn care trebuie tratat în prealabil, la fel 

ca cel vechi care se mai menţine în lucrare. 

– Hanul “La Barieră” transferat în urmă cu trei ani de la Vălenii de Munte, han care 

va fi inaugurat la 26 septembrie 1996 cu o expoziţie de interior legată de viticultură şi un 

concurs naţional de vinuri, obiectiv la care au fost şi sunt necesare cantităţi mari de soluţii 

insectofungicide, ignifuge, coloranţi, lacuri şi vopsele, obiectivul fiind în final funcţional. 

Menţionăm că este o construcţie mare cu pivniţă, parter, un etaj, mansardă, pod, la care 

elementele vechi de lemn având probleme de biodeteriorare s-a intervenit în mare măsură. 

– Obiectele nou achiziţionate pentru inventarul acestui han au nevoie de intervenţia 

conservatorilor şi restauratorilor. La acest obiectiv o echipă multidisciplinară a lucrat toată 

vara şi în prezent. 

– Monumentele ridicate în terenul nou în anul 1995 şi anume: Ticleni, Casa Beuran, 

Pivniţa  Moşteni – Greci, Argeş şi la cele transferate din terenul vechi şi anume: trei 

construcţii anexe de la casa Câmpani - Bihor, Casa Serel şi Saschiz şi o construcţie de la 

stâna Sugag deteriorată de furtună, au avut nevoie în acest an de intervenţii de tratament. 

– Conservarea obiectelor pentru expoziţiile temporare şi cele itinerante în ţară şi 

peste hotare: Expoziţia de la Parlament (17 mai) de mari dimensiuni, cu un număr mare de 

obiecte, de la Şcoala de Ofiţeri şi SRI, din Veneţia, Roma, Oslo, Paris a presupus un volum 

mare de muncă şi consum mare de materiale dar şi o strategie privind planificarea lor. 

– În prezent o parte din activitatea de deratizare şi dezinsecţie pentru suprafaţa de 15 
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ha şi pentru depozitele din muzeu, de la Minovici şi Hereşti (30 km de Bucureşti) este 

preluată de o firmă specializată cu care avem contract şi periodic se execută lucrări 

împotriva şobolanilor, moliilor şi viespilor care prezintă un mare pericol pentru personal 

dar şi pentru publicul vizitator. 

Pentru asigurarea soluţiilor necesare trebuie programate fonduri din timp, ceea ce s-a 

şi făcut, dar la scurte intervale preţul substanţelor a crescut, motiv pentru care s-au 

achiziţionat cantităţi mai mici decât cele programate, achiziţiile fiind făcute de ordinul 

câtorva zice de kilograme sau litri şi nu de ordinul sutelor cum ar fi necesar după nevoile 

de conservare şi restaurare din muzeu. 

La situaţia expusă până acum s-a adăugat şi alta care ne-a dat mult de lucru şi anume: 

având nevoie de substanţă activă pură care împreună cu apa sau solvent organic să dea o 

cantitate mai mare de soluţie care să acopere urgenţele şi să fie eficientă, nu am primit 

avizul de la Poliţia capitalei – Serviciul arme, explozivi, substanţe toxice şi stupefiante. 

Muzeul Satului deţinea autorizaţia de funcţionare pentru Laboratorul zonal de 

conservare-restaurare din cele două sedii, Lemnea şi Kiseleff, şi era înscris la Poliţie cu 

lista pesticidelor folosite, neavând nici un fel de probleme până în acest an. Deşi plătisem 

substanţele, respectiv pentaclorfenol, pentaclorfenolatul de sodiu, Lindan, şi xylamon, 

câteva milioane, a fost necesar să anulăm comanda neavând avizul de transport. 

Au început o serie de demersuri la toate forurile, în final obţinându-se avizul sanitar 

de funcţionare, pe situaţia actuală din muzeu având în vedere că nu este gata construcţia 

multifuncţională, că laboratoarele sunt improprii dar că se lucrează continuu. 

O parte de pesticide între timp au fost scoase din Lista Pesticidelor şi a altor produse 

de uz fitosanitar avizate în România, listă elaborată de Ministerul Agriculturii în anul 1992, 

iar în acest an, în iulie, urma să apară o nouă listă modificată. 

Din toate aceste motive şi din necesitatea rezolvării urgente a unui tratament la un 

obiectiv cu atac intens de insecte xilofage (la lemn de fag) s-a încercat aplicarea unei alte 

metode cu o substanţă cunoscută fungicid, metoda va fi prezentată de dl. ing. Alexandru 

Leluţiu. 

Revenind la pesticide, acestea reprezintă orice substanţă chimică sau combinaţie de 

substanţe chimice cunoscute sub denumirile generice de bactericide, fungicide, insecticide, 

acaricide, erbicide şi alte asemenea care se utilizează în agricultură şi silvicultură pentru 

tratamentele fitosanitare pentru prevenirea şi combaterea bolilor, dăunătorilor, buruienilor 

şi pentru dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare în spaţiile de depozitare a produselor 

agricole. 

Deci este clar că nu există nici trimitere la folosirea lor şi în alte domenii, cum ar fi 

protejarea patrimoniului cultural naţional, deşi de mult timp ele sunt aplicate în acest sens 

în fenomenele atât de răspândite de biodeteriorare. Uneori aceşti agenţi biologici sunt 

rezistenţi la produsele înscrise în lista pentru agricultură. 

Pesticidele se caracterizează în grupa de toxicitate după doza letală DL 50% oral 

acută a substanţelor active, prin doza letală înţelegându-se doza unică de substanţă activă în 

mg/kg corp, care administrată oral la şobolani albi masculi şi femele după un post prealabil  

de 24 de ore provoacă moartea la 50% din lotul experimental în cursul unei observaţii de 

14 zile. Pesticide se clasifică în : 
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– Grupa I – extrem de toxice - DL 50 - 50 mg/kg corp; 

– Grupa II – puternic toxice - DL 50 - între 50-200 mg/kg corp; 

– Grupa III – moderat toxice - DL 50 - între 200 - 1000 mg/kg corp; 

– Grupa IV – toxicitate redusă - DL 50 - peste 1000 mg/kg corp. 

Deci cu cât DL 50 este mai mică substanţa este mai toxică. 

Ministerul Sănătăţii stabileşte DL 50 pentru produsele pesticide noi din producţia 

internă sau îşi rezervă dreptul de a verifica DL 50 când acesta este efectuată de instituţii 

care nu-i aparţin. Avizul sanitar poate fi retras dacă în timp se dovedeşte că produsul 

prezintă riscuri pentru sănătatea omului ce nu au fost cunoscute la data acordării avizului. 

Studiind Buletinul Oficial din 3 ianuarie 1980 – Decretul Consiliului de Stat privind 

regimul produselor şi a substanţelor toxice şi Legea pentru aprobarea Odonanţei 

Guvernului nr. 4 din 19.09.1995 privind fabricarea, comercializarea şi utilizarea produselor 

uz fitosanitar precum şi Lista Pesticidelor, am constatat că din cele 704 produse fitosanitare 

în practica privind conservarea muzeală sunt folosite cca. 20, dintre care amintim: Decis, 

Delicia, Dilipan, Fosfură de zinc, Racumin, Reldan, Thuricide, Balctospeine, Bromură de 

Metil, Sulf pulbere etc. în rest folosind alte substanţe, procurate pe căi diferite, în prezent 

de la mulţimea de firme care îşi oferă produsele dar care nu întotdeauna sunt potrivite 

pentru ceea ce ne interesează, firme chiar dacă au avizul sanitar de funcţionare, nu sunt 

înscrise la poliţie. În drumurile noastre pe această problemă am aflat că numai 4 firme au 

avizul Poliţiei. 

Astfel, Lindan-ul, substanţă puternic toxică, din grupa a II-a a fost folosit foarte mult 

timp în conservare, cu foarte bune rezultate bineînţeles respectând cu stricteţe normele în 

vigoare privind protecţia muncii, el se fabrică la Combinatul Chimic Rm. Vâlcea şi acum 

este livrat ca atare diferitelor combinatelor chimice din ţară pentru prepararea unor 

pesticide tot pentru agricultură, de exemplu: PTS - 1% clorură etilmercurică + 40% Lindan 

la Combinatul CHIMCOMPLEX S.A. Borzeşti – pentru tratarea seminţelor în depozite, 

Chinodintox are 15% oxichinoleat de cupru + 40% Lindan (Borzeşti), FUMLINDOX  

conţine 50% Lindan, ori combinaţiile care au clorură mercurică au restricţii în conservarea 

muzeală, vaporii de mercur producând degradarea sistemului nervos. 

În domeniul protejării patrimoniului cultural naţional nu există nici un fel de 

reglementare privind regimul folosirii pesticidelor, nu există o concepţie unitară în acest 

sens, nu se cunoaşte locul şi modalităţile de achiziţionare, mai ales că nu este vorba numai 

de bani ci şi de îndeplinirea unor condiţii stricte cerute de cei care livrează produsele şi mă 

refer de tipul maşinii cu care se transportă la autorizaţie, însoţitor, etc. 

În acest sens aş face propunerea de înfiinţare a unui compartiment în cadrul 

Ministerului Culturii care să răspundă acestei cerinţe privind conservarea obiectelor de 

muzeu şi a monumentelor. 

O primă încercare în acest sens este colaborarea Institutului pentru Pesticide cu 

Ministerul Culturii privind testarea unor pesticide pentru acest scop numai că această 

cercetare trebuie să fie finanţată. Muzeele au pus la dispoziţie lista cu agenţii biologici 

implicaţi, dar şi cu cerinţele muzeografice vis-à-vis de fiecare suport. Toate acestea ar duce 

la întocmirea unei liste de pesticide folosite în conservarea muzeală aşa cum există lista 

pentru protecţia fitosanitară sau cea care este întocmită de Ministerul Sănătăţii – Institutul 
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pentru Igienă şi Sănătate Publică pentru paraziţii omului. 

Legat de aceste aspecte menţionăm că aşa cum s-a preconizat, în 21 septembrie 1996 

a intrat în vigoare o nouă lege a protecţiei muncii, Legea nr. 90 / 1996, conform acesteia 

toate persoanele fizice încadrate sau persoanele juridice trebuie să aibă autorizaţie din 

punct de vedere al protecţiei muncii, autorizaţie care reprezintă documentul prin care se 

atestă că la data verificării sunt îndeplinite condiţiile minime stabilite prin standardele şi 

normele de securitate în vigoare, astfel încât să fie prevenite accidentele de muncă şi 

îmbolnăviri profesionale. 

De asemenea, fiind obligatorie asigurarea echipamentelor de protecţie a muncii în 

conformitate cu substanţa şi metoda de aplicare. 

În această situaţie va trebui să ne orientăm spre alte metode care sunt folosite şi în 

alte ţări şi anume: fumigaţii cu oxid de etilenă pentru fungi, bromură de metil pentru 

insecte sau atmosferă inertă (CO2), situaţie în care trebuie asigurată baza materială dacă 

este vorba de tratarea obiectelor, mai complicată fiind problema pentru monumente. 

În încheiere aş semnala şi alt aspect şi anume acela al modului de aplicare a Hotărârii 

Guvernului nr. 250 / 1992 şi art. 2 şi 3 din Legea nr. 31 / 1991 privind dreptul la concediu 

suplimentar de odihnă de până la 10 zile pentru conservatori şi restauratori. Sunt câteva 

muzee care beneficiază de acest drept, în rest la solicitarea scrisă de rezolvare (la 

Ministerul Culturii) nu s-a primit răspuns, deşi din punct de vedere juridic, la nivelul 

ministerului aprobarea a fost dată. 

Sperăm însă că la aceste întrebări, frământări, vom avea un răspuns în timp util 

contribuind astfel la stimularea activităţii de conservare al Patrimoniului Cultural pentru 

viitor, la formarea şi la stabilizarea specialiştilor. 


