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Rezumatul etapei
În cadrul Proiectului Component 1 (PC1) - Monitorizarea obiectivelor din
patrimoniul cultural cu ajutorul tehnologiilor spațiale - pentru obiectivele identificate în
etapa anterioară au fost studiate și utilizate diverse metodologii de procesare a imageriei
satelitare pretabile pentru managementului patrimoniului cultural, fiecare fiind adecvată
pentru un anumit obiectiv. Au fost achiziționate imagini satelitare în vederea obținerii
variatelor produselor geospațiale derivate prin intermediul metodologiile studiate. Pentru
fiecare obiectiv au fost elaborate fluxuri optime de procesare cu scopul obținerii
produselor cartografice specifice pentru managementul patrimoniului cultural imobil, au
fost efectuate campanii de măsurători GNSS în arealul anumitor obiective cu scopul
validării rezultatelor. Produsele obținute au fost integrate în versiunea preliminară a
serviciului web.
În cadrul Proiectului Component 2 (PC2) - Nanotehnologia – abordare inovativa
cu dezvoltare de materiale si tehnici pentru salvgardarea patrimoniului cultural - echipa
multidisciplinară a proiectului a optimizat rețeta de obținere a nanomaterialelor soft și a
obținut rețete tri- component prin diverse metode stabilind un raport optim pentru un efect
antimicrobian maxim. Aceste rețete au fost evaluate din punct de vedere antimicrobian și
al interacțiunii fizico-chimice pe diverse materiale suport (ceramic, papetar, fiind artefacte
simulate pentru observarea efectelor estetice și cromatice).
În cadrul Proiectului Component 3 (PC3) - Management integrat (conservare,
restaurare, protecție) al obiectivelor aparținând patrimoniului cultural - au fost identificate
fenomenele de degradare pentru diverse materiale suport și studiate comparativ tehnicile
clasice și moderne de combatere a acestui fenomen. Pentru patrimoniul cultural imobil
au fost studiate tehnicile de procesare a imaginilor satelitare în sprijinul conservării,
restaurării și protecției, întâlnite în diverse studii de caz. De asemenea, au fost elaborate
proceduri standard de lucru pentru managementul patrimoniului cultural mobil (pentru
implementarea diverselor măsuri de conservare și restaurare) și pentru managementul
patrimoniului cultural imobil (pentru obținerea informației complementare cu ajutorul
informației geospațiale). Pentru inventarierea, conservarea/restaurarea obiectelor au fost
propuse proceduri integrate, în final realizându-se un catalog al obiectelor/obiectivelor
aflate în studiu.
În cadrul Proiectului Component 4 (PC4) - Promovarea patrimoniului cultural
folosind tehnologii actuale de reconstrucție digitală - partenerii au ales exponatele pentru
reconstrucția 3D și au întocmit fișe de identificare a acestora pentru a putea defini tipuri
de produse 3D obținute în final. Au fost alese metodologiile de scanare (pentru exponate
și pentru obiective), fiind elaborate și fluxurile optime în funcție de fiecare exponat și
obiectiv în parte. S-au desfășurat sesiuni de scanare laser a exponatelor și campanii de
scanare a obiectivelor. Înregistrările brute constituie baza pentru produsele de
reconstrucție 3D finale.
Obiectivele etapei 2 au fost realizate integral în cadrul fiecărui proiect
component, rezultatele obținute fiind în conformitate cu cele prevăzute în planul de
realizare și în agenda comună de cercetare a proiectului complex. Diseminarea
rezultatelor proiectului a fost efectuată cu succes, fiind îndepliniți toți indicatorii de
rezultat.
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Descrierea științifică și tehnică
DETALII REFERITOARE LA REZULTATELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI
RO-CHER
VOR
FI
DISPONIBILE
ULTERIOR
PUBLICĂRII
TUTUROR
MATERIALELOR ȘTIINȚIFICE ȘI TEHNICE PRIN METODE DE DISEMINARE,
COMUNICARE ȘTIINȚIFICĂ SAU BREVETARE A ACESTOR REZULTATE.
Pentru informații suplimentare, vă rugăm să transmiteți e-mail la adresa:
iulia.dana@rosa.ro și alexandru.badea@rosa.ro

Proiect component 1
-

În cadrul acestei etape s-au desfășurat următoarele activități :
Achiziția datelor satelitare;
Colectarea datelor din teren;
Definirea produselor cartografice;
Elaborarea fluxurilor optime de procesare a datelor satelitare.
Procesarea datelor satelitare și validarea rezultatelor obținute.
Diseminarea rezultatelor

Proiect component 2
În cadrul acestei etape s-au desfășurat următoarele activități :
-

-

-

Optimizarea rețetei de obținere a nanomaterialelor soft în vederea controlului
dimensiunilor de particule; Controlul materialelor obținute în ceea ce privește
proprietățile de rigiditate, porozitate, termică, coeficient de expansiune și culoare;
Obținerea rețetei inovatoare tri component și caracterizarea ei prin diverse
metode;
Evaluarea activității antimicrobiene a rețetelor propuse;
Evaluarea interacțiunii fizico-chimice a rețetelor obținute cu materialul suport
ceramic (artefacte simulate); Evaluarea interacțiunii rețetelor obținute cu materialul
suport din punct de vedere al efectelor estetice, cromatice, etc - artefacte simulate
material ceramic;
Evaluarea interacțiunii fizico-chimice a rețetelor obținute cu materialul suport
papetar(artefacte simulate); Evaluarea interacțiunii rețetelor obținute cu materialul
suport din punct de vedere al efectelor estetice, cromatice, etc -artefacte simulate
material papetar;
Evaluarea activității antimicrobiene a rețetelor propuse pe artefacte simulate din
material ceramic și papetar; Exploatarea acțiunii sinergice între materialele
componente ale rețetei;
Stabilirea unui raport optim de materiale în rețeta inovatoare propusă în vederea
obținerii unui efect anti microbian maxim;
Diseminarea rezultatelor

RO-CHER - RAPORT ȘTIINȚIFIC ȘI TEHNIC, 2019

4

Proiect component 3
În cadrul acestei etape s-au desfășurat următoarele activități :
-

-

-

-

Dezvoltarea și promovarea unor studii de caz cu privire la combaterea
fenomenelor de degradare pentru diferite materiale support;
Compararea materialelor și tehnologiilor de conservare tradiționale cu materialele
de conservare moderne - Propuneri de materiale moderne – încercări
experimentale la nivel de laborator;
Dezvoltarea și promovarea unor studii de caz cu privire la utilizarea informației
geospațiale în sprijinul conservării, restaurării și protectiei patrimoniului cultural
imobil;
Realizarea de produse geospațiale complexe pentru obiective pilot din patrimoniul
cultural imobil;
Elaborarea de proceduri standard de lucru pentru managementul patrimoniului
cultural mobil - Obținerea și caracterizarea materialelor care au dovedit eficiență
în stadiul de laborator actual; Propunerea de strategii de conservare/restaurare în
managementul patrimoniului cultural mobil – posibilități de cercetare aplicată, în
vederea implementarii diverselor măsuri de conservare și restaurare;
Elaborarea de proceduri standard de lucru pentru managementul patrimoniului
cultural imobil - Utilizarea tehnologiilor satelitare pentru obținerea informațiilor
complementare privind obiectivele studiate; Definirea procedurilor de achiziție,
procesare și validare a datelor satelitare și a produselor derivate utilizate în
managementul patrimoniului cultural imobil;
Propunerea de proceduri integrate de inventariere si conservare/restaurare;
realizarea de fise de identitate a obiectelor luate in studiu cu oferirea de informatii
complexe; Compararea materialelor si tehnologiilor de conservare traditionale cu
materialele si tehnologiile de conservare moderne;
Catalogarea unui grup pilot de obiecte/obiective (situri) luate in studiu;
Diseminarea rezultatelor

Proiect component 4
În cadrul acestei etape s-au desfășurat următoarele activități :
-

Efectuarea campaniilor de scanare laser a obiectivelor din patrimoniul cultural;
Efectuarea sesiunilor de scanare 3D a exponatelor;
Definirea produselor de reconstrucție 3D digitală;
Elaborarea fluxurilor optime de procesare a înregistrărilor obținute prin scanare
3D;
Procesarea înregistrărilor efectuate prin scanarea laser a obiectivelor din
patrimoniul cultural;
Procesarea înregistrărilor efectuate prin scanarea 3D a exponatelor;
Diseminarea rezultatelor
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Diseminarea rezultatelor
La nivelul proiectului complex RO-CHER a fost publicat 1 articol, au fost acceptate
3 articole și sunt în evaluare 2 articole în reviste indexate ISI. De asemenea, au fost
publicate sau acceptate 2 lucrări în reviste indexate BDI. Au fost efectuate 25 de
participări la conferințe naționale și internaționale (9 prezentări orale și 16 prezentări
poster), a fost publicată 1 carte și a fost organizat un workshop. De asemenea, au fost
obținute 3 medalii de aur, 2 de argint, 1 de bronz și 4 diplome de excelență la cele 4
târguri și expoziții de invenții și inovații la care au participat membrii consorțiului.
Diseminare în mediul on-line
Pagina web a proiectului RO-CHER (http://ro-cher.rosa.ro/) a fost creată în
primele 6 luni de implementare a proiectului, constituind o infrastructură virtuală pentru
comunicare și diseminare. Această pagină web reprezintă punctul de acces public la
informații privind proiectul și domeniile conexe.

Oferta de servicii de cercetare și tehnologice
Îmbunătățirea performanței instituționale s-a realizat prin completarea
infrastructurii de cercetare, oferta de servicii de cercetare și tehnologice fiind completată
pe platforma www.erris.gov.ro.

Locuri de muncă susținute prin program
La realizarea etapei curente de execuție au participat în total 77 de persoane,
dintre care 51 cercetători, 3 cercetători postdoctorali, 6 doctoranzi, 10 tehnicieni, precum
și 7 cercetători noi (ROSA – 2, ICECHIM – 2, USAMV B – 1 și MNUAI – 2). Angajarea
ultimilor patru noi cercetători (din cei 7) s-a efectuat începând cu data de 01 ianuarie
2019.

Cecuri
În etapa curentă de raportare, au fost efectuate de către cercetători seniori 4 cecuri
de mobilitate de tip B, sub forma unor vizite de lucru. Astfel, ROSA, ICECHIM și USAMVB
au efectuat cecul la partenerul MCDR, iar MNUAI a realizat o vizită de lucru la ROSA.
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