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Pietrele prețioase sunt 
diamantele, rubinele, safi-
rele si smaraldele. De ase-
menea, regimul pietrelor 
prețioase se extinde și per-
lelor naturale, perlelor de 
cultură și celorlalte pietre 
scumpe - termenul vechi 
de pietre semiprețioase a 
fost înlocuit pentru a nu 
genera confuzii cu terme-
nul de pietre scumpe! Ter-
menul de piatră scumpă 
este cunoscut în literatura 
de specialitate drept ge-
mă, iar știința care se ocu-
pă cu studiul acestor pie-
tre poartă numele de Ge-
mologie. Pietrele scum-
pe sunt pietre naturale ale 
căror valoare este ridicată, 
fiind necesar să li se acor-
de o mare atenție la achi-
ziționare!

Există trei categorii 
generale de pietre utili-
zate pentru bijuterii sau 
obiecte de podoabă.

1) Pietrele natura-
le - sunt în general pietre 
cu calități fizice sau opti-
ce deosebite. Aceste pie-
tre pot avea o compozi-
ție diferită, de la o sin-
gur element chimic (de 
exemplu diamantul, ca-
re este alcătuit din car-
bon pur) la o multitudine 
de elemente chimice (de 
exemplu: turcoaza).

2) Pietrele sinteti-
ce - care reprezintă re-
produceri identice din 
punct de vedere chimic 
al pietrelor naturale, dar 
sunt pietre create de om 
în condiții de laborator 
(de exemplu: rubinul sin-
tetic, safirul sintetic etc.)

3) Pietrele artifici-
ale - acele pietre create 
de om în condiții de labo-
rator, dar a căror compo-
ziție este diferită de ori-
ce alte pietre existente în 
natură (de exemplu: cu-
bic zirconia).

Ce trebuie să știţi 
despre perle?

Sunt formațiuni soli-
de ce se formează în inte-
riorul unor moluște (sco-
ici sau melci) marine sau 
de apă dulce,  printr-un 
proces biologic. Există 
două categorii generale 
de perle - cele naturale, 
care se formează în urma 
unui proces de geneză ce 
are loc în mod natural în 
moluște perlifere în ur-
ma lezării acestora de că-
tre particulele fine dintr-o 
substanță solidă (ex: un 
fir de nisip). Perlele na-
turale pot fi perle marine 
(produse de  scoici ce tra-
iesc în apă sărată) și per-

le de apă dulce (produse 
de scoici ce trăiesc în apă 
dulce). Și avem perlele 
de cultură, care se for-
mează în mediu controlat 
(bazine special amenaja-
te), de către scoici perli-
fere, în urma «însămân-
țării» manuale a acesto-
ra cu un nucleu dintr-o 
substanță solidă (de re-
gulă tot o bucată de sidef, 
cu dimensiuni variabile). 
În funcție de tipul de sco-
ică perliferă și acestea se 
pot deosebi în perle mari-
ne și perle de apă dulce. 
Perlele de cultură repre-
zintă cea mai mare cla-
să a perlelor existente pe 
piața mondială.

Ce trebuie să 
urmăriţi la 
achiziţionarea de 
pietre sau metale 
preţioase?

La achiziționarea bu-
nului trebuie să cereți in-
formații complete despre 
produs, preț, condiții de 
cumpărare (dacă acestea 
există)! Feriți-vă de ofer-
te de vânzări nesolicitate! 
Asigurați-vă că veți pri-
mi un Certificat de cali-
tate în original: Certifica-
tul de calitate trebuie să 
conțină obligatoriu deta-
lii corecte, precise și com-
plete referitoare la produ-
sul cumpărat (titlul meta-
lului, natura pietrelor etc.) 
- datele de identificare ale 
operatorului economic de 
unde achizitionați produ-
sul. Asigurați-vă că primiți 
factura fiscală sau bon fis-
cal care să justifice cum-
părarea produsului. Ce-

reți informații suplimen-
tare despre garanția ofe-
rită produsului și eventu-
alele probleme de service 
ce pot să apară! Verificați 
politica respectivei com-
panii de returnare a bu-
nurilor, în cazul apariției 
unor defecte ulterioare, 
de exemplu.

Reţineţi!
Asigurați-vă că locul 

de unde cumpărați be-
neficiază de o autorizație 
pentru vânzarea de obiec-
te din metale prețioase și 
pietre prețioase. Marca-
rea cu marca statului se 
realizeaza NUMAI de către 
ANPC. Prețurile de vânza-
re a metalelor prețioase 
și a pietrelor prețioase nu 
sunt impuse de nicio insti-
tuție de stat! Evitați chi-
lipirurile! Evitați să cum-
părați bijuterii de la per-
soane care „vă acostea-
ză” pe stradă sub diverse 
pretexte! Cereți Certificat 
de Calitate pentru produ-
sul achiziționat. Puteți ce-
re suplimentar un Buletin 
de Expertizare al obiectu-
lui, realizat de specialiștii 
Direcției Metale Prețioase 
și Pietre Prețioase din ca-
drul  ANPC. Nu cumpă-
rați obiecte din meta-
le prețioase cu greutate 
suspectă!

Atenţie la imitaţii, 
umpluturi, 
acoperiri, dublete 
sau triplete!

Contrafacerile în do-
m e niul metalelor pre-
țioase sunt multe și pot 
îmbrăca diferite for-

me precum imitațiile, de 
exemplu. Există mai mul-
te metale și aliaje ce pot 
semăna vizual cu metale-
le prețioase. Atunci când 
sunt realizate bijuterii 
sau alte obiecte din aces-
te metale, ele pot induce 
în eroare și un ochi expe-
rimentat, dacă nu se rea-
lizează o analiză chimică. 
Apoi, umpluturile - uneori 
din cauza construcției sau 
modelului, bijuteriile pre-
zintă cavități goale ce pot 
fi umplute cu metal co-
mun sau cu metal prețios 
cu titlu inferior sau chiar 
cu alt metal prețios de-
cât cel de la suprafață. 
Aceste cavități sunt închi-
se cu abilitate, umplutu-
ra devenind practic „invi-
zibilă” ochiului neavizat. 
Dacă un obiect din me-
tal prețios are și elemen-
te din metal comun sau 
oțel, ca urmare a design-
ului, orice producător se-
rios, specifică pe aces-
te părți cuvântul „ME-
TAL” sau „STEEL”. Exis-
tă, de asemenea, obiec-
te din metal comun aco-
perite cu un strat subțire 
de metal prețios. Aceste 
obiecte nu pot fi depista-
te decât după o analiză a 
obiectului de către speci-
aliști.

Și în cazul pietrelor 
prețioase, la fel ca și în 
cazul metalelor prețioase, 
există o serie de contra-
faceri. De exemplu, exis-
tă foarte multe pietre de 
imitație pentru pietrele 
scumpe. Îmbrăcând for-
me chimice diverse, de 
la banale sticle și ma-
teriale reproduse sinte-
tic, toate aceste imitații 

sunt periculoase, întru-
cât sunt aproape imposi-
bil de depistat fără o ana-
liză riguroasă de labora-
tor. În sens larg, absolut 
orice piatră care nu este 
ce susține descrierea sa 
reprezintă o imitație. Se 
pot întâlni astfel imitații 
de pietre scumpe reali-
zate cu ajutorul altor pie-
tre scumpe. Vorbim aici, 
apoi, de ”dublete și tri-
plete” - imitații care con-
stau în realizarea de ”pie-
tre compuse”, unde ală-
turi de o piatră natura-
lă, sunt lipite alte pietre 
de imitație sau pietre na-
turale cu o valoare mai 
scăzută. Lipirea celor do-
uă sau trei părți se rea-
lizează fix, linia de lipire 
devenind invizibilă pentru 
ochiul liber. Nu în ultimul 
rând, unele pietre natu-
rale pot fi supuse anu-
mitor tratamente (chimi-
ce sau fizice) ce modifi-
că aspectul lor (culoare, 
lustru, transparență etc.), 
acestea devenind pietre 
de imitație.

Unde se poate 
verifica produsul 
cumpărat?

Direcția Metale pre-
țioase și Pietre prețioase 
și Proces Kimberley din 
cadrul ANPC dispune de 
laboratoare de analiză și 
personal autorizat să re-
alizeze verificări și exper-
tizări ale obiectelor din 
metale prețioase și pie-
tre prețioase. Direcția re-
alizează operațiuni cu pu-
blicul, prin ghișee, în 20 
reședinte de județ și în 
București.

Feriţi-vă să deveniți victime ale trucurilor practicate de unii comercianţi 
de metale sau pietre prețioase contrafăcute!

Nu cumpăraţi bijuterii de 
la comercianţii ambulanţi!
Potrivit site-ului Autorității Naționale pentru 
Protecția Consumatorului (ANPC), în România 
sunt considerate metale prețioase, conform 
legii, aurul, argintul, platina și paladiul, iar 
desfășurarea de operațiuni cu metale prețioase 
și pietre prețioase necesită, conform legii, o 
autorizare prealabilă. Autorizația (sau o copie 
a sa) trebuie să fie afișată într-un loc vizibil, în 
interiorul magazinului!
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