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UN DECENIU DE PROGRES
}N DOMENIUL PROTEC|IEI DREPTURILOR
DE PROPRIETATE INTELECTUAL+
}N |+RILE CU ECONOMIE }N TRANZI|IE

BOBROVSZKY,, Directorul
Jenö BOBROVSZKY
Departamentului pentru Cooperare
cu unele \=ri din Europa [i Asia, OMPI

P

roprietatea intelectualã þine de drepturile juridice ce rezultã din activitatea intelectualã în toate
domeniile – ºtiinþific, tehnologic, artistic ºi literar.

Existã douã cauze substanþiale ce explicã existenþa legilor de protecþie a proprietãþii intelectuale. În
primul rând, aceste legi reprezintã o reflectare legislativã a drepturilor morale ºi economice ale
creatorilor de proprietate intelectualã, dar ºi a drepturilor societãþii de a avea acces la aceste creaþii.
În al doilea rând, constituind un act conºtient în politica de stat, aceste legi favorizeazã creativitatea,
contribuie la utilizarea mai largã a rezultatelor creaþiei, stimuleazã comerþul echitabil ºi toate acestea
înlesnesc o dezvoltare economicã ºi socialã pozitivã.

În prezentul articol sunt examinate schimbãrile pozitive ce s-au efectuat în ultimul deceniu în
Intellectus 1/2003

legislaþia privind proprietatea intelectualã ºi e prezentatã, de asemenea, activitatea Organizaþiei
Mondiale de Proprietate Intelectualã (OMPI) în realizarea acestor schimbãri.

OMPI este o instituþie

inovaþiile, transferul tehnico-

intelectualã cu ajutorul

specializatã a Organizaþiei

ºtiinþific, dezvoltarea economicã

normelor dreptului internaþional

Naþiunilor Unite1 a cãrei

ºi culturalã.

ce reglementeazã proprietatea

principalã direcþie de activitate

În cadrul activitãþii comitetelor

intelectualã ºi asigurã

este colaborarea globalã în

sale permanente, OMPI tinde

respectarea unor acorduri

domeniul proprietãþii

sã îndeplineascã acest scop

internaþionale speciale. Astfel,

intelectuale. Rolul OMPI constã

global de stimulare ºi protecþie

OMPI poate oferi servicii de

în a favoriza creativitatea,

a drepturilor de proprietate

protecþie a proprietãþii

5

ASPECTE ACTUALE ALE PROPRIETÃÞII INDUSTRIALE

intelectuale, poate sã sprijine

sfera tehnologiilor inovaþionale

Prezenþa unui sistem eficient de

obþinerea ºi pãstrarea dreptului

ºi marketingului. Crearea ºi

protecþie a proprietãþii

de proprietate industrialã la

perfecþionarea acestor

intelectuale este o condiþie

nivel internaþional.

tehnologii implicã investiþii

indispensabilã a încrederii

substanþiale ºi anumite riscuri.

investitorilor strãini, a dorinþei lor

Din alt punct de vedere,

de a-ºi asuma anumite

utilizarea lor contribuie la

responsabilitãþi de ordin

apariþia pe piaþã a unor produse

economic într-o þarã sau alta.

Este un fapt recunoscut cã
schimbãrile economice,
tehnologice ºi legislative ce au
avut loc în întreaga lume pe
parcursul ultimului deceniu au
fãcut ca proprietãþii intelectuale
sã i se acorde o atenþie
deosebitã în toatã lumea.
Sporirea protecþiei acestui gen
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duce la creºterea economicã ºi
culturalã. În majoritatea cazurilor
aceasta aduce ºi venituri
considerabile.

I

nfrastructura juridicã

ºi organizatoricã

în domeniul protecþiei
proprietãþii intelectuale are,

de proprietate este dictatã de

În consecinþa dezvoltãrii

pentru dezvoltarea

factori economici. Globalizarea

economice ºi a progresului

tehnologicã, economicã ºi

ºi liberalizarea pieþelor

tehnologic, necesitatea

mondiale au creat condiþii

protecþiei proprietãþii intelectuale

culturalã a þãrii, aceeaºi

pentru o concurenþã ascendentã

este recunoscutã la toate

între companii. Resursele de

nivelurile - naþional, regional ºi

ordin intelectual, spre deosebire

global ale politicii de piaþã. O

transportarea mãrfurilor ºi

de activele materiale, obþin o

dovadã în acest sens este

serviciilor.

importanþã din ce în ce mai

semnarea Acordului privind

mare în activitatea

aspectele drepturilor de

OMPI ºi þãrile parte la aceastã

antreprenorialã.

proprietate intelectualã legate

organizaþie, inclusiv cele cu

de comerþ (TRIPS).2

economie în tranziþie, urmãresc

În ultimul deceniu, dezvoltarea

6

absolut noi ºi moderne, fapt ce

importanþã pe care o au
drumurile ºi podurile pentru

atent dezvoltarea problemelor

dreptului de proprietate intelec-

Protecþia prin lege

tualã este dictatã în mare parte

a proprietãþii intelectuale are o

de revoluþionarea tehnologiei

importanþã deosebitã pentru

informaþionale ºi biotehnologiei.

asigurarea drepturilor

Elaborarea unor asemenea

deþinãtorilor acestor active

tehnologii comportã mari

nemateriale. Drepturile de

dificultãþi ºi cheltuieli, în schimb

proprietate intelectualã sunt

imitarea lor este mult mai

purtãtorii juridici ai acestor

accesibilã, de aceea ele

valori, deoarece ele prevãd

solicitã o protecþie sporitã în

dreptul exclusiv privind utilizarea

comparaþie cu tehnologiile

industrialã ºi comercialã,

tradiþionale.

oferind astfel posibilitatea

Existã probleme importante ºi în

recuperãrii investiþiilor

domeniul biotehnologiei, în

La nivel corporativ este deja

depuse ºi, totodatã, aducând un

special cele ce þin de breveta-

recunoscut faptul cã

venit normal inventatorilor sau

bilitatea invenþiilor biotehno-

proprietatea intelectualã, în

autorilor. Protecþia juridicã nu

logice, protecþia soiurilor de

special invenþiile, modelele

permite contrafacerea,

plante; expunerea publicã a

industriale ºi mãrcile, constituie

utilizarea neadecvatã a valorilor

descoperirilor în biologie prin

activul nematerial ºi

intelectuale ºi formeazã

depozitarea materialului

componentele valorice

o bazã juridicã pentru cesio-

biologic sau înregistrarea

intelectuale ale unor produse ºi

narea tehnologiei, cumpãrare/

lanþurilor ADN; protecþia cunoº-

conferã o prioritate

vânzare sau eliberarea

tinþelor tradiþionale, resurselor

concurenþialã importantã în

licenþei.

genetice ºi folclorului.

esenþiale ce þin de protecþia
proprietãþii intelectuale. Aceste
probleme þin de comerþul
electronic, de contradicþiile
dintre denumirile de domene ºi
mãrci, de brevetabilitatea
metodelor activitãþii antreprenoriale, de protecþia drepturilor
de autor pe Internet, de jurisprudenþã ºi drepturile aplicate.
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SISTEMUL PROTEC|IEI PROPRIET+|II INTELECTUALE
}N |+RILE CU ECONOMIE }N TRANZI|IE
n domeniu primordial în

religioase ºi culturale diverse,

creat structuri regionale cum ar

activitatea OMPI îl

diferã de asemenea orientãrile

fi Consiliul Interstatal pentru

constituie acordarea de

lor politice ºi condiþiile sociale.

proprietatea industrialã ºi

asistenþã þãrilor în curs de

În scopul unei coordonãri,

Convenþia Eurasiaticã de

dezvoltare sau cu economie în

OMPI distinge urmãtoarele

Brevete.

tranziþie în exploatarea fluctua-

grupe de þãri: þãrile Europei

þiilor pieþei orientate spre

Centrale ºi din bazinul Mãrii

OMPI a elaborat un

protecþia proprietãþii intelec-

Baltice3; þãrile din Caucaz, Asia
Centralã ºi Europa de Est4.

program de colaborare

tuale, transformându-le într-o

U

platformã pentru reformele
economice în þãrile respective.

În numãrul þãrilor ce formeazã

în tranziþie li se dã o atenþie

aceste grupe intrã ºi 20 de

deosebitã. Scopul acestui

În perioada „economiei de

state noi, independente, care
au adoptat o legislaþie naþiona-

program constã în acordarea

comandã”, în care s-au aflat
pânã nu de mult þãrile în

lã privind protecþia proprietãþii

tranziþie, legile privind protecþia

intelectuale, au creat depar-

proprietãþii intelectuale sau

tamente respective ºi, în ultimul

protecþie a proprietãþii

aveau un caracter denaturat,

deceniu, au aderat la OMPI. În

intelectuale ºi pentru

sau nu erau implementate în

majoritatea dintre ele continuã

stimularea utilizãrii cât mai

practicã. În unele þãri statul

procesul de dezvoltare a unui

eficiente a sistemului dat.

chiar expropriase dreptul la

sistem naþional de protecþie a

invenþii, înlocuindu-l cu un

proprietãþii intelectuale prin

„certificat de autor”, un gen de

elaborarea legilor noi sau

“protecþie socialistã”.

modificarea legislaþiei în
vigoare, dezvoltarea resurselor

În primii 10 ani de tranziþie a

umane, crearea ºi moderniza-

acestor þãri la economia de

rea structurii organizaþionale în

piaþã, concepþia protecþiei

scopul aderãrii la OMC.

proprietãþii intelectuale a

Intellectus 1/2003

în care þãrilor cu economie

asistenþei pentru reformarea,
consolidarea sistemului de

În cadrul acestui program OMPI
acordã ajutor în consolidarea
politicii ºi bazei legislative
naþionale în domeniul
proprietãþii intelectuale, þinând
cont de tendinþele ºi
standardele internaþionale.

regenerat. Aceasta presupune

În 7 þãri cu economie în

OMPI acordã atenþie

nu doar adoptarea ºi renaºte-

tranziþie5 legile tradiþionale,

modernizãrii oficiilor ce se

rea legilor clasice privind

instituþiile ºi factorul uman

ocupã de protecþia proprietãþii

protecþia proprietãþii intelec-

pentru protecþia proprietãþii

industriale ºi dreptul de autor,

tuale, dar ºi eforturi energice

intelectuale s-au format pe

de dezvoltarea resurselor

pentru a aduce aceste legi în

parcursul a o sutã de ani. De

umane ºi de implementarea

concordanþã cu Acordul TRIPS,

fapt, þãrile Europei Centrale

sistemelor moderne de

acordurile OMPI, cu normele

sunt “vechi” membri ai OMPI ºi

administrare. O susþinere

europene ºi pentru o dezvoltare

OMC ºi acum tind sã-ºi

aparte se oferã oficiilor

în continuare a sectorului

întãreascã relaþiile cu Uniunea

naþionale în vederea lãrgirii

proprietãþii intelectuale.

Europeanã, cu Organizaþia

accesului lor la informaþia

Europeanã de Brevete (OEB)6

tehnologicã, de drept etc.

27 de þãri cu economie în

ºi cu alte instituþii europene.

tranziþie din Europa ºi Asia

Unele þãri, componente ale

OMPI urmãreºte ca aceste þãri

Centralã se aflã la diferite

grupului þãrilor caucaziene,

sã conºtientizeze cã protecþia

niveluri de dezvoltare, vorbesc

Asiei Centrale ºi Europei de

eficientã ºi utilizarea corespun-

limbi diferite, au tradiþii

Est, în colaborare cu OMPI au

zãtoare a proprietãþii intelectuale
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au o importanþã deosebitã

de organizaþiile regionale. În

þãrile central-est europene) ºi

pentru accesul pe piaþã,

aceste þãri au fost create sau

TACIS aceste þãri modernizeazã

atragerea investiþiilor strãine ºi

modernizate oficiile de protecþie

serviciile informaþionale de

transferul de tehnologii.

a proprietãþii intelectuale ºi alte

brevete ºi dezvoltã5 resursele

instituþii.

umane.

unor legi noi privind protecþia

Parþial, cu ajutorul OMPI ºi al

Datoritã acestor acþiuni ºi

proprietãþii intelectuale sau la

organizaþiilor regionale ce

colaborãrii în cadrul OMPI, în

modificarea legilor existente, iar

colaboreazã în cadrul

ultimii 10 ani 20 de state

þãrile cu economie în tranziþie au

programelor Uniunii Europene

independente s-au integrat în

aderat la cele mai importante

RIPP (Programul Regional de

sistemul mondial de protecþie a

acorduri gestionate de OMPI ºi

Proprietate Industrialã pentru

proprietãþii intelectuale.

OMPI a contribuit la adoptarea

7

PROGRESUL }NREGISTRAT }N DOMENIUL PERFEC|ION+RII
LEGISLA|IEI PRIVIND BREVETELE
pre executarea Convenþiei

proceduri simplificate, procedee

activitate sã fie coordonatã

de la Paris, Acordului

ce nu ar permite pierderea

riguros cu eforturile depuse la

TRIPS, Tratatului de Cooperare

neintenþionatã a dreptului ºi

reexaminarea Tratatului de

în domeniul Brevetelor (PCT),

care prevãd principiile de bazã

Cooperare în domeniul

(în cazul þãrilor Europei Centrale

de depunere a cererii de brevet

Brevetelor (PCT). Sperãm cã

ºi Baltice), Convenþia Brevetului

prin mijloace electronice.

aceste eforturi comune ºi

European (CBE) ºi a principiilor

Utilizatorii sistemului de brevete

concursul þãrilor cu economie în

ei, Directivelor Europene ºi

se vor baza pe proceduri

tranziþie vor avea un rol impor-

recomandãrilor Consiliului

simple, previzibile de depunere

tant în formarea unui sistem

Europei, majoritatea þãrilor

a cererii de brevet la nivel

eficient de brevete în toatã

cu economie în tranziþie au

naþional ºi regional ºi pe

lumea.

adoptat, reînnoit sau revizuit în

menþinerea brevetelor în toate

ultimul deceniu legile privind

þãrile-parte. Acest Tratat va intra

brevetele.

în vigoare la 3 luni dupã ce 10

S

Elementele principale ale
revizuirii legislaþiei privind

state vor depune documentele
de ratificare sau aderare.

brevetele se referã la existenþa

OMPI contribuie de asemenea

ei, la sfera jurisdicþiei ºi la

la procesul de aderare la PLT a

adaptarea drepturilor de brevet

þãrilor cu economie în tranziþie.

Intellectus 1/2003

cerinþelor Acordului TRIPS.

regionalã în domeniul
brevetelor, þãrile Europei
Centrale ºi Baltice menþin relaþii
strânse cu OEB (Organizaþia
Europeanã de Brevete).
ªapte þãri9 au încheiat acorduri
în vederea recunoaºterii pe

Prin adoptarea PLT s-au creat

teritoriul lor a brevetelor

Tratatul privind Dreptul

posibilitãþi pentru negocierea

europene ºi altor 10 þãri10 li s-a

Brevetelor (PLT), care a fost

unor probleme esenþiale privind

propus, începând cu 1 iulie

adoptat nu de mult, prevede

coordonarea legislaþiei de

2002, sã adere la Convenþia

raþionalizarea formalitãþilor ºi

brevete.

Brevetului European.

regionale referitoare la cererile

Exprimãm speranþa cã aceastã

Ca rezultat al aderãrii acestor

de brevet ºi conþinutul

perspectivã va da rezultate

þãri, se vor consolida relaþiile

brevetelor . El stipuleazã cerinþe

pozitive în vederea examinãrii

noilor membri cu zona

simple cu privire la data

cererilor de brevet ºi obþinerii

economicã europeanã, ceea ce

depunerii cererii, presupune un

dreptului de brevet în toate þãrile

va contribui la integrarea lor în

set standard de formalitãþi,

lumii. Este necesar ca aceastã

Uniunea Europeanã.

procedurilor naþionale ºi

8
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În afarã de aceasta, 9 þãri11

naþionalitate sau locul de trai, sã

examinare a brevetelor.

din Caucaz, Asia Centralã ºi

obþinã brevetul de invenþie

Dupã 5 ani de la fondare,

Europa de Est au semnat

regional eurasiatic, care are

Convenþia Eurasiaticã de

Convenþia Eurasiaticã de

aceeaºi validitate în toate þãrile-

Brevete este recunoscutã

Brevete (CBEA). Aceastã

parte în baza unei simple cereri

pe larg ºi ocupã un loc sigur

convenþie permite fiecãrui

de brevet ºi în baza unui sistem

în sistemul mondial

solicitant, indiferent de

centralizat de cãutare ºi

de brevete.

PROGRESUL }NREGISTRAT }N DOMENIUL PERFEC|ION+RII
LEGILOR PRIVIND M+RCILE, MODELELE INDUSTRIALE
{I INDICA|IILE GEOGRAFICE

R

olul tot mai important pe

perfecþionarea protecþiei

adiþional de la Geneva

care-l au mãrcile, modelele

unor mãrci notorii, în concor-

privind depozitul interna-

industriale ºi indicaþiile geogra-

danþã cu recomandarea

þional de desene ºi modele

fice în lupta concurenþialã

comunã a OMPI, adoptatã în

industriale.

solicitã amplificarea protecþiei

septembrie 1999;

lor la nivel naþional, regional ºi

Europeanã13, multe þãri din

carea formalitãþilor privind

Europa Centralã ºi Baltice s-au

În acest context, în ultimii 10 ani

înregistrarea licenþei pentru

orientat spre îndeplinirea

cele mai importante schimbãri

folosirea mãrcii, în cores-

directivelor europene, a reco-

în normele legislaþiei interna-

pundere cu recomandarea

mandãrilor Consiliului ºi spre

þionale privind proprietatea

OMPI, adoptatã în anul

aderarea la sistemul privind

intelectualã au fost îndreptate

2000;

mãrcile al Uniunii Europene ºi

internaþional.12

spre întãrirea protecþiei ºi
simplificarea procedurilor de
acordare a acestei protecþii.

protecþia mãrcilor pe
Internet, în special contra
abuzului la înregistrarea

al Oficiului de Armonizare pe
Piaþa Internã (mãrci ºi modele
industriale).

Cerinþele enumerate în conti-

domenelor ºi utilizarea

Chiar dacã þãrile din Caucaz,

nuare constituie principiile de

mãrcilor pe Internet, în

Asia Centralã ºi Europa de Est

bazã ale reînnoirii sau modifi-

corespundere cu reco-

nu manifestã intenþia de a crea o

cãrii legilor ºi procedurilor:

mandarea OMPI, adoptatã

organizaþie regionalã privind

în anul 2002;

înregistrarea mãrcilor, ele au

corespunderea standar-
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În procesul integrãrii în Uniunea

coordonarea ºi simplifi-

încheiat un Acord referitor la

delor Acordului TRIPS

eliminarea coliziunilor între

referitoare la existenþa,

mãrci ºi alte însemne, în

extinderea ºi utilizarea

special cu denumirile

drepturilor privind mãrcile,

impersonale internaþionale

modelele industriale ºi

pentru produsele farma-

indicaþiile geografice;

ceutice;

corespunderea

extinderea geograficã a

drepturilor de proprietate

standardelor Tratatului

acþiunii Aranjamentului de la

intelectualã.16 Este de remarcat

privind Dreptul Mãrcilor

Madrid ºi a protocolului

cã nu de mult Georgia a pre-

(TLT), în scopul coordonãrii

adiþional privind înregis-

zentat Consiliului economic al

ºi simplificãrii procedurilor

trarea internaþionalã a

CSI un proiect de acord în

naþionale referitoare la

mãrcilor, a Aranjamentului

vederea creãrii unui registru

mãrci;

de la Haga ºi protocolului

interstatal de indicaþii geografice.

protecþia proprietãþii intelectuale14 ºi un Acord privind
protecþia mãrcilor ºi indicaþiilor
geografice.15 Aceste acorduri
prevãd intensificarea colaborãrii
între state în vederea respectãrii

9
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TOPOGRAFIILE CIRCUITELOR INTEGRATE
{I INFORMA|IILE NEDIVULGATE

P

rotecþia acestor creaþii
intelectuale concrete este

producerea acestor scheme,

diferite metode ºi pe cale

trebuie sã se þinã cont de toate

legislativã. Unele þãri au adoptat

impusã de Acordul TRIPS.

drepturile de proprietate

regulamente concrete privind

Protecþia proprietãþii intelec-

intelectualã. Câteva dintre þãrile

protecþia secretelor comerciale

tuale, incluse în topografiile

cu economie în tranziþie au

(informaþiilor nedivulgate) în

circuitelor integrate, are o

adoptat legi speciale privind

cadrul legii despre concurenþa

importanþã deosebitã, deoarece

protecþia topografiilor circuitelor

neloialã sau în cadrul altor legi.

copierea nesancþionatã ºi

integrate, elaborarea acestor

Alte þãri adoptã regulamente în

utilizarea noilor microscheme

acte desfãºurându-se

domeniul dreptului penal,

de semiconductori provoacã

actualmente ºi în alte þãri.

administrativ, comercial sau civil

pierderi considerabile

privind interzicerea utilizãrii

companiilor producãtoare.

Þãrile cu economie în tranziþie

nesancþionate sau divulgarea

Þinând cont de complexitatea

regleazã protecþia informaþiilor

secretelor de afaceri. În multe

circuitelor integrate pentru

nedivulgate (secretele

cazuri întâlnim combinarea

protecþia drepturilor celor ce

comerciale) împotriva utilizãrii ºi

metodelor pentru asigurarea

investesc în proiectarea ºi

divulgãrii nesancþionate prin

protecþiei.

PROGRESUL }N PERFEC|IONAREA LEGISLA|IEI
PRIVIND DREPTUL DE AUTOR

}

n domeniul dreptului de

acorduri internaþionale: Acordul

Internetului. Aceste acorduri,

autor majoritatea þãrilor cu

OMPI cu privire la interpretãri ºi

care au constituit o direcþie

economie în tranziþie au adoptat

fonograme ºi Acordul OMPI

prioritarã în activitatea OMPI, au

sau au revizuit legile respective

privind dreptul de autor.

fost deja ratificate ºi au intrat în

în concordanþã cu Convenþia de
la Berna, Convenþia de la Roma,
Convenþia cu privire la

Intellectus 1/2003

fonograme ºi cu Acordul TRIPS.

legate de utilizarea Internetului

vigoare în câteva þãri cu
economie în tranziþie.

ºi îndreptate spre asigurarea

Asigurarea corespunderii

protecþiei internaþionale a

legislaþiei naþionale directivelor

La Conferinþa Diplomaticã din

dreptului de autor, se face o

Uniunii Europene în domeniul

decembrie 1996 la care s-au

încercare de a regla problemele

dreptului de autor reprezintã

discutat unele probleme ce þin

ce apar în rezultatul aplicãrii

încã o problemã pe care trebuie

de dreptul de autor ºi drepturile

tehnologiilor moderne digitale

sã o rezolve þãrile ce tind sã

conexe, au fost adoptate douã

de comunicare, în special a

adere la UE.

PARTICIPAREA |+RILOR CU ECONOMIE }N TRANZI|IE
LA ACTIVITATEA DE PROTEC|IE A PROPRIET+|II INTELECTUALE
ãrile cu economie în

organizarea structurii în

dreptului de autor ºi

tranziþie participã la un ºir

vederea modernizãrii ºi

organizaþiilor pentru

de acþiuni ale OMPI privind

consolidãrii posibilitãþilor

asigurarea colectivã a

protecþia proprietãþii intelectuale,

oficiilor de brevete,

drepturilor de autor ºi

ºi anume:

agenþiilor pentru protecþia

conexe;

|
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În aceste acorduri ale OMPI,
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dezvoltarea resurselor

informaþionale OMPI17 ºi

mijlocii în domeniul

umane prin intermediul

acordarea serviciilor

protecþiei drepturilor de

difuzãrii informaþiei, instruirii

tehnologice-informaþionale

proprietate intelectualã;

la distanþã, organizãrii

în cadrul Comitetului

forumurilor pentru angajaþii

permanent pentru

organelor decizionale,

tehnologii informaþionale;

consilierii politici ºi alþi

serviciilor ºi stimularea
inovaþiilor, în particular

consolidarea potenþialului

colaborarea cu asociaþiile

de stat, sectorului privat ºi

inventatorilor ºi cu centrele

elaborarea tehnologiilor

societãþii civile în vederea

de susþinere a inovaþiilor,

informaþionale, în special

asigurãrii necesitãþilor

prin organizarea expoziþiilor

crearea unei reþele

întreprinderilor mici ºi

ºi acordarea premiilor.

specialiºti;

CONSOLIDAREA MECANISMELOR DE DREPT
OMPI considerã
consolidarea mecanismelor
de asigurare a respectãrii
drepturilor de proprietate
intelectualã drept unul dintre
elementele cele mai
importante în intensificarea
protecþiei PI. Consolidarea
mecanismelor ce ar asigura
respectarea legilor privind
protecþia proprietãþii
intelectuale devine tot mai
importantã luând în
consideraþie dezvoltarea
tehnologiilor de contrafacere
ce faciliteazã falsificarea
creaþiilor intelectuale ºi a
însemnelor comerciale.
În unele þãri încãlcarea dreptu-
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dezvoltarea infrastructurii

rilor de proprietate intelectualã a
luat proporþii ameninþãtoare.
Consecinþele încãlcãrii dreptului
mãrcilor, dreptului brevetelor ºi
contrafacerii se rezumã la
urmãtoarele:
consumatorul devine victima
înºelãciunii, iar sãnãtatea ºi
securitatea oamenilor sunt
puse în pericol prin utilizarea
produselor farmaceutice,

alimentare, bãuturilor,

organizaþii multilaterale (de

pieselor de schimb ºi altor
mãrfuri false;

exemplu, la OMC).
Asigurarea unor raporturi

se micºoreazã numãrul
locurilor de muncã, se

juridice eficiente este posibilã în

dezvoltã piaþa tenebrã,
guvernele pierd o parte din

coordonate ale statelor, organi-

venitul pe impozit;

drepturi ºi ale societãþii. De

baza vigilenþei ºi a eforturilor
zaþiilor de drept, proprietarilor de

când imitaþiile de o calitate

elaborarea acestor mecanisme

foarte proastã împânzesc
pieþele, este prejudiciatã

de drept se ocupã OMPI, OMC,

reputaþia mãrcilor ºi
brevetelor notorii;

mie în tranziþie ºi, în ultimii ani,

dreptul de proprietate
intelectualã, fãrã mecanisme eficiente de realizare a
dreptului, nu are o valoare
esenþialã;
se stopeazã afluenþa
investiþiilor strãine ºi celor

alte organizaþii ºi þãri cu econosectorul particular, care colaboreazã cu aceste organizaþii (de
exemplu, în þãrile CSI – activeazã Coaliþia pentru drepturile de
proprietate intelectualã (CIPR).
Revigorarea sistemului de
protecþie a proprietãþii
intelectuale, consolidarea

naþionale, deoarece companiile preferã sã investeascã

potenþialului cadrului juridic,

în þãrile unde proprietatea
intelectualã este protejatã;

al altor instituþii de drept în baza

costul tehnologiilor importate este mai mare, deoarece proprietarul tehnologiei
va transforma riscul juridic
la care se expune într-un
preþ majorat;
are loc reþinerea accesului
unor þãri la principalele

poliþiei, organismelor vamale ºi
informãrii ºi pregãtirii
personalului acestor organisme
sunt metodele ce ar duce la
protecþia eficientã a drepturilor
de proprietate intelectualã.
Scopul acestor acþiuni este de a
oferi deþinãtorilor de drepturi
posibilitatea de a întreprinde
mãsuri eficiente ºi prompte
împotriva contravenienþilor.
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}NCHEIERE

U

ltimul deceniu a constituit o perioadã de intensificare a mãsurilor de protecþie a drepturilor de
proprietate intelectualã în þãrile cu economie în tranziþie.

OMPI este decisã sã contribuie ºi în continuare la dezvoltarea acestui proces pozitiv, pe care îl
considerã ca fiind o condiþie indispensabilã unui progres tehnologic, economic ºi cultural
în favoarea þãrilor cu economie în tranziþie ºi a deþinãtorilor de drepturi de proprietate intelectualã din
toatã lumea.

NOTE:
1.

Convenþia privind instituirea

una din obligaþiunile

respectivã. Brevetul euro-

Organizaþiei Mondiale de

Acordului TRIPS, pot fi

pean reprezintã o totalitate

Proprietate Intelectualã a

stopate drepturile sale de

de brevete naþionale ºi

fost semnatã la Stockholm

acces pe piaþã ºi alte

acordã în fiecare din statele-

în anul 1967 ºi a intrat în

facilitãþi de care se bucurã

parte aceleaºi drepturi pe

vigoare în 1970. Rãdãcinile

în calitate de membru al

care le acordã brevetul

OMPI duc spre anii 1883 ºi

OMC.

naþional.

1886 când au fost adoptate
Convenþiile de la Paris ºi

3.

Berna.
2.

Programul Regional de
Proprietate Industrialã

Herþegovina, Macedonia,

(RIPP) pentru þãrile central-

Ungaria, Letonia, Lituania,

est europene a fost creat

în vigoare la 1 ianuarie

Polonia, România,

pentru þãrile Europei

1995, este un act desãvârºit

Slovenia, Croaþia, Cehia ºi

Centrale ºi Baltice, iar

ºi multilateral în domeniul

Estonia.

Programul TACIS – pentru

regleazã principalele

4.

intelectualã, determinã
standardele protecþiei ºi
normele respectãrii acestor
standarde, prevede reglementarea mecanismelor
Organizaþiei Mondiale a
Comerþului (OMC) în

5.

8.

Brevetelor (PLT) este un

Kazahstan, Kârgâzstan,

tratat internaþional, a fost

Moldova, Rusia, Tadjikistan,

elaborat în cadrul

Turkmenistan, Uzbekistan

Comitetului permanent

ºi Ucraina.

pentru legislaþia privind
brevetele ºi a fost adoptat la

Bulgaria, Ungaria, Polonia,

Conferinþa diplomaticã din
mai-iunie 2000. Aceastã

ºi Cehia.

statele-parte. Una din
6.

Tratatul privind Dreptul

Belarus, Georgia,

Rusia, România, Iugoslavia

rezolvarea diferendelor între
caracteristicile de bazã ale

þãrile CSI.

Din acest grup fac parte
Azerbaidjan, Armenia,

categorii de proprietate
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7.

Albania, Bulgaria, Bosnia ºi

Acordul TRIPS, care a intrat

proprietãþii intelectuale. El

12

Din acest grup fac parte

conferinþã a fost organizatã
sub egida OMPI.

OEB permite fiecãrui,

Acordului TRIPS, care ºi-a

indiferent de naþionalitate

gãsit reflecþie în OMC,

sau de locul de trai, sã

constã în faptul cã protecþia

dobândeascã brevet de

proprietãþii intelectuale a

invenþie în þãrile-parte doar

devenit o parte componentã

înaintând o cerere la Oficiul

a sistemului comerþului

European de Brevete din

Letonia, Polonia, România,

multilateral. Dacã o þarã

München sau la secþia din

Slovacia, Slovenia, Cehia,

semnatarã nu îndeplineºte

Haga ºi plãtind taxa

Estonia.

9.

Albania, Macedonia,
Letonia, Lituania, România,
Slovenia ºi Iugoslavia.

10. Bulgaria, Ungaria, Lituania,

ASPECTE ACTUALE ALE PROPRIETÃÞII INDUSTRIALE

11. Azerbaidjan, Armenia,

Consiliului are drept scop

17. Sistemul informaþional

Belarus, Kazahstan,

omiterea neconcordanþelor

global al OMPI contribuie la

Kârgâzstan, Moldova,

care ar putea submina

colaborarea internaþionalã

Rusia, Tadjikistan ºi

concurenþa. Sistemul

în baza unui schimb digital

Turkmenistan.

mãrcilor din Uniunea

de informaþie despre

Europeanã prevede o

proprietatea intelectualã

înregistrare unicã ce

între oficiile þãrilor-parte.

cuprinde toate þãrile -

El permite acestor þãri sã

membre ale UE.

opereze în domeniul

12. Marca este un însemn de
identificare a mãrfurilor ºi
serviciilor ºi permite
recunoaºterea
provenienþei, calitãþii ºi

protecþiei drepturilor

14. Acordul de colaborare

publicitatea lor pe piaþã.

pentru combaterea încãlcã-

Modelele industriale, de

rilor drepturilor în domeniul

exemplu, decorarea

proprietãþii intelectuale a

producþiei, atrag interesul

fost încheiat la 6 martie

consumatorului ºi influen-

1998.

de proprietate intelectualã
în concordanþã cu
acordurile internaþionale,
cum ar fi Tratatul de
Cooperare în domeniul
Brevetelor (PCT).

þeazã receptivitatea lui
esteticã. Indicaþiile geogra-

15. Acordul privind mãsurile de

fice conþin informaþii despre

prevenire ºi combatere a

locul de provenienþã a

utilizãrii mãrcilor ºi indica-

produsului – un teritoriu

þiilor geografice false a fost

concret dintr-o þarã, raion,

încheiat la 4 iunie 1999.

localitate, iar calitatea,
renumele ºi alte calitãþi
specifice sunt direct legate
de locul geografic de
provenienþã.
13. Coordonarea legilor în
corespundere cu directivele

16. Þãrile parte la aceste

Sistemul informaþional
global al OMPI va permite
dezvoltarea în progresie,
va facilita utilizarea
standardelor internaþionale ºi a
principiilor directorii, va

acorduri sunt Azerbaidjan,

contribui la utilizarea la nivel

Armenia, Belarus, Georgia,

mondial a unei strategii

Kazahstan, Kârgâzstan,

informaþionale pentru protecþia

Moldova, Rusia,

eficientã ºi respectarea

Tadjikistan, Uzbekistan ºi

drepturilor de proprietate

Ucraina.

intelectualã.

(Traducere - Margareta PETRACHE, specialist coordonator, AGEPI)
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CALENDAR
IANUARIE

La 30 ianuarie 1960 s-a nãscut la Cotu-Morii, Hânceºti, inventatorul Anton GÃINÃ,
doctor în ºtiinþe tehnice, conferenþiar universitar, vicedirector al Institutului
de Cercetãri ªtiinþifice pentru Mecanizarea ºi Electrificarea Complexului Agroindustrial “Mecagro”.
Anton GÃINÃ a absolvit facultatea de mecanizare a Institutului Agricol “M. Frunze” din Chiºinãu.
Aproape douã decenii din activitatea sa ºtiinþifico-pedagogicã, inclusiv în ultimii ani, au fost
consacrate procesului de restructurare ºi reorganizare a mecanizãrii sectorului agroalimentar.
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LEGISLA|IA C.E. PRIVIND PROTEC|IA
DESENELOR {I MODELELOR
INDUSTRIALE {I ARMONIZAREA
LEGISLA|IEI REPUBLICII MOLDOVA

dr. Simion LEVI|CHI,
ec\ie DMI, AGEPI
[ef SSec\ie
ing.
Ludmila GOREM~CHIN
GOREM~CHIN,,
[ef-adjunct SSec\ie
ec\ie DMI

}

ncepând cu 1 ianuarie

aprilie 1996) ºi desenelor/

circulaþie a mãrfurilor ºi

1993 circulaþia liberã a

modelelor industriale (de la 1

concurenþã libere2,3. Directiva

persoanelor, mãrfurilor,

aprilie 2003). Sediul OHIM se

98/71/CE este primul document

aflã în oraºul Alicante, Spania.

în care au fost formulate bazele

serviciilor ºi capitalurilor în
cadrul Comunitãþii Economice
Europene a devenit o realitate.
Însã piaþa comunã ºi circulaþia
liberã a mãrfurilor ºi serviciilor
în Europa nu se pot realiza pe
deplin dacã lipseºte protecþia
unitarã a proprietãþii
intelectuale. Pentru asigurarea
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unei astfel de protecþii a fost
creat Oficiul de Armonizare pe
Piaþa Internã (în continuare
OHIM), care a devenit al doilea,
dupã Oficiul European de
Brevete, centru important de
protecþie a proprietãþii
intelectuale în Europa. OHIM
reprezintã un organ
administrativ, împuternicit cu
dreptul de decizie în privinþa
înregistrãrii mãrcilor (de la 1

14

Sistemul european al mãrcii
comunitare s-a bucurat de la
bun început de mare
popularitate. Iar cel mai
productiv an în privinþa protecþiei

juridice ale sistemului de
protecþie a desenelor ºi
modelelor industriale în spaþiul
CE (în continuare design
comunitar).

desenelor ºi modelelor

Þinând cont de Directiva 98/71/

industriale în Comunitatea

CE, în iunie 1999 Comisia

Europeanã (în continuare CE) a

Europeanã a elaborat ºi a

fost 1998. Directiva nr. 98/71/CE

difuzat propunerile de pregãtire

privind protecþia juridicã a

a celui de-al doilea document -

desenelor ºi modelelor

un nou Regulament privind

industriale (în continuare

designul comunitar. Aceste

Directiva 98/71/CE), adoptatã la

propuneri au fost aprobate de

13 octombrie 1998 de cãtre

Consiliul Europei la sesiunea

Parlamentul ºi Consiliul

de la sfârºitul lunii noiembrie

Europei, a pus bazele unei

2000. S-a ajuns la o unitate de

integrãri ºi mai strânse a þãrilor

opinii asupra a cel puþin douã

Uniunii Europene în vederea

probleme importante care, timp

creãrii unei pieþe interne cu

îndelungat, au constituit obiectul

1
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unor discuþii aprinse. E vorba

depunerea cererii ºi

aspectul oricãrui articol

de necesitatea protecþiei

înregistrarea în prealabil, poate

industrial sau artizanal, inclusiv

juridice în calitate de modele

sã parã atractiv, mai ales la

componentele produsului

industriale a componentelor

stadiul iniþial de introducere a

complex, ambalajele,

produselor complexe (de

designului comunitar, când

simbolurile grafice ºi

exemplu, piesele de schimb

titularii nu vor reuºi încã sã

caracterele tipografice.

auto) ºi acordarea protecþiei

sesizeze dezavantajele lui (la

desenelor/modelelor

acestea se referã, de exemplu,

industriale neînregistrate dacã

termenul redus al protecþiei).

ele au devenit accesibile
publicului.

Al doilea document legislativ
care reglementeazã acordarea

defineºte douã tipuri de design
comunitar:

design comunitar
neînregistrat care se

Posibilitatea înregistrãrii

protecþiei juridice desenelor/

componentelor produselor

modelelor industriale -

complexe în calitate de design

Regulamentul privind designul

comunitar va face mult mai

comunitar nr. 6/20026 (în

atractiv noul tip de titluri de

continuare Regulamentul nr. 6/

protecþie, va deschide noi pieþe

2002), a fost adoptat de

de desfacere pentru atare

Consiliul Europei la 12

produse. În faþa unor astfel de

decembrie 2001. Adoptarea

ramuri ale industriei europene

acestui document a constituit

cum este cea a ceasurilor sau

pasul final în crearea regimului

cea de automobile se vor

design comunitar
înregistrat care va

juridic de protecþie unitarã a

deschide noi perspective în

obþine protecþie dupã ce se

designului comunitar7. La 21

protejarea producþiei împotriva

va efectua procedura de

octombrie 2002 Comisia

plagiatului4,5. Protecþia juridicã

înregistrare.

Europeanã a aprobat

a componentelor trebuie sã

Regulamentul de aplicare a

În ambele cazuri designul

asigure o apãrare mai bunã ºi

acestui document legislativ .

comunitar are un caracter

protejeazã în mod automat,
fãrã nici un fel de cerinþe
formale privind depunerea
cererii din momentul când
acesta a devenit accesibil
publicului pe teritoriul

8

Uniunii Europene;

unitar: el se înregistreazã (în

completã a produsului complex

Intellectus 1/2003

Regulamentul nr. 6/2002

în acele cazuri când solicitarea

Sistemul unitar de protecþie a

cazul designului comunitar

protecþiei sale în calitate de

desenelor/ modelelor

înregistrat), se transmite, se

model industrial este

industriale în CE a devenit o

anuleazã, se licenþiazã pentru

neconvenabilã din cauza

realitate la 6 martie 2002, când

toate þãrile Uniunii Europene.

întinderii insuficiente a

a intrat în vigoare

acesteia. Drept urmare se

Regulamentul nr. 6/2002. În

Pentru obþinerea protecþiei în

poate prognoza o activitate

continuare OHIM a luat mãsuri

calitate de design comunitar

sporitã în depunerea cererilor

concrete în vederea pregãtirii

acesta trebuie sã satisfacã

pentru noul tip de obiecte

cãtre recepþionarea cererilor

urmãtoarele trei condiþii:

protejate ale CE.

pentru noul tip de titluri de
protecþie ale CE – certificate

desenul/modelul industrial
trebuie sã fie nou;

În ceea ce priveºte protecþia

pentru designul comunitar.

desenelor/modelelor

Cererile de înregistrare a

desenul/modelul industrial

industriale neînregistrate

designului comunitar pot fi

trebuie sã prezinte un

pentru diverse tipuri de

depuse deja de la 1 ianuarie

caracter individual;

produse, ciclul de viaþã al
cãrora nu este mare (de
exemplu, îmbrãcãminte,

2003, dar vor fi examinate de la
1 aprilie 2003.

desenul/modelul industrial
nu trebuie sã fie constituit

încãlþãminte, textile, bijuterii),

Conform Regulamentului nr. 6/

din elemente esenþiale

un atare mod de obþinere a

2002, în calitate de design

care sunt dictate doar de

protecþiei juridice, fãrã

comunitar poate fi protejat

funcþia tehnicã a obiectului.
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În afarã de aceasta

comunitar înregistrat. Aceastã

solicitarea de înregistrare;

componentele produsului

perioadã de 12 luni începe de la

denumirea solicitantului;

complex pot fi protejate în

data depunerii cererii sau de la

imaginea designului comunitar;

calitate de design comunitar

data prioritãþii.

indicarea produsului, în care

dacã: sunt vizibile în procesul
utilizãrii normale a produsului ºi
satisfac cerinþele de noutate ºi
caracter individual.

impresia totalã pe care o
produce asupra unui utilizator

realizat; clasificarea produsului;
indicarea autorului, dacã autorul
nu a renunþat la dreptul sãu de a
fi indicat în cerere, în acest caz

avizat diferã de cea produsã

se considerã nou dacã nu a fost

asupra unui asemenea utilizator

depistat un desen ºi model

de oricare desen/model

industrial identic, devenit

industrial devenit accesibil

Mai multe desene/modele

accesibil publicului pânã la data

publicului anterior. La evaluarea

industriale pot fi depuse într-un

depunerii sau data prioritãþii în

caracterului individual se ia în

singur depozit multiplu dacã

cazul designului comunitar

considerare gradul de libertate

articolele se referã la aceeaºi

înregistrat sau pânã la data

a designerului la elaborarea

clasã a Clasificãrii Interna-

primei divulgãri (de exemplu,

desenului/modelului industrial.

þionale a desenelor/modelelor

expoziþie, introducerea în
circuitul economic etc.) a
designului comunitar
neînregistrat, desenele/
modelele industriale
considerându-se identice dacã,
eventual, caracteristicile lor
specifice nu diferã decât prin
detalii insignifiante. În
corespundere cu Regulamentul
nr. 6/2002, noutatea desenului/
modelului industrial trebuie sã
fie mondialã. Prin urmare,
designul comunitar va fi
considerat lipsit de noutate în
baza oricãrei publicãri sau
divulgãri a unui desen/model
industrial identic oriunde în
lume, prin orice mijloace.

Intellectus 1/2003

un caracter individual dacã

designul comunitar poate fi

Desenul ºi modelul industrial

publicarea, prezentarea la

16

Desenul/modelul industrial are

Doar autorul desenului/
modelului industrial ori
succesorul sãu au dreptul la

fiind prezentatã declaraþia
corespunzãtoare.

industriale în conformitate cu
Aranjamentul de la Locarno (în
continuare CIDMI).

protecþia designului comunitar

În decurs de 6 luni de la data

înregistrat sau neînregistrat.

depunerii cererii pentru desen/

Regulamentul nr. 6/2002 nu

model industrial într-un stat-

impune nici un fel de cerinþe

parte la Convenþia de la Paris

referitor la locul de reºedinþã al

sau într-un stat - membru al

solicitantului. Astfel, protecþia în

Organizaþiei Mondiale de

calitate de design comunitar

Comerþ solicitantul poate invoca

este accesibilã tuturor autorilor

prioritatea convenþionalã a

din toate þãrile lumii. Dacã

acestui prim depozit pentru

solicitantul nu are reºedinþã în

cererea de design comunitar.

þãrile Uniunii Europene, atunci
pentru depunerea cererii de

OHIM verificã dacã cererea

înregistrare a designului

corespunde cerinþelor formale,

comunitar va trebui sã indice un

oferindu-i solicitantului

reprezentant împuternicit de

posibilitatea sã corecteze unele

OHIM.

lacune. OHIM va verifica, de
asemenea, dacã desenul/

Aceasta se va întâmpla chiar ºi

Regulamentul nr. 6/2002

în cazul când publicarea sau

modelul industrial satisface

stabileºte, de asemenea,

divulgarea a fost fãcutã de

cerinþa ca elementele esenþiale

procedura de înregistrare a

însuºi autorul ori de succesorul

pentru care se solicitã protecþia

designului comunitar înregistrat.

sãu în drepturi. Regulamentul

sã defineascã eficient aspectul

Cererea pentru designul

nr. 6/2002 prevede, însã, o

desenului/modelului industrial

comunitar poate fi depusã la

perioadã de graþie de 12 luni, în

în întregime sau al unei pãrþi a

OHIM sau la Oficiul de pro-

decursul cãreia orice divulgare

acestuia.

prietate industrialã al unui stat-

fãcutã de autorul însuºi ori de

membru al Uniunii Europene.

OHIM nu va verifica dacã

succesorul sãu în drepturi nu

Cererea pentru design comu-

desenul/modelul industrial este

distruge noutatea designului

nitar trebuie sã conþinã:

nou, are un caracter individual ºi
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dacã elementele sale esenþiale

desenului/modelului industrial

de desene ºi modele

au doar funcþie tehnicã. Astfel,

nu este autorul adevãrat ori

industriale din diverse sectoare

procedura de înregistrare este,

succesorul lui în drepturi;

ale economiei obþin

în principiu, formalã ºi nu

lipsa noutãþii sau a caracterului

posibilitatea utilizãrii acestui

include examinarea de fond a

individual; aspectul desenului/

instrument eficient de protecþie

condiþiilor de înregistrare.

modelului industrial este

a elaborãrilor lor împotriva

dictat doar de funcþia sa

copierii sau concurenþei

tehnicã; desenul/modelul

neloiale în cadrul CE.

Dupã examinarea formalã
indicatã mai sus, OHIM
înregistreazã designul
comunitar ºi, dupã aceasta,
publicã designul comunitar

publice sau principiilor morale
acceptate.

Reieºind din Directiva 98/71/
CE, care are menirea sã
contribuie la armonizarea

înregistrat. La depunerea

Titlul de protecþie pentru

legislaþiilor statelor - membre

cererii solicitantul poate solicita

designul comunitar poate fi

ale Uniunii Europene, are loc

ca publicarea designului

anulat în tot sau în parte.

armonizarea legislaþiilor

comunitar înregistrat sã fie
amânatã pentru o perioadã de
30 de luni de la data depozitului
sau de la data prioritãþii.
Aceastã facilitate importantã
permite autorului sau
producãtorului sã depunã
cerere de înregistrare a
designului comunitar ºi, în
acelaºi timp, sã pãstreze

Pe baza celor expuse se pot
evidenþia urmãtoarele avantaje
ale înregistrãrii designului
comunitar:
simplitatea înregistrãrii: un
numãr redus de formalitãþi
ºi un singur set de
formulare simplificate;

designul sãu în secret pânã la

posibilitatea depunerii

lansarea produsului respectiv

cererii în oricare din cele 11

în comerþ.

limbi oficiale ale þãrilor

Termenul maxim de protecþie a

Uniunii Europene;

naþionale cu privire la protecþia
desenelor/modelelor
industriale.
În corespundere cu condiþiile
stipulate în art. 49(1) al
Acordului de Parteneriat ºi
Cooperare între Comunitatea
Europeanã ºi Republica
Moldova (în continuare APC),
þara noastrã ºi-a asumat
obligaþiunea ca pânã la finele
celui de-al cincilea an de
acþiune a APC sã atingã un
nivel de protecþie a proprietãþii

designului comunitar

posibilitatea includerii

intelectuale similar celui

înregistrat poate constitui 25 de

câtorva obiecte într-o

existent în CE. APC a intrat în

ani. Termenul iniþial de

singurã cerere;

vigoare în anul 19979.

posibilitatea prezentãrii

Drepturile asupra desenelor/

mostrelor reale în loc de

modelelor industriale sunt

imagini;

recunoscute ºi protejate pe

protecþie este de 5 ani ºi poate
fi reînnoit de patru ori câte cinci
ani. Perioada de protecþie a
designului comunitar
neînregistrat constituie 3 ani.

Intellectus 1/2003

industrial contravine ordinii

Orice parte interesatã poate

posibilitatea amânãrii
publicãrii cu 30 de luni;

teritoriul Republicii Moldova
prin Legea nr.991-XIII din 15
octombrie 1996 privind

intenta la OHIM un proces de

perioada de graþie de 1 an

protecþia desenelor/modelelor

anulare a designului comunitar

privind noutatea;

industriale,10 cu modificãrile

înregistrat. Dar pentru aceasta

din 23 iunie 2000 ºi

trebuie sã fie expuse

obþinerea unui singur

8 noiembrie 2002. Începând cu

argumentele care conduc la

certificat de înregistrare,

6 septembrie 2001, a intrat în

anularea designului comunitar

valabil pe teritoriul tuturor

vigoare Regulamentul de

înregistrat.

þãrilor Uniunii Europene.

aplicare a Legii 991/1996 în
redacþie nouã11 .

Designul comunitar înregistrat

Concomitent cu introducerea

poate fi anulat din urmãtoarele

sistemului de protecþie a

Legislaþia Republicii Moldova

motive: titularul înregistrãrii

designului comunitar, creatorii

conþine urmãtoarele prevederi
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Ô

în domeniul dat: pot fi protejate

constituie 12 luni; amânarea

desenele/modelele industriale

publicării este posibilă cu

excludere de la protecţie

noi; termenul de protecţie

30 de luni.

sau de anulare a

constituie cinci ani; acest
termen poate fi reînnoit încă de
patru ori câte cinci ani; mai
multe desene/modele
industriale pot fi depuse într-un
singur depozit multiplu dacă
articolele se referă la aceeaşi
clasă a CIDMI; desenul/modelul
industrial nu trebuie să fie
constituit din elemente
esenţiale, dictate doar de funcţia

înregistrării;

Prevederile legislaţiei Republicii
Moldova în domeniul protecţiei

completarea motivelor de

Ô

prevederea normelor de

desenelor/modelelor industriale

epuizare a drepturilor

sunt, în mare măsură,

asupra desenului/modelului

armonizate cu normele CE. Dar,

industrial;

pentru armonizarea deplină a
legislaţiei naţionale cu legislaţia

Ô

completarea prevederilor

CE, în contextul obligaţiunilor ce

privind relaţiile cu alte forme

decurg din APC, sunt necesare

de protecţie.

următoarele:

Ô

Prin urmare, cele menţionate

unificarea noţiunii de desen

reprezintă un argument

trebuie să contravină ordinii

industrial, model industrial,

puternic referitor la posibilitatea

publice şi bunelor moravuri;

produs şi produs complex;

de armonizare a legislaţiei

tehnică a obiectului, şi nu

protecţia desenului/modelului
industrial nu exclude protecţia

Ô

caracter individual;

aceluiaşi produs acordată prin
dreptul de autor; perioada de

introducerea criteriului de

Ô

graţie referitoare la noutate

Republicii Moldova cu
legislaţia CE în ceea ce priveşte
condiţiile de protecţie

definirea noutăţii pentru

a desenului/modelului

produsul complex;

industrial.

Tiberiu Popescu. Protecţia
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SUMMARY

T

he Directive 98/71/EC was the first document, wherein there were formulated the legal bases of
the EC industrial design protection system. The integrated system of industrial design protection

in the European Community became a reality on March 6, 2002, when the Regulations on Community
Design Nr. 6/2002, the second legislative document governing the legal protection of industrial
designs, entered into force.
The legislation of the Republic of Moldova includes provisions sufficiently harmonized with the
standards of the European Community. However, for an absolute harmonization of the legislation in
the context of obligations deriving from the Agreement on Partnership and Cooperation between the
European Community and the Republic of Moldova, it is necessary: to unify the notion of industrial
design, industrial model, product and complex product; to introduce the criterion of individual character; to define the novelty of the complex product; to complete the grounds for exclusion from the
protection or for cancellation of the registration; to stipulate the standards on forfeiture of rights in
the industrial design; to complete the provisions on relations with other forms of protection.

CALENDAR
IANUARIE
A. Gãinã este coautor al proiectului Programului de organizare a centrelor de prestare a serviciilor
tehnice în agriculturã, a elaborat o serie de propuneri în domeniul mecanizãrii din cadrul politicii
reformei agrare iniþiate în Republica Moldova.
În sfera ºtiinþifico-pedagogicã A. Gãinã este coautor al programelor de studiu universitare pentru
pregãtirea inginerilor la specialitãþile “Mecanizarea agriculturii” ºi “Electrificarea agriculturii”, a
efectuat cercetãri ºtiinþifice în domeniul recondiþionãrii pieselor de maºini agricole cu materiale
polimerice în câmp ultrasonor, perfecþionãrii proceselor tehnologice ale maºinilor de semãnat cu

Intellectus 1/2003

precizie. A. Gãinã a fãcut parte din grupul de expertizã a proiectelor de mecanizare din cadrul
Primului proiect agricol, a participat la organizarea Centrului ramural de extensiune în problemele
mecanizãrii ºi electrificãrii complexului agroalimentar.
A publicat circa 60 lucrãri ºtiinþifico-pedagogice, este autor a 26 brevete de invenþie. Pot fi
menþionate o serie de brevete ale lui A. Gãinã care au fost folosite la elaborarea complexului de
utilaje pentru pregãtirea porumbului zaharat la conservare, a semãnãtoarelor de precizie pentru culturi
prãºitoare, a unei game largi de maºini destinate protecþiei plantelor etc.
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TEMEIURILE PENTRU
SOLICITAREA MATERIALELOR
SUPLIMENTARE
LA EXAMINAREA INVEN|IEI

biolog Tatiana BAZARENCO,
sp. principal SSec\ie
ec\ie tehnologie, biologie
[i agricultur=, Direc\ia Inven\ii, AGEPI
EXAMINAREA PRELIMINAR+ {I DE FOND A CERERII

D

acã în urma

lipsa procurii, dacã cererea

care fac imposibilã publi-

examinãrii preliminare

este depusã prin mandatar

carea ºi/sau le fac inaccesi-

a cererii ºi a

ºi/sau nu corespunde

bile pentru persoanele

cerinþelor de redactare;

interesate (filele ºi margi-

documentelor anexate se
constatã iregularitãþi referitoare
la îndeplinirea condiþiilor
prevãzute de Legea nr. 461/
1995 privind brevetele de
invenþie ºi Regulamentul de

Intellectus 1/2003

aplicare a Legii, lucrul acesta se
notificã solicitantului,
acordându-i-se un termen de
rãspuns de 3 luni de la data

materialele cererii (titlul
invenþiei prezentat în cerere

nile nu corespund dimensiunilor, tiparul este
necalitativ etc.);

nu corespunde titlului

neindicarea în revendicare a

prezentat în descrierea

obiectului invenþiei pentru

invenþiei; în descriere

care se cere protecþia

lipsesc elementele indicate

juridicã;

în revendicãri; desenele nu
corespund descrierii;

prezentarea în revendicare,

descrierea nu este clarã

în loc de elementele

Conform reg. 56.4 a

fãrã desene explicative etc.);

obiectului corespunzãtor

Regulamentului de aplicare a

lipsa în descrierea invenþiei

Legii privind brevetele de

a capitolelor structurale

invenþie temeiurile pentru

prevãzute de Regulament;

expedierii notificãrii.

notificare sunt:
incorectitudini la plata taxelor;
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neconcordanþa între

exclusiv a datelor privind
caracteristicile de
exploatare ºi de consum, a
efectelor ºi fenomenelor

depistarea lacunelor în

legate de aplicarea ºi/sau

redactarea documentelor

folosirea lui;
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revendicãrile dependente

corespunde cu titlul

obiectelor de proprietate

(un grup de invenþii) au

prezentat în descrierea

industrialã cu aceeaºi datã

elemente care declan-

invenþiei; în descriere

de prioritate.

ºeazã contradicþii în

lipsesc elementele indicate

cazurile concrete de

în revendicãri; desenele nu

realizare a invenþiei sau de

corespund descrierii etc.).

aplicare a ei;

invenþiei temeiurile pentru
notificare pot fi ºi

Dacã în materialele cererii

circumstanþele enumerate în

folosirea în descrierea

existã ºi alte încãlcãri ale

continuare.

invenþiei ºi/sau în revendi-

Regulamentului, ele se indicã

cãri a materialelor care

în notificare.

contravin intereselor

Verificarea se efectueazã în
privinþa revendicãrii invenþiei
conþinute în cerere la momentul

moravuri;

A

necesare, condiþiile stabilite

modificatã ulterior de cãtre

încãlcarea cerinþelor reg.

de Regulament sunt

solicitant, atunci se verificã

publice, principiilor ordinii
publice ºi bunelor

65.1 a Regulamentului
conform cãreia revendi-

tunci când cererea
conþine toate actele

îndeplinite ºi invenþia

finalizãrii examinãrii
preliminare; dacã ea a fost

revendicarea modificatã. La
verificarea revendicãrii invenþiei

carea independentã se

revendicatã nu este inclusã

referã la o singurã invenþie;

în categoria celor

elementelor esenþiale ale

nebrevetabile, solicitantului

invenþiei revendicate,

dependente care presupu-

i se notificã rezultatul

ansamblul cãrora este suficient

ne excluderea sau schim-

pozitiv al examinãrii

barea elementului (ele-

preliminare a cererii.

prezenþa unei revendicãri

mentelor) din revendicarea
cãreia îi este subordonatã;

se stabileºte prezenþa

pentru obþinerea rezultatului
tehnic indicat de solicitant.
Dacã elementul esenþial, în
lipsa cãruia rezultatul tehnic nu

La efectuarea examinãrii de

poate fi atins, nu este cuprins

invenþiile grupului

fond a cererii notificarea privind

în revendicarea invenþiei, dar se

revendicat reprezintã în

prezentarea materialelor

conþine în descriere,

sine variante de

suplimentare se trimite numai

solicitantului i se propune sa-l

soluþionare a aceleiaºi

în cazul când fãrã aceste

includã în revendicare.

probleme, nu se studiazã,

materiale examinarea cererii

Totodatã, sunt expuse

totuºi, o problemã unicã,

este imposibilã.

argumentele ce confirmã

din materialele cererii nu
este clar cã variantele
revendicate se bazeazã pe
un singur principiu ºi nu
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La verificarea revendicãrii

Conform reg. 71.2 a
Regulamentului, temeiuri
pentru notificare constituie:

este indicatã clar diferenþa

necesitatea de a preciza

dintre variante;

revendicãrile;

folosirea în descrierea

necesitatea de a soluþiona

invenþiei ºi/sau în revendi-

problemele legate de

cãri a terminologiei care

examinarea brevetabilitãþii

împiedicã examinarea de

invenþiei revendicate;

fond;

necesitatea acestui element
pentru obþinerea rezultatului
tehnic.
În cazul în care se stabileºte cã
revendicarea prezentatã de
solicitant conþine elemente
neesenþiale ºi elemente ce
caracterizeazã doar forme
particulare de realizare sau de
folosire a invenþiei revendicate,
poate fi invocatã opinia

necesitatea de a soluþiona

solicitantului la oportunitatea

neconcordanþa între actele

problemele legate de

de pãstrare a redactãrii

cererii (titlul invenþiei,

examinarea cererilor de

propuse de acesta pentru

prezentat în cerere, nu

brevet privind identitatea

revendicarea invenþiei.
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La expedierea propunerilor

nedivulgatã, din aceastã cauzã

prima datã în materialele cererii,

legate de înlãturarea

“deosebirea” lui de alte mijloace

concluzia privind imposibilitatea

iregularitãþilor din revendicãri,

nu este posibilã.

identificãrii acestui element va fi

cum ar fi precizarea
caracteristicii elementului
esenþial, excluderea din
revendicare a elementului

justificatã.

T

rebuie sã luãm în
considerare faptul cã

elementului este necesarã

indicat consecinþele juridice ale

elementului este necesarã nu

corectarea caracteristicii lui pe

corectãrii.

numai examinatorului pentru

baza descrierii invenþiei,

O cerinþã importantã formulatã
faþã de revendicare o constituie

evaluarea corectã a invenþiei
revendicate, dar ºi titularului

solicitantului i se propune sã
introducã aceastã corecturã.

posibilitãþile identificãrii fiecãrui

brevetului. Aceastã

În cazul în care este respectatã

element în revendicare.

necesitate este condiþionatã

condiþia posibilitãþii identificãrii

prin eventualitatea cã

elementului, dar pentru

Aceastã cerinþã se considerã
îndeplinitã dacã esenþa

titularul brevetului va

caracterizarea lui este folositã o
terminologie perimatã sau care

noþiunilor prin care aceste

determina faptul folosirii

elemente sunt caracterizate

invenþiei sale ºi, prin urmare,

domeniului tehnic concret,

este recepþionat adecvat de

încãlcarea brevetului,

solicitantului i se poate

specialist, în baza stadiului

depistând toate elementele

recomanda sã introducã în

anterior al tehnicii. Prin urmare,

indicate în revendicarea

revendicare corectura

este necesar sã se evite

independentã în mecanismul

corespunzãtoare.

folosit de potenþialul

Dacã se constatã

necunoscuþi din sursele de

contravenient. E clar cã

imposibilitatea identificãrii

informaþie accesibile, adicã

dacã elementul va fi

elementului ºi solicitantul refuzã

pentru prima datã “nãscociþi” de

caracterizat printr-o noþiune,

sã corecteze revendicarea

inventator sau folosiþi doar într-

conþinutul esenþial al cãreia

un cerc limitat de specialiºti

nu este înþeles adecvat de

elementelor a termenilor

(termeni de jargon).
Examinatorul se va confrunta cu
întrebãri privind posibilitatea

cãtre specialist, acest element
nu va putea fi depistat uºor.

identificãrii elementului ºi în
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posibilitatea identificãrii

posibilitatea identificãrii

neesenþial etc., este util de

folosirea pentru caracterizarea
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Dacã se constatã cã pentru

nu corespunde pe deplin

invenþiei, atunci la examinarea
ulterioarã a cererii acest
element nu se ia în considerare.
Dacã în cerere este formulatã o
singurã sau mai multe
revendicãri ca o revendicare

cazul când pentru caracteristica

Elementul trebuie sã

lui utilizeazã un termen perimat,

corespundã cerinþei de

deºi cunoscut din sursa de

identificare ºi în cazul când

informaþie la care specialiºtii nu

caracteristica lui include un

se mai adreseazã din diverse

nume propriu sau o denumire

motive. Nu va fi considerat

specialã. Dacã, de exemplu,

Revendicarea independentã nu

identificat elementul,

unul dintre elementele

se referã la o singurã invenþie

caracterizat prin folosirea

dispozitivului este exprimat în

dacã ansamblul de elemente

noþiunii de “special” (“suportul

modul urmãtor: “dispozitivul

pe care le conþine include

construcþiei speciale”, “preparat

conþine indicatorul de nivel al lui

elementele expuse ca

cu efect special”). În asemenea

I. I. Ivanov”, dar, cu toate

alternativã, neasigurând

situaþii este clar cã se are în

acestea, în stadiul anterior nu a

realizarea aceluiaºi rezultat

vedere nu orice mijloc (suport

fost folositã caracteristica de

tehnic sau alternativa nu se

sau preparat), dar ceva special,

“indicator de nivel al lui I. I.

referã la elemente separate, ci

particularitatea cãruia rãmâne

Ivanov”, iar ea a apãrut pentru

la un grup de elemente

independentã, se verificã dacã
aceastã revendicare se referã la
o singurã invenþie (Regulament,
reg. 65.1).
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independente funcþional.

obiecte (de exemplu, “ material

ºi furca, lacãtul ºi cheia,

Referitor la dispozitive, la

izolator ºi procedeu pentru

deoarece mijloacele indicate

aceste elemente, se referã cele

obþinerea lui”).

funcþioneazã numai împreunã.

Nu se permite includerea în

Dacã solicitantul propune mai

revendicarea independentã a

multe revendicãri, conþinând

caracteristicii ansamblului de

câteva revendicãri

mijloace, fiecare dintre care îºi

independente, se face analiza

are destinaþia proprie, fãrã

fiecãreia dintre ele (împreunã

realizarea ansamblului cu

cu revendicãrile dependente,

destinaþie generalã. De

dacã acestea sunt). În privinþa

exemplu: “Garniturã ce conþine

mai multor revendicãri, fiecare

pompã ºi bidon, caracterizatã

revendicare independentã a

prin aceea cã pe corpul pompei

cãrora (împreunã cu

sunt amplasate dispozitive de

revendicãrile dependente

agãþare pentru fixarea pe rama

legate de ele, dacã acestea

bicicletei, iar bidonul conþine o

sunt) caracterizeazã numai o

nu se referã la o singurã, ci

despãrþiturã, instalatã în

singurã invenþie, se stabileºte

la mai multe invenþii,

interiorul lui, pentru formarea

dacã invenþiile incluse în ea

solicitantului i se notificã

cavitãþilor izolate”.

reprezintã un grup de invenþii

acest fapt ºi i se propune sã

Fiecare dintre mijloacele

corecteze revendicarea

indicate în revendicare (pompa

pentru înlãturarea

ºi bidonul) are o destinaþie

La revendicarea corectitudinii

iregularitãþii depistate. În

exprimatã în mod clar, ce se

raportãrii invenþiilor,

acest caz se atenþioneazã

realizeazã doar datoritã

caracterizate în revendicãrile

ansamblului de elemente, prin

independente la capitolul

care se caracterizeazã acest

variante, este necesar

constructive, cu privire la
procedee - operaþiunile ºi
substanþele, materialul,
dispozitivele utilizate în
procedeu, la substanþe elementele ce caracterizeazã
compoziþia calitativã (pentru
compuºii individuali - atomii
anumitelor elemente, pentru
compoziþii - ingredientele etc.).

D

acã se constatã cã
revendicarea datã

necesitatea respectãrii
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cerinþei unitãþii invenþiei în

astfel legate încât formeazã un
singur concept inventiv.

mijloc ºi, în special,

sã vã convingeþi cã destinaþiile

revendicarea corectatã ºi a

revendicarea nu conþine

invenþiilor ºi rezultatele

plãþii taxei suplimentare

indicarea acestei destinaþii,

tehnice indicate de solicitant

pentru efectuarea examinãrii

pentru realizarea cãreia ar fi

coincid.

în fond, atunci când în

fost necesare ambele mijloace.

revendicarea datã se

Concluzia datã nu se va extinde

se referã la o singurã invenþie

introduc noi revendicãri

asupra cazului când garnitura

dacã ea, de exemplu, se

independente, neprezentate

constã, de exemplu, din

caracterizeazã prin grupuri de

anterior ca revendicãri

instrumente medicale, care se

compoziþii chimice, descrise

folosesc toate împreunã, într-o

prin diferite formule structurale.

anumitã succesiune, iar

În acest caz, dacã toate aceste

construcþia unuia din

grupuri conþin proprietãþi

Urmãtoarea condiþie, pentru

instrumente este condiþionatã

similare, ele pot fi examinate ca

care revendicarea

de construcþia altuia.

variante - obiecte de acelaºi fel

separate.

Revendicarea independentã nu

(substanþe), cu aceeaºi

independentã nu se considerã
ca referindu-se la o singurã

Cerinþa examinatã nu se

destinaþie, ce asigurã acelaºi

invenþie, este prezenþa

considerã neîndeplinitã, dacã

rezultat. Ultima condiþie se

caracteristicilor ºi noþiunilor

în revendicarea independentã

considerã îndeplinitã dacã,

generice, care reflectã

sunt conþinute caracterizãrile

bunãoarã, coincide, un singur

destinaþia invenþiilor ce se

mijloacelor atât de diferite la

rezultat. Discordanþa acestui

referã la diferite tipuri de

prima vedere, cum ar fi rozeta

subpunct condiþioneazã
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Revendicarea independentã nu

revendicãri independente,

se referã la o singurã invenþie,

expedierea notificãrii

dacã caracterizeazã ansamblul

solicitantului cu indicarea

de mijloace, fiecare dintre care

iregularitãþilor depistate ºi plãþii

are destinaþia proprie, nu

taxelor suplimentare.

realizeazã destinaþia generalã.

caracter tehnic sau juridic.

De exemplu, în trusa

În caz de necesitate, se fac

farmaceuticã, fiecare obiect îºi

referinþe la literatura

are destinaþia sa: pentru

tehnicã, la Legea privind

pansament, oprirea hemoragiei,

brevetele de invenþie a

În cazul în care aceste grupuri
de compoziþii nu manifestã nici
un rezultat identic, ele nu se
considerã variante, iar
revendicarea trebuie sã fie
modificatã astfel încât sã
conþinã un singur grup, la
alegerea solicitantului.
Dacã revendicarea independentã conþine un grup de compoziþii,
descris printr-o structurã
generalã, iar una din pãrþile lor
manifestã, de exemplu, proprietãþi analgetice, iar cealaltã erbicide, aceastã revendicare
se considerã cã se raporteazã
la diferite invenþii ºi se poate
depune o cerere divizionarã
pentru unul din grupuri.

N

u se referã la o

singurã invenþie

revendicarea independentã

Dar toate împreunã nu
realizeazã destinaþia generalã,

citatã în notificare

referitor la vreo problemã se
confirmã prin argumente cu

Republicii Moldova, la
Regulamentul de aplicare a

bunãoarã, de tratare a unei

Legii, precum ºi la alte

maladii.

documente normative.

Dacã la verificarea
revendicãrii invenþiei, prezentate
de solicitant, se depisteazã
discordanþa cu cerinþele
stabilite, formulate la capitolul
structura sau/ori expunerea
revendicãrii, inclusiv în cazurile
în care aceastã discordanþã nu
a fost stabilitã în procesul
examinãrii preliminare a cererii,
solicitantului i se propune
sã introducã corectura
necesarã în revendicarea
invenþiei.

Procedura de examinare de
fond a cererii trebuie sã se
termine cu adoptarea hotãrârii
de acordare a brevetului sau de
respingere a cererii, despre
care solicitantul este notificat (în
afarã de cazurile când cererea
este retrasã de cãtre solicitant,
este consideratã sau
recunoscutã retrasã).

ÎN NOTIFICAREA EXAMINÃRII
NU SE PERMITE:

a) de a se limita la lista

pentru un procedeu de

surselor de informaþii, în

obþinere a grupului revendicat

invoce exemple pentru valorile

baza cãrora poate fi

superioare ºi inferioare maxime

adoptatã hotãrârea de

ale caracteristicilor cantitative,

respingere a cererii de

dacã ele sunt incluse în

invenþii, dacã revendicarea

brevet, fãrã citarea întregului

revendicarea independentã

pentru un procedeu carac-

sistem de probe, care

ºi intervalul este semnificativ,

confirmã legalitatea

terizeazã ca alternativã

iar exemplele prezentate în

concluziei examinãrii;

câteva procedee de obþinere a

cerere se referã doar la valori

acestui grup, deosebindu-se

medii.

chiar prin substanþele iniþiale.

Cu toate acestea examinarea

motivelor, sã confirme

Aceste procedee reprezintã

are dreptul sã propunã

posibilitatea de realizare a

variante ºi trebuie sã fie

solicitantului o formã

invenþiei, dacã informaþiile

caracterizate în revendicãri

echivalentã mai reuºitã de

conþinute în cerere nu

independente ºi separate,

prezentare a expresiilor

confirmã aceastã posibili-

matematice sub forma unei

tate, sunt insuficiente sau

formule matematice sau a unei

neautentice. În caz de

formulãri verbale.

necesitate, dovezile trebuie

condiþiilor unei singure
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suprimarea durerii de cap etc.

pinia examinãrii

Examinarea este în drept sã

de compoziþii, ce corespunde

notificând acest fapt
solicitantului.
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necesitatea formãrii de noi

b) de a cere solicitantului, fãrã
prezentarea dovezilor ºi
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sã fie confirmate prin

cantitativã a elementului

referirile la sursele de

esenþial.

informaþie;

c) de a pretinde dovezi privind

Nu se permite, de
asemenea, sã se cearã

obþinerea efectivã ºi/sau
prezenþa proprietãþilor

introducerea în revendicarea
independentã a caracteristicilor

indicate în cerere (de
exemplu, a acþiunii biolo-

cantitative ale ingredientelor
compoziþiei fãrã argumentarea

gice ºi/sau toxicitãþii reduse)
pentru fiecare compus al

acþiunii acestor caracteristici
asupra rezultatului atins.

grupului revendicat cu
radicali diferiþi dupã natura

Nu se permite de a propune

chimicã (dacã grupul este
descris printr-o formulã
structuralã generalã);

d) de a cere solicitantului sã

solicitantului sã excludã una
din invenþiile grupului
revendicat, motivând acest fapt
cu brevetarea dublã în cazurile

raporteazã reciproc cu
elementele alteia, deosebinduse doar prin forma exprimãrii,
condiþionatã de tipul obiectului.
În procesul efectuãrii examinãrii nu se permite înaintarea
cerinþei de excludere din
revendicarea invenþiei a
expresiilor matematice, dacã
forma de prezentare a elementelor invenþiei aleasã de
solicitant nu împiedicã posibilitatea de identificare a lor ºi
verificarea brevetabilitãþii
acestei invenþii.

prezinte dovezi privind

în care este revendicat un grup
de invenþii, reprezentat de

Ca ºi în cazul efectuãrii examinãrii preliminare, notificarea

imposibilitatea atingerii
rezultatului tehnic cu

diferite tipuri de obiecte
(de exemplu, procedeu ºi

vizând materialele omise sau
corectate la etapa efectuãrii

condiþia devierii de la
valorile maxime ale

dispozitiv pentru realizarea lui,
dispozitiv (substanþã) ºi

examinãrii de fond se expediazã
solicitantului de atâtea ori de

intervalului sau de la
valoarea unicã, folosite

procedeu pentru confecþionarea lui), totodatã

câte e necesar pentru eliminarea neajunsurilor cererii ºi ale

pentru caracterizarea

elementele unei invenþii se

documentelor aferente.

BIBLIOGRAFIE:
1.

Regulament de aplicare a Legii nr. 461/1995 privind brevetele de invenþie (în redacþie nouã)

SUMMARY

A

t the preliminary examination stage the notifications are sent in the following cases: missing in
the application of at least one document specified in the Regulations on the Application of the

Law on Patents for Invention No. 461/1995; missing of the authorization proving the representation;
revealing of certain defects in the document drafting; incorrectness in the payment of fees; lack in the
description of structural chapters thereof; lack in the claim of the subject-matter for which protection

Intellectus 1/2003

is sought; non-compliance with the requirement of unity of invention; presence of a dependent claim,
assuming exclusion or change of a feature (s) from the claim to which it is subordinated; the claimed
invention represents variants of solution of the same aim, but it is not traced one common aim; use in
the description of commonly unaccepted terminology etc.
At the substantive examination stage grounds for notification may be the following circumstances:
missing in the claim of an essential feature, in the absence of which it cannot be attained the technical
result; presence in the claim of a nonessential feature, characterizing only partial forms of realization
or utilization of the invention; impossibility of identifying the feature of the claim; claiming of a
group of inventions; lack of unity of invention; non-compliance with the established requirements of
the claim structure or of the summary thereof.
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III. MANAGEMENTUL ACTIVELOR
NEMATERIALE.
PARTICULARIT+|I DE EVALUARE
{I CONTABILIZARE A ACESTORA

dr. ]n economie Vasile BUCUR,
conferen\iar la catedra “Contabilitate [i audit”,
ASEM,
dr. ]n economie Raisa CRAVCENCO,
conferen\iar IPI, AGEPI
(Sfârºit. Încep. în nr. 5-2001, 2-2002)

CONTABILITATEA CESIUNII DREPTULUI DE UTILIZARE
A OBIECTELOR DE PROPRIETATE INTELECTUAL+ (OPI)

Intellectus 1/2003

}

n conformitate cu

sarcina examinãrii fiecãrui tip de

juridice sau fizice se perfecteazã

legislaþia în vigoare,

cesiune a dreptului la utilizarea

printr-un contract de licenþã.

dreptul la folosirea unor

activelor nemateriale, deoarece

Pentru categoria de OPI, care

active nemateriale poate

ele influenþeazã, de regulã,

include invenþii, modele de

fi oferit unor persoane juridice

stabilirea modului de decontãri

utilitate, desene ºi modele

sau fizice pe un anumit timp. În

dintre ambele pãrþi. Însã criteriul

industriale, se prevede un

acest caz pot fi posibile douã

pãstrãrii sau nepãstrãrii titlului

contact cu compartimentele ºi

variante:

de proprietar în cesiunea

condiþiile aferente, iar pentru

dreptului la folosirea OPI

mãrci – un alt contract cu

determinã modul de întocmire a

conþinut respectiv.

a) Titularul OPI îºi pãstreazã
titlul de proprietar;

b) Titularul OPI nu-ºi pãstreazã
titlul de proprietar.

înregistrãrilor contabile aferente
valorii de bilanþ ºi amortizãrii
acumulate a acestora pe
parcursul perioadei de utilizare

În prima variantã cesiunea

pânã la momentul cesiunii.

dreptului de folosire a activelor

26

Titularul drepturilor exclusive
asupra OPI la încheierea
contractului este numit licenþiar,
iar persoana juridicã sau fizicã,
cãreia i s-au transmis drepturile
patrimoniale poartã denumirea

nemateriale poate purta

Cesiunea (transmiterea)

caracter diferit de folosire

dreptului la utilizarea activelor

exclusivã, neexclusivã, totalã,

nemateriale separabile de cele

În contractul încheiat între

limitatã etc. Aici nu ne punem

materiale unor persoane

licenþiar ºi licenþiat pot fi stabilite

de licenþiat.
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cele mai diverse condiþii pentru

elementelor patrimoniale ale

Exemplu. Prelungind

decontãri:

licenþiarului. De aceea el va

condiþiile exemplului precedent,

reflecta în contabilitate

sã admitem cã dupã 3 ani

operaþiile:

întreprinderea-licenþiar a

plata sumei totale la
prezentarea facturii;
plata din data intrãrii
contractului în vigoare;
plata dupã perfectarea
procesului verbal de
primire-predare spre
utilizare a OPI sau din data
producþiei în serii. În afarã
de aceasta, fiecare caz de

din valoarea de intrare (de
bilanþ corectatã sau
reevaluatã) conform duratei
de utilizare ºi metodei de
calculare a uzurii dupã
prevederile SNC 13
“Contabilitatea activelor
nemateriale”;

cesionat unei persoane
juridice – licenþiatului – dreptul
patrimonial de utilizare a
invenþiei pe 5 ani la valoarea
de 30 000 lei fãrã TVA, suma
TVA – 6000 lei. Plata a fost
fãcutã unic în termenul
negociat de ambele pãrþi
(în 10 zile) din data intrãrii
în vigoare a contractului la

achitare a datoriei faþã de

recunoaºterea (consta-

prezentarea facturii

licenþiar poate fi prevãzut în

tarea) venitului în mãrimea

în 3 exemplare.

volum unic sau pe etape

valorii dreptului cesionat,

(eºalonate). Pãrþile pot

inclusiv alte plãþi (rede-

negocia în contract prin

venþe), ºi a creanþelor

decontãri plata unicã sau

respective;

La licenþiar:

încasarea venitului ca

1) Se cuvine de la licenþiat

eºalonatã cu aplicarea
redevenþelor sau fãrã
acestea. Redevenþele

urmare a stingerii creanþei;

prezintã plãþile prevãzute

înregistrarea datoriei

pentru utilizarea activelor

licenþiarului faþã de buget

nemateriale ºi a

privind TVA (Taxa pe

resurselor naturale.

valoarea adãugatã) ºi

Sã examinãm operaþiile ºi
modul de reflectare în conturile
respective ale acestora în cazul
cesiunii drepturilor la utilizarea
OPI cu pãstrarea titlului de
proprietar (varianta “a”).

achitarea acesteia.

Licenþiatul va reflecta:

Înregistrãrile contabile vor fi
întocmite astfel:

pentru dreptul cesionat:
debit contul 221 “Creanþe
pe termen scurt privind
facturile comerciale”, 223
“Creanþe pe termen scurt
ale pãrþilor legate” sau 229
“Alte creanþe pe termen
scurt” – la valoarea

trecerea la intrãri a

dreptului, inclusiv TVA –

dreptului la utilizarea OPI în

36000 lei;

componenþa activelor
nemateriale, concomitent

credit contul 621 “Venituri

În aceastã variantã

înregistrând ºi datoria faþã

ale activitãþii de investiþii” –

întreprinderea-titular de drepturi

de licenþiar;

la suma venitului

asupra OPI - licenþiarul oferã
dreptul respectiv unei sau

Intellectus 1/2003

calcularea amortizãrii OPI

recunoscut - 3000 lei;
achitarea datoriei prin
virarea mijloacelor bãneºti

credit contul 534 “Datorii

sau prin oferirea unor

privind decontãrile cu

active ;

bugetul”;

contractuale. Concomitent

înregistrarea sumei TVA

subcontul 5342 “Datorii

licenþiarul poate folosi OPI în

trecutã în cont.

privind taxa pe valoarea

concomitent mai multor
persoane juridice sau fizice în
conformitate cu condiþiile

activitatea sa de producþie pe
parcursul perioadei de cesiune
a dreptului ºi/sau “know-how”.

Dupã punerea în utilizare a
dreptului procurat (în cazul
cumpãrãrii) licenþiatul va

adãugatã” – la suma TVA 6000 lei.

2) Încasarea mijloacelor

Aceste condiþii nu contribuie la

calcula amortizarea din

bãneºti în achitarea

modificarea de volum a

valoarea acestuia.

creanþei:
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debit contul 242 “Cont de

cont de evidenþã a datoriilor

credit contul 113 “Amorti-

decontare”, 243 “Cont

– la suma totalã, inclusiv

zarea activelor nemateriale”

valutar” sau alt cont de

TVA – 36000 lei.

– 500 lei.

evidenþã a mijloacelor
bãneºti - 3600 lei;
credit contul 221 “Creanþe
pe termen scurt privind
facturile comerciale”, 223
“Creanþe pe termen scurt

debit contul 539 “Alte datorii
pe termen scurt” sau
alt cont de evidenþã a

parcursul duratei contractuale
licenþiarul nu are dreptul de a
utiliza OPI. Însã dupã expirarea
acestui termen utilizarea OPI se
restabileºte. Dupã opinia

datoriilor – 36000 lei;

“Alte creanþe pe termen

credit contul 242 “Cont de

determinã modul de reflectare a

decontare”, 243 “Cont

operaþiilor respective în

valutar” sau alt cont de

cesiunea dreptului patrimonial

evidenþã a mijloacelor

la fel ca ºi arenda operaþionalã.

scurt” – 36000 lei.

3) Virarea TVA bugetului:
debit contul 534 “Datorii

bãneºti – 36000 lei.

privind decontãrile cu

noastrã, aceastã condiþie

În contractul de vânzare

bugetul”; subcontul 5342

În cazul când utilizarea invenþiei

(cumpãrare) a licenþei exclusive,

“Datorii privind taxa pe

necesitã cheltuieli de pregãtire,

neexclusive, totale etc. pãrþile

valoarea adãugatã” – 6000

acestea se acumuleazã în

pot negocia plata unicã (cum a

lei;

contul 112 “Active nemateriale

fost expus mai sus), pe etape

în curs de execuþie” apoi la

fãrã aplicarea plãþilor curente

costul efectiv (cheltuielile

(redevenþe) sau cu aplicarea

acumulate) se întocmeºte

acestora pe parcursul duratei

formula contabilã:

contractuale. În cazul aplicãrii

decontare” sau alt cont de
evidenþã a mijloacelor
bãneºti - 6000 lei.

La licenþiat:
1) Acceptul facturii privind
dreptul la utilizarea invenþiei:
debit contul 111 “Active
nemateriale” sau 112 “Active
nemateriale în curs de
execuþie” în funcþie de modul
în care poate fi folositã
invenþia fãrã careva cheltuieli
de pregãtire sau necesitã
asemenea cheltuieli – la

Intellectus 1/2003

achitarea datoriei:

În cazul licenþei totale pe

ale pãrþilor legate” sau 229

credit 242 “Cont de

valoarea dreptului fãrã TVA –
30000 lei;
debit contul 534 “Datorii
privind decontãrile cu
bugetul”, subcontul 5342

plãþilor sub formã de redevenþe
debit 111 “Active nemate-

modul de reflectare a operaþiilor

riale”;

se complicã. Doar conform art.

credit 112 “Active nemateriale în curs de execuþie”.

89(1) al Codului fiscal fiecare
plãtitor de redevenþe (cu
excepþia celor ce efectueazã

Dacã dreptul la folosirea

plãþi nerezidenþilor) reþine ºi

invenþiei nu a necesitat cheltuieli

plãteºte impozitul pe venit în

de pregãtire, atunci din luna

mãrime de 20% din suma plãþii.

ulterioarã lunii trecerii la intrãri
licenþiatul va calcula amortizarea
acestui drept în mãrime de
6000 lei (30000:5) anual, iar
lunar – 500 lei (în cazul aplicãrii

Plata curentã sub formã de
redevenþe poate fi negociatã de
licenþiar ºi licenþiat în mod
diferit:

metodei liniare) prin formula

în procente din valoarea

contabilã:

produselor fabricate sau

debit contul 813
“Consumuri indirecte de

vândute conform licenþei
procurate;

producþie”, 713 “Cheltuieli

în mãrimea taxei (în lei)

generale ºi administrative”,

stabilite de pãrþi pe o unitate

712 “Cheltuieli comerciale”

de produs (bucatã, kilo-

sau alt cont în funcþie de

gram, tonã, metru etc.),

credit contul 539 “Alte datorii

destinaþia de utilizare a

fabricat conform licenþei sau

pe termen scurt” sau alt

invenþiei – 500 lei;

pe o unitate de produs

“Datorii privind taxa pe
valoarea adãugatã” – la
suma TVA – 3000 lei;
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special fabricat conform

redevenþelor recunoscutã

ca venit din activitatea

licenþei;

drept venit – 12000 lei;

financiarã, iar valoarea

în alte variante acceptabile

credit contul 534 “Datorii

– care pot fi prevãzute în

privind decontãrile cu

condiþiile contractuale.

bugetul”, subcontul 5342

Exemplu. Prelungind
condiþiile exemplului precedent,
sã admitem cã în afarã de plata
unicã în mãrime de 30000 lei

“Datorii privind taxa pe
valoarea adãugatã” – la
suma TVA – 2400 lei.

2) Încasarea venitului sub

fãrã TVA pãrþile au negociat: din

formã de redevenþe fãrã

luna ulterioarã lunii de începere

impozitul pe venit reþinut la

a fabricãrii în serie a produse-

sursa de platã în mãrime

lor conform licenþei, licenþiatul

de 12000 lei (14400 –

plãteºte licenþiarului lunar 3%

2400):

din valoarea produselor
fabricate pe parcursul duratei
contractuale. Sã admitem cã
valoarea produselor fabricate
de licenþiat în prima lunã (dupã
începutul fabricãrii în serii)
constituie 400000 lei fãrã TVA.

debit contul 241 “Casa”,
242 “Cont de decontare”,
243 “Cont valutar” sau alt
cont de evidenþã a
mijloacelor bãneºti –
12000 lei;

utilizarea OPI – ca venit al
activitãþii de investiþii.

La licenþiat:
1) Calcularea sumei
redevenþelor conform
condiþiilor contractuale:
debit contul 722 “Cheltuieli
ale activitãþii financiare”,
subcontul 7221 “Cheltuieli
privind plata redevenþelor” –
la suma redevenþelor fãrã
TVA – 12000 lei:
debit contul 534
“Datorii privind decontãrile
cu bugetul”, subcontul
5343 “Datorii privind taxa
pe valoarea adãugatã” –

Suma redevenþelor este egalã

credit contul 228 “Creanþe

la suma TVA –

cu 12000 lei (400000 x 0,03)

pe termen scurt privind

2400 lei;

fãrã TVA.

veniturile calculate” –

Conform acestor condiþii vor fi
întocmite formulele contabile

12000 lei;

3) Reþinerea impozitului pe

credit contul 539 “Alte
datorii pe termen scurt” sau
alt cont de evidenþã a

aferente plãþii unice (30000 lei)

venit în mãrime de 20% din

datoriilor – la suma totalã,

fãrã TVA în modul expus în

suma redevenþelor fãrã TVA

inclusiv TVA – 14400 lei.

exemplul precedent.

– 2400 lei (12000 x 0,2):

Concomitent pãrþile vor mai

2) Virare licenþiarului în

întocmi urmãtoarele înregistrãri

debit contul 225 “Creanþe

achitarea datoriei privind

contabile aferente numai

pe termen scurt privind

redevenþele fãrã impozitul

redevenþelor.

decontãrile cu bugetul”,

pe venit reþinut la sursa de

subcontul 2251 “Decon-

platã:

La licenþiar:
1) Calcularea sumei redevenIntellectus 1/2003

dreptului cesionat pentru

þelor spre încasare:
debit contul 228 “Creanþe
pe termen scurt privind

tãrile privind impozitul pe
venit” – 2400 lei;

debit contul 539 “Alte
datoriei pe termen scurt”

credit contul 228 “Creanþe pe

sau alt cont de evidentã a

termen scurt privind veni-

datoriilor – 12000 lei;

turile calculate” – 2400 lei.

credit contul 242 “Cont de

veniturile calculate” – la

Dupã aceste operaþii contul

decontare”, 243 “Cont

suma totalã a redevenþelor,

228 va fi închis lunar, dacã

valutar” sau alt cont de

inclusiv TVA – 14400 lei;

licenþiatul va achita întocmai

evidenþã a mijloacelor

creanþa conform condiþiilor

bãneºti – 12000 lei.

credit contul 622 “Venituri
ale activitãþii financiare”,

contractuale.

3) Reþinerea impozitului pe

subcontul 6228 “Venituri

Dupã cum vedem, licenþiarul va

venit aferent sumei

din redevenþe” – la suma

recunoaºte suma redevenþelor

redevenþelor spre platã:

29

ASPECTE ACTUALE ALE PROPRIETÃÞII INDUSTRIALE

debit contul 539 “Alte datorii

activitãþii financiare, iar valoarea

În condiþiile cesiunii dreptului

pe termen scurt” sau alt

dreptului la utilizarea OPI sub

patrimonial aferent activelor

cont de evidenþã a datoriilor

formã de platã unicã – ca

nemateriale separabile de cele

– 2400 lei;

valoare a activului nematerial în

materiale cu pãstrarea titlului de

componenþa brevetelor.

proprietar licenþiarul recunoaºte

credit contul 534 “Datorii

valoarea acestui drept ca venit.

privind decontãrile cu

Generalizând cele expuse, dupã

bugetul”, subcontul 5341

opinia noastrã va fi raþional ca la

“Datorii privind impozitul pe

caracteristicile intrãrilor OPI ºi

el prelungeºte sã utilizeze acest

venit” – 2400 lei.

cesiunii drepturilor de utilizare

drept concomitent cu persoanele

ale acestora sã fie fãcute unele

juridice sau fizice cãrora li s-a

completãri ºi în SNC 13 “Conta-

cesionat dreptul patrimonial.

4) Virare la buget a impozitului
pe venit reþinut la sursa de
platã:

Casarea valorii de bilanþ la licenþiar
în acest caz nu poate fi, deoarece

bilitatea activelor nemateriale”:
În cazul cesiunii dreptului
activele nemateriale

patrimonial privind OPI fãrã

separabile de cele materiale

pãstrarea titlului de proprietar,

sunt recunoscute în baza

licenþiarul la fel recunoaºte

criteriilor menþionate

valoarea acestui drept ca venit,

(întreprinderea va obþine

concomitent reflectând casarea

anumite avantaje econo-

valorii de bilanþ ca niºte

credit contul 241 “Cont de

mice ºi valoarea lor poate fi

cheltuieli ale activitãþii de

decontare” sau alt cont de

determinatã cu certitudine),

investiþii.

evidenþã a mijloacelor

dacã acestea sunt înregis-

bãneºti – 2400 lei.

trate de organizaþia specialã.

debit contul 534 “Datorii
privind decontãrile cu
bugetul”, subcontul 5341
“Datorii privind impozitul pe
venit” – 2400 lei;

Indiferent de condiþiile menþionate, cu excepþia arendei

Cesiunea dreptului patrimonial

operaþionale, licenþiatul recu-

contul 539 va fi închis.

privind OPI de cãtre licenþiar

noaºte valoarea dreptului

poate fi: cu pãstrarea titlului de

cesionat în contabilitate ºi îl

Licenþiarul va recunoaºte suma

proprietar ºi fãrã pãstrarea

reflectã în bilanþ ca valoare a

redevenþelor drept cheltuieli ale

acestui titlu.

activului nematerial procurat.

Reflectând aceste operaþii

CALENDAR
FEBRUARIE

La 7 februarie 1939 la Tiraspol s-a nãscut inventatorul Alexandru CRÃCIUN,
Intellectus 1/2003

doctor în ºtiinþe tehnice, cercetãtor în domeniul lubrifianþilor ºi protecþiei mediului ambiant,
ºef laborator la Centrul de Chimie Aplicatã ºi Ecologicã, USM.
Alexandru CRÃCIUN a fãcut studii tehnice superioare la Universitatea Tehnicã de Stat
“N. Bauman” din Moscova (1956-1962). Din 1962 pânã în 1996 a lucrat inginer la biroul specializat
de construcþie din cadrul Uzinei de Tractoare din Chiºinãu, iar între 1965-1995 a fost lector superior,
conferenþiar la Universitatea Tehnicã din Moldova, apoi ºef catedrã mecanica aplicatã ºi rezistenþa
materialelor (1983-1993).
În 1977 a susþinut teza de doctor pe tema “Cercetarea lubrifiantului solid pe bazã de caprolactamã”,
iar în 1983 devine conferenþiar.
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WIPO
net
-ul – UN MEDIU
WIPOnet
netnet-ul
COMPLEX DE SERVICII
INFORMA|IONALE

dr. Valentin N
EGUR+
NEGUR+
EGUR+,,
[ef Direc\ie Informatic=,

Iurie M~NDRESCU,
[ef Sec\ie Administrare LAN,
AGEPI

}

n iulie 1997 statele-

contribuind la perfecþionarea administrãrii sistemelor de PI,

membre ale OMPI au

aºa cum sunt PCT, Madrid ºi Aranjamentul de la Haga.

decis sã desfãºoare un

WIPOnet-ul va interconecta peste 300 de oficii de PI din 171 de state-

program capabil sã realizeze

membre ale OMPI, continuând sã evoluþioneze ca parte a

reþeaua corporativã informa-

infrastructurii fundamentale pentru administrarea ºi managementul

þionalã globalã, bine protejatã,

drepturilor de PI.

ce va asigura atât accesul
automatizat al utilizatorilor la
bazele de date, cât ºi desfã-

OBIECTIVELE WIPOnet–ului:

ºurarea lucrãrilor de automa-

sã ia în considerare toate necesitãþile statelor-membre, asigu-

tizare ºi computerizare a

rând comunicaþii rapide pentru comunitatea mondialã de PI prin

proceselor informaþionale ºi

avantajul ce-l oferã reþelele publice disponibile, la un preþ

tehnologice. Acest program se

rezonabil;

Intellectus 1/2003

va implementa în câteva faze ºi
va asigura conexiunea la

sã asigure statele-membre cu mijloacele necesare (hardware,

Internet a oficiilor de proprietate

software ºi de training) pentru conectarea la reþea în vederea

intelectualã (PI), precum ºi alte

obþinerii accesului la informaþia de PI ºi modernizãrii activitãþilor

servicii. Astfel, WIPOnet-ul,

din domeniul PI;

este un proiect de realizare a
reþelei corporative informaþionale globale, fiind nu numai
un proiect de reþea, ci ºi un

sã înlesneascã folosirea liberã a informaþiei de PI de cãtre
statele-membre, comunitatea de PI, printr-o protecþie adecvatã
ºi o executare eficientã a drepturilor de PI;

vehicul pentru o modernizare

sã faciliteze accesul la informaþia de PI a þãrilor în curs de dezvol-

continuã, un mediu de coope-

tare, asigurând prin aceasta un mecanism al transferului de

rare între statele-membre ale

tehnologii pentru dezvoltarea economicã, ºtiinþificã ºi culturalã,

OMPI ºi comunitatea de PI,

întru beneficiul acestor þãri ºi al inventatorilor, autorilor, industriei,
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universitãþilor, instituþiilor de
cercetare ºi proiectare,

STRATEGIA GENERAL+

astfel ca decalajul dintre

Pentru a îmbunãtãþi lucrurile, OMPI a lansat în luna martie 1998 Proiectul

þãrile dezvoltate ºi cele în

WIPOnet. Acesta se va baza pe Internetul public existent, care furnizeazã

curs de dezvoltare sã poatã

cel puþin nivelele de bazã ale conectivitãþii majoritãþii þãrilor, pecum ºi pe

fi substanþial redus;

reþeaua corporativã privatã SITA (Société Internationale de Telecomunications Aeronautique). Reþeaua WIPOnet va arãta structural astfel:

sã ofere un nou mecanism
de cooperare dintre Biroul
Internaþional (BI), oficiile de
PI ºi sectorul privat;
sã stabileascã baza
tehnologicã pentru aplicarea depunerii electronice ºi
automatizãrii funcþiilor de
bazã ale oficiilor de PI.

e

În prezent printre oficiile de
proprietate intelectualã din
întreaga lume ºi, mai ales,
dinþãrile în curs de dezvoltare,
existã un gol imens privind
nivelul tehnologic. În timp ce
oficiile din þãrile dezvoltate pot

OMPI va extinde conectica spre oficiile de PI din þãrile incapabile

profita de preþul mic al tehnolo-

deocamdatã sã dispunã de telecomunicaþiile necesare. Þinând cont

giilor Internetului, care le sunt

de confidenþialitatea unor date din domeniul PI, WIPOnet-ul va include

disponibile, infrastructura

ºi o componentã similarã multor reþele particulare virtuale corporative,

telecomunicaþiilor în þãrile în

asigurând securitatea mesajelor private. Actualmente WIPOnet-ul se

curs de dezvoltare este sau

realizeazã utilizându-se cele mai performante sisteme de securitate a

foarte limitatã, sau inexistentã.

datelor ºi a canalelor de comunicaþii:

Oficiile din aceste regiuni sunt,
astfel, într-un dezavantaj mare

IP sec;

înzestrate cu tehnologii informa-

HTTPS;

oficiile mici de PI nu pot suporta
cheltuielile pentru echipamentul
ºi conectare, ce le-ar apropria
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Tehnologia Virtual Private Network (VPN);

când contacteazã cu oficiile
þionale avansate. Deseori

de comunitatea de PI în “online”, fãcând asstfel problema

SSL.
Realizarea proiectului este planificatã în trei faze:
conectarea la Internet a oficiilor de PI care nu au o astfel de
conexiune;

promovãrii ºi utilizãrii informaþiei

instruirea administratorilor WIPOnet ºi conectarea la WIPOnet a

mai dificilã, inhibând protecþia

oficiilor de PI care au conexiune la Internet;

eficientã ºi aplicarea drepturilor
de PI. Este evidentã necesitatea unei soluþii globale a
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Structura WIPOnet-ului

integrarea WIPOnet-lui în sistemul de comunicaþii dintre oficiile
de PI.

acestor probleme. Apariþia

Dezvoltarea reþelei WIPOnet va depinde mult de rezultatele fazei a

Internetului oferã pentru OMPI

doua a proiectului. Dacã rezultatele realizãrii proiectului vor fi satis-

un mijloc de reducere sau

fãcãtoare, iar oficiile de PI vor propune noi metode de utilizare a reþelei

înlãturare a acestui decalaj.

WIPOnet, atunci se vor proiecta ºi surse suplimentare de finanþare.

ASPECTE ACTUALE ALE PROPRIETÃÞII INDUSTRIALE

Unele oficii vor necesita schimb

accesul echitabil la tehnologiile avansate de comunicaþii

de date în cantitãþi mari cu

(hardware, software ºi instruire) pentru conectarea la reþeaua de

Biroul Internaþional (BI), precum

calculatoare ºi accesul la informaþia de PI, susþinând

ºi cu alte oficii de PI. Pentru

modernizarea activitãþilor oficiilor de PI;

aceste oficii se vor instala nivele
înalte de securitate, canale
dedicate ºi de bandã largã.
WIPOnet-ul va întrebuinþa, dacã
este cazul, standardele cunoscute, inclusiv standarde de

fortificarea drepturilor de PI - promoveazã utilizarea informaþiei
de proprietate intelectualã de cãtre statele-membre ale OMPI,
de comunitatea de PI ºi liber de cãtre public, sprijinind prin
aceasta protecþia adecvatã ºi o exercitare eficientã a drepturilor
de PI;

informaticã specializate,

o implicare mai activã a þãrilor în curs de dezvoltare

convenabile pentru particu-

în facilitarea accesului la informaþia de PI, furnizând prin aceasta

laritãþile datelor de PI.

un instrumentar pentru transferul de tehnologii ºi dezvoltarea

WIPOnet-ul va cuprinde un plan
flexibil, care va permite actualizarea ºi modificarea “software”
ºi “hardware”, în conformitate
cu schimbarea tehnologiei
informaþiei.
WIPOnet-ul va susþine urmãtoarele obiective strategice:
micºorarea discrepanþei
informaþionale ce existã

economicã, ºtiinþificã ºi culturalã spre binele acestor þãri,
al inventatorilor, autorilor, industriei, universitãþilor, instituþiilor
de cercetãri ºi proiectãri. Astfel, discrepanþa dintre þãrile
dezvoltate ºi cele în curs de dezvoltare se va diminua
substanþial;
o cooperare activã dintre pãrþile implicate oferã un nou mecanism
pentru cooperarea dintre BI, oficiile de PI ºi sectorul privat, ºi
promovarea automatizãrii continue. În consecinþã, se vor stabili
bazele tehnologice pentru aplicarea depunerii electronice ºi
automatizãrii oficiilor de PI.

între þãrile dezvoltate ºi cele

Astfel, deoarece oficiile de PI se orienteazã spre strategiile de

în curs de dezvoltare;

examinare ºi sistemele automatizate, va creºte volumul de

perfecþionarea fluxului
informaþional cu privire la PI
dintre statele-membre OMPI,
oficiile regionale de PI ºi BI.

documente electronice disponibile. Aceasta va condiþiona schimbul
global de informaþii dintre oficiile ce vor utiliza WIPOnet-ul, reducând
astfel fluxul costisitor de hârtie dintre oficii ºi costurile pãstrãrii ºi
depunerii asociate. WIPOnet-ul va furniza servicii internaþionale atât
publice, cât ºi private (secrete).

îmbunãtãþirea accesului ºi
a schimbului de informaþii
de PI în termeni de cost ºi
timp de acces în conformitate cu principiile
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acceptate anterior.
Graþie WIPOnet-ului va fi posibil

La ora actualã WIPOnet-ul presteazã urmãtoarele servicii:
WIPOnet mail services (HTTPS, IMAP, POP3);
WIPOnet mailing list/discussions groups;
WIPOnet FTP File Transfer Service;
On-line Colaborations tools;

sã se realizeze:
comunicaþii mai calitative
via preþuri rezonabile ale
tehnologiilor Internetului,

Web publishing;
În mod Conceptual ºi funcþional WIPOnet-ul este legat de
urmãtoarele aplicaþii fundamentale:

luându-se în considerare
necesitãþile tuturor
statelor-membre, ale
comunitãþii mondiale de PI,

BIBLIOTECILE NUMERICE DE PROPRIETATE
INTELECTUAL+ (BNPI)

oferind avantajele reþelelor

Conceptul general al BNPI a fost recomandat de cãtre statele-

publice disponibile;

membre ale OMPI. Astfel de biblioteci numerice reprezintã

33

ASPECTE ACTUALE ALE PROPRIETÃÞII INDUSTRIALE

echivalentul electronic al
colecþiei pe hârtie a informaþiei
de proprietate intelectualã. BNPI

PROGRAMUL ACADEMIC DE STUDIU
LA DISTAN|+ (WADLP)

oferã o cale eficientã ºi rentabilã

Reþeaua WIPOnet va menþine, de asemenea, solicitãrile informa-

de stocare a informaþiei de

þionale ale programelor de studiu la distanþã.

proprietate intelectualã pentru
persoanele interesate.

Comoditãþile (facilitãþile) majore ale serviciilor de training ºi educaþie
ale OMPI pot fi realizate în rezultatul stabilirii unei reþele de

BNPI reprezintã o variantã

comunicare de tip Internet. În particular, aplicând studiul la distanþã ºi

atractivã alternativã vizavi de

tehnologiile de videoconferinþã, oferite de WADLP, acestea vor ajuta sã

colecþiile pe hârtie, existente în

se depãºeascã dificultãþile în distribuirea informaþiei þãrilor în curs de

prezent la oficiile de PI.

dezvoltare.

Relaþia dintre WIPOnet ºi

Proiectul WADLP prevede utilizarea WIPOnet-ului într-un complex de

programul BNPI constituie

servicii:

un mecanism nou ºi valoros
în prezentarea informaþiei rapid,
eficient ºi într-o manierã

sisteme de cursuri multimedia;
facilitãþi de clase virtuale ;

convenabilã pentru toate
statele-membre ºi comunitatea
de proprietate intelectualã.

DEPUNEREA
ELECTRONIC+
A CERERILOR
Depunerea electronicã a
cererilor de protecþie creºte în
importanþã pentru oficiile de PI.
O mare sumã de bani se

sisteme de management ºi oferta instrucþiunilor;
centre de studiu multimedia prin reþea în oficiile de PI.

SCHIMB DE DOCUMENTE CU PRIORITATE PCT
Tratatul de Cooperare în domeniul Brevetelor (PCT), administrat de
OMPI, prevede un schimb de date dintre participanþi. Una dintre cele
mai importante activitãþi este schimbul de documente de prioritate
dintre oficii ºi BI. Aceastã cerinþã va putea fi satisfãcutã numai prin
WIPOnet.

cheltuie în fiecare an pentru

În încheiere putem concluziona urmãtoarele. WIPOnet-ul, graþie

simpla transmitere de hârtii ce

caracteristicilor sale, devine un mijloc ce va favoriza ºi va amplifica

conþin informaþia referitoare la

procesul de dezvoltare economicã a þãrilor în curs de dezvoltare; va

cereri. Biroul Internaþional ºi

permite ca discrepanþa dintre þãrile dezvoltate ºi cele în curs de

oficiile de PI acþioneazã ca oficii

dezvoltare sã se micºoreze; va crea condiþii pentru informatizarea

PCT de recepþionare ºi trebuie

societãþii, eliminând tehnologia documentelor pe hârtie; va asigura

sã posede softul necesar

prin conexiune rapidã, securizatã ºi pe bandã largã activitãþile oficiilor

pentru procesarea cererilor PCT

de PI ale þãrilor-membre ale OMPI.
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EASY în cereri electronice,
recepþionând direct cererile în
format electronic. trebuie sã
posede concomitent ºi
conexiuni de reþea adecvate
transferului electronic
de cereri. Aceste posibilitãþi
vor fi dezvoltate în cadrul unui
alt proiect, pentru care reþeaua
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SUMMARY

T

he WIPO net becomes means that will promote and amplify
the process of economic development of developing countries;

will permit to reduce the discrepancy between the developed and
developing countries; will create conditions for society information
preventing the utilization of documents on the paper; will provide a

WIPOnet va asigura

safe activity of the WIPO States-Members IP Office by express

conexiunea.

connection and on a large scale.
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BREVETAREA {I UTILIZAREA
COMERCIAL+ A SOIURILOR
DE PLANTE

dr. Boris BOINCEAN,
directorul Institutului de
C
ercet=ri pentru Culturile
Cercet=ri
de C
`mp, mun. B=l\i
C`mp,
cons. ]n PI Ana
HROPOTINSCHI
HROPOTINSCHI,, ICCC
deosebit de beneficã. Spre

eliberau adeverinþe. Aceastã

exemplu, hibrizii de sfeclã de

procedurã funcþiona destul de

zahãr, creaþi în colaborare cu

normal. Din 1992, însã, totul s-a

58 de ani în urmã. Iniþial era o

firma germanã KWS, au

schimbat. Comisia de Stat

staþiune avansatã de cercetãri

demonstrat rezultate

pentru Încercarea Soiurilor de

în domeniul ameliorãrii,

remarcabile nu numai în

Plante agricole elibereazã

producerii seminþelor primare

Republica Moldova, ci ºi în

pentru soiurile omologate

ºi a tehnologiilor de cultivare a

România. Bine se prezintã ºi

adeverinþe, dar acestea nu

culturilor de câmp.

hibrizii de floarea-soarelui

conferã o protecþie juridicã. În

creaþi în comun de ICCC ºi

adeverinþã se menþioneazã

firma francezã Maisadour.

cultura, denumirea soiului sau

Hibrizii de sfeclã de zahãr ºi

a hibridului, solicitantul, autorii,

floarea-soarelui, creaþi la ICCC,

data eliberãrii ºi de cãtre cine a

au cãpãtat o rãspândire largã

fost eliberatã adeverinþa.

I

nstitutul de Cercetãri
pentru Culturile de Câmp
(ICCC) a fost creat cu

La ICCC activeazã în prezent
2 doctori habilitaþi, 25 doctori în
ºtiinþe din 56 de colaboratori
ºtiinþifici. Aceºti savanþi au creat
peste 250 de soiuri ºi hibrizi ai
plantelor de câmp, dintre care
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88 au fost omologaþi.

în Federaþia Rusã, Ucraina,
Belarus ºi Uzbekistan.

Considerãm cã e necesarã
elaborarea unui regulament la

Actualmente în omologare se

Procesul de creare a unui nou

nivel de guvern cu privire la

aflã 48 de soiuri ºi hibrizi ai

soi sau a unui hibrid este un

protejarea soiurilor ºi hibrizilor

culturilor de câmp. Au fost

proces îndelungat. Pentru a crea

omologaþi, pentru care au fost

elaborate, de asemenea,

un nou soi de culturi cerealiere

eliberate adeverinþe.

14 tehnologii de cultivare a

pãioase e nevoie de 8-10 ani; de

plantelor de câmp.

culturi leguminoase ºi furajere -

Institutul colaboreazã cu
instituþii similare din diverse
þãri: Germania, Franþa,

8 ani; de floarea soarelui - circa
15 ani, iar de sfeclã de zahãr aproximativ 10 ani.

Începând cu anul 2001, ICCC
colaboreazã cu AGEPI ºi
Comisia de Stat pentru
Încercarea Soiurilor de Plante,
depunând 14 cereri pentru

România, Bulgaria, China s.a.

În perioada sovieticã pentru

eliberarea brevetelor pentru

Aceastã conlucrare este

soiurile ºi hibrizii nou creaþi se

soiuri de plante prin
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examinarea ºi testarea lor la

ºi juridice de activitate ale

fondul genetic. Cine ºtie cum

distinctivitate, omogenitate ºi

instituþiilor ºtiinþifice. Pãrerile

poate fi evaluat costul lui?

stabilitate, conform metodelor

sunt de multe ori diametral

El trebuie gestionat de cãtre

UPOV.

opuse: de la privatizarea com-

stat, în calitate de proprietate de

pletã pânã la pãstrarea lor sub

stat, sã nu devinã o pradã

tutela statului. Prima opinie -

uºoarã pentru amatorii de

privatizarea totalã - e rãspânditã

privatizãri.

Suntem siguri cã în curând vom
deveni deþinãtorii primelor
brevete pentru soiuri la culturile
de câmp. În acest context
menþionãm cã, þinând cont de
situaþia actualã, ar fi binevenit ca
instituþiile ºtiinþifice sã fie scutite
de plãþile de stat pentru titlul de
protecþie a soiului. În acelaºi

proprietãþii intelectuale, chiar ºi
neprotejate prin brevete.
Potenþialul intelectual trebuie
inclus urgent în capitalul statutar

O altã problemã acutã este
stimularea muncii creatoare a
amelioratorilor. Conform
articolului 12 (punctul 6) al Legii
nr. 915/1996 privind protecþia
soiurilor de plante, remunerarea

examinarea parametrilor morfo-

În aceastã ordine de idei,

menþine mai mult din venitul

biologici ai soiurilor ºi hibrizilor,

colaboratorii ICCC, împreunã cu

obþinut de la exploatarea soiului.

conform metodelor UPOV, e de

specialiºtii de la AGEPI, au

În lipsa unei statistici de stat a

dorit sã fie, de asemenea,

încercat sã evalueze costul

suprafeþelor ocupate de diverse

diferenþiate. Ce propunem,

potenþialului intelectual al

soiuri, acest cuantum e

concret? Taxele pentru firmele

colectivului ICCC. Au fost

imposibil sã se evalueze. Din

particulare ºi cele strãine sã se

stabilite urmãtoarele: costul

aceastã cauzã pentru

plãteascã din mijloacele lor

unui soi performant de grâu de

remunerarea autorilor soiurilor

proprii, iar ale celor ºtiinþifice de

toamnã constituie cca 300 mii

noi se organizeazã colectarea

stat - din mijloacele bugetare.

lei; de orz de toamnã - cca 250

royalty. Fiecare instituþie

S-ar pãrea, la prima vedere, cã

mii; de fasole - 970 mii; de soia

ºtiinþificã soluþioneazã aceastã

aceste probleme nu sunt

- 590 mii; de mãzãriche de

problemã în mod independent,

principiale. Dacã luãm în

toamnã - 350 mii; de mãzãriche

în baza contractelor bilaterale

considerare, însã, cã institutul

de primãvarã - 340 mii; de

cu agenþii economici. Ar fi cu

nostru e finanþat de stat cu doar

mazãre - 1 mln. 230 mii lei

mult mai raþional sã se

3%, acoperind cele mai modes-

º.a.m.d. Aceste cifre ne-au

te necesitãþi, atunci aceste

surprins chiar pe noi înºine.

organizeze un fond centralizat,

doleanþe au un suport real.

Prin urmare, costul potenþialului

în viitor o parte din aceste
chestiuni vor fi soluþionate
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ciente în domeniu de evaluãrii

al instituþiilor ºtiinþifice.

timp ºi serviciile, legate de

Suntem optimiºti ºi credem cã
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ºi din cauza activitãþii insufi-

intelectual depãºeºte de multe
ori costul fondurilor fixe ale
institutului.

autorilor e de 15%. Ea se

în care sã fie acumulate
defalcãrile agenþilor economici
pentru utilizarea soiurilor noi.
Din aceste sume s-ar putea
susþine lucrãrile în domeniul

pozitiv. Pânã atunci, însã,

E foarte stringentã necesitatea

ameliorãrilor soiurilor de plante

soiurile ºi hibrizii creaþi la ICCC

elaborãrii unei metode de

efectuate în instituþiile ºtiinþifice

nu au o protecþie juridicã,

evaluare a proprietãþii

de stat.

îndeosebi în afara hotarelor

intelectuale în instituþiile

Republicii Moldova. În particular,

ºtiinþifice care sã contribuie la

este vorba despre multiplicarea

pãstrarea ºi multiplicarea

seminþelor hibrizilor de floarea

potenþialului intelectual

soarelui pe sectoarele de

acumulat, utilizarea lui în

hibridare ilegale din Federaþia

interesele statului ºi ale

Rusã ºi Ucraina.

cercetãtorilor.

Se discutã mult în ultimul timp

Ba mai mult. Existã lucrãri

aceasta în mod eficient ºtiinþa

despre formele organizaþionale

care nu au preþ. De exemplu,

agricolã naþionalã.

În concluzie, vrem sã exprimãm
doleanþa tuturor amelioratorilor:
autorii noilor soiuri de plante în
colaborare cu colaboratorii
AGEPI sã soluþioneze în cel mai
scurt timp problemele ridicate în
acest material, stimulând prin
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SUMMARY

T

he Field Crop Research Institute (FCRI) was created 58 years ago.
2 habilitat doctors, 25 doctors of science and 56 scientific workers activate today at the

FCRI. The said scientists have created over 250 varieties and hybrids of the field crops, of
which 88 have been homologated.
At present, 48 varieties and hybrids of the field crops are in the homologation process. There
also were elaborated 14 field crop cultivation technologies.
The varieties and hybrids created with the FCRI have no legal protection, especially outside
the boundaries of the Republic of Moldova. Particularly, the question is abouty multiplication of the sunflower hybrid seeds on the illegal hybridization sectors in the Russion Federation and Ukraine.
Beginning with the year 2001, the FCRI fruitfully cooperates with the AGEPI and the State
Commission of the Republic of Moldova for Variety Testing, filing 14 plant variety patent
applications, by examination and testing them for distinctness, uniformity and stability under
the UPOV methods.
We are quite sure that soon we’ll become owners of the first field crop variety patents.
The intellectual potential will urgently be included in the statutary capital of the scientific
institutions.

CALENDAR
FEBRUARIE
A. Crãciun este autorul a douã monografii: “Lubrifianþi solizi pe bazã de caprolactamã” (1988) ºi
“Tehnologii moderne de ardere ºi reducere a emisiilor poluante în atmosferã” (2002). Echipa condusã
de dr. ing. A. Crãciun a elaborat un bloc de materiale solide, lubrifianþi plastici ecologic puri,
lubrifianþi tehnologici ºi lichide pentru prelucrarea mecanicã a metalelor ºi aliajelor. Multe invenþii
sunt destinate îmbunãtãþirii proceselor de ardere a combustibilului în scopul reducerii emisiilor
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poluante în atmosferã.
Invenþiile sale au fost menþionate la diferite saloane internaþionale de inventicã: medalie de bronz
(Budapesta, 1998), medalie de aur (Iaºi, 2000), medalie de aur (Pittsburgh, 2001), medalie de bronz
(Bucureºti, 2001).
Dr. ing. A. Crãciun este autor a 115 lucrãri ºtiinþifice, 15 lucrãri didactice, unele fiind publicate în
Republica Moldova, România, Germania, Rusia, Cehia, Slovacia. Este autor ºi coautor a 30 brevete
de invenþie.
În prezent conduce un laborator de cercetãri ºtiinþifice la Centrul de Chimie Aplicatã ºi Ecologicã
(USM), specializat în elaborarea tehnologiilor moderne pentru micºorarea emisiilor poluante în
atmosferã ºi a aparatelor de testare a acestora.
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COOPERARE INTERNAÞIONALÃ

DEZVOLTAREA LEGISLA|IEI
NA|IONALE.
SEMINAR BILATERAL AGEPI-OSIM
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ntrunirile specialiºtilor de
la oficiile de protecþie a
proprietãþii intelectuale din

Agenþiei noastre. În acest

desenelor ºi modelelor

context, aº vrea sã-mi exprim

industriale, permiþând sã se
facã unele modificãri în

succint opiniile în legãturã cu

Republica Moldova ºi România,
în cadrul cãrora sunt discutate

importanþa seminarului pentru

problemele arzãtoare înaintate
necontenit de domeniul PPI,

primul rând, lucrãrile prezentate

devin o frumoasã tradiþie. La
actuala ediþie, derulatã în

asupra modificãrii ºi

decursul a douã zile, sub
genericul „Aspecte ale dez-

al sistemelor naþionale de PPI.

voltãrii legislaþiilor naþionale în
domeniul proprietãþii industriale

momente. Rezultatele primului

în contextul sistemului
european de protecþie”, au fost

2000 la Sinaia, au contribuit la

prezentate 25 de comunicãri
axate pe problematica datã.

în legãturã cu aderarea

În deschidere, dl Nicolae Taran,
Director General AGEPI, a rostit

Organizaþia Mondialã a

un cuvânt de salut, din care am
selectat câteva crâmpeie

Comunitatea Europeanã.

semnificative: ”Lucrãrile acestui
seminar sunt aºteptate cu un

Chiºinãu ºi apoi la Suceava, a

industriale.

fost consacrat aspectelor

Vreau sã menþionez, în contextul

viu interes de colaboratorii

juridice ale protecþiei invenþiilor,

dat cã seminarele bilaterale au

AGEPI ºi, sper, pentru OSIM. În
vor avea un impact pozitiv
perfecþionãrii cadrului legislativ
Argumentez prin urmãtoarele
seminar, desfãºurat în anul
armonizarea legislaþiei noastre
Republicii Moldova la
Comerþului ºi a României la
Urmãtorul seminar, derulat la

legislaþia Republicii Moldova,
adoptate ulterior de Parlamentul
þãrii noastre în anul 2002. În
rezultatul seminarului
desfãºurat la Taraclia au fost
generate noi idei cu privire la
activitatea în domeniul protecþiei
prin brevet a invenþiilor. În
continuare au avut loc unele
conferinþe la Chiºinãu,
referitoare la efectul economic
al proprietãþii intelectuale. Iar în
anul 2002 la Institutul de
Proprietate Intelectualã, creat în
cadrul AGEPI, s-a desfãºurat,
pentru prima oarã, conferinþa
consacratã aspectelor teoriei ºi
practicii economiei proprietãþii
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o influenþã pozitivã ºi asupra
creºterii profesionale a tinerilor
specialiºti, care sunt schimbul
nostru de mâine. Aº vrea sã
cred cã ºi acest seminar va
avea aceleaºi consecinþe
pozitive asupra agenþiilor
noastre. Or, domeniul în care
activãm necesitã o legislaþie
flexibilã, care se modificã
necontenit. Iar seminarele în
cauzã constituie acel imbold în
perfecþionarea cadrului
normativ-legislativ al sisteme-

lor naþionale de protecþie a
proprietãþii industriale.”
În continuare, dl Ion Daniliuc,
Prim-vicedirector General
AGEPI, a prezentat pe scurt
diapazonul comunicãrilor.
Trebuie sã subliniem cã
datoritã stilului adoptat de
domnia sa întrunirea s-a
desfãºurat dinamic, chiar
antrenant pe alocuri,
demonstrând cã lucrurile
serioase pot fi discutate
ºi într-un mod mai degajat.

Oricum, în pofida numãrului
mare de comunicãri,
secundate ºi de dezbateri,
lucrãrile s-au încadrat în
termenul stabilit.
Spre finele celei de a doua zi a
seminarului, atunci când
participanþii aveau deja o
imagine clarã vis-à -vis de acest
eveniment, le-am solicitat
unor specialiºti de la OSIM ºi
AGEPI câteva bliþ- interviuri, pe
care le reproducem în
continuare.

LIVIU BULG+R, Director Direc\ie Contencios,
Cooperare Interna\ional=, OSIM:
COR.: Echipa cu care aþi venit

desfãºurare a seminarului,

L.B.: Toate rapoartele

se constituie, în ansamblu, din
specialiºti tineri. Aþi alcãtuit-o

elaborat de agepiºti? Ori
specialiºtii de la OSIM au venit

prezentate sunt legate numai
de aspectele practice,

intenþionat astfel ori e o simplã
coincidenþã?

cu rapoarte care sã completeze, eventual, comunicãrile

nu-s pur ºtiinþifice, ci-s
izvorâte din activitatea noastrã

L.B.: Nu pot sã spun cã ne-am

colegilor lor sau chiar sã
lichideze unele „spaþii albe”?

curentã.

L.B.: Nu, nu neapãrat sã

niºte simple teoretizãri pe
marginea legislaþiei existente,

ghidat dupã un principiu
neapãrat, dar cert e cã am vrut
foarte mult sã întãrim ºi sã
întinerim personalul Oficiului
nostru. E o politicã de
persoane, dacã vreþi…

COR.: … ºi acest proces are
loc, probabil, treptat, evitânduse perturbãrile…

L.B.: Într-adevãr, aºa este.
Avem foarte mulþi tineri angajaþi
în ultimii ani, dupã cum aþi vãzut
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ºi dvs., mai ales pe partea
juridicã. Ei lucreazã în diverse
servicii: la desene, modele
industriale, mãrci ºi chiar la
invenþii, ce e drept mai puþini,
deocamdatã, dar ºi acolo vom
urmãri în perspectivã aceastã
politicã. Serviciul juridic are
juriºtii lui. Cel al contestaþiilor
iarãºi s-a dezvoltat foarte bine.

COR.: Aþi fãcut în prealabil
cunoºtinþã cu planul de

pulverizãm niºte goluri. Am
cãutat sã facem un oarecare
echilibru, pentru cã, practic, toþi
avem de învãþat unii de la alþii.
E vorba de o diversitate de
teme, dar toate sunt, s-a vãzut,
cu o puternicã tentã juridicã.
Existã multe probleme
litigioase care se nasc în
procesul muncii în oficiu,
respectiv la examinare. De
acolo pot sã parvinã multe
situaþii conflictuale ori anumite
judecãþi ce trebuie sã existe,
bineînþeles, într-o margine de
lege, cãci altfel nu se poate.

COR.: Probabil, comunicãrile
cele mai interesante de la
acest seminar, ºi nu numai,
au fost cele generate de
activitatea concretã, de
preocupãrile zilnice ale
specialiºtilor…

COR.: Prin urmare, nu au fost

dar, în primul rând, rezultatele
unor ani de muncã?

L.B.: Categoric. Sunt
rezultatele muncii noastre ºi se
axeazã foarte mult pe
activitatea practicã. Ideea a fost
sã discutãm asupra manierei
de lucru pentru ca ea sã se
desfãºoare într-o strictã
legalitate.

COR.: Care din comunicãrile
prezentate de specialiºtii de la
AGEPI vi s-au pãrut mai
interesante din acest punct de
vedere?

L.B.: Foarte multe ºi ne
bucurãm de asta, v-o spun
sincer, nu din politeþe, cã
suntem oaspeþi. În realitate nea bucurat faptul sã vedem cã
analiza este, în general,
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Andrei Moisei. Mi-a plãcut ºi a
d-lui foarte mult, fiindcã se
gãseºte pe o cale bunã, are o
judecatã corectã. Dar, repet,
marea majoritate a colegilor de
la AGEPI s-au prezentat
impecabil…

COR.:… iar de la OSIM pe cine
l-aþi nominaliza?

L.B.: Nu, aici vreau sã fiu
mai modest. De acum
e rândul dvs. sã apreciaþi –
nu noi.

COR.: Vom þine cont de
profundã. ªi ca sã exemplific
cele spuse aº vrea sã vã spun

comunicarea prezentatã de dna
Svetlana Munteanu, care a fãcut

sugestiile dvs.
Vã mulþumesc mult pentru

cã am remarcat, în primul rând,

o analizã foarte bunã, ºi dl

interviul acordat.

DUMITRU, cons. jr., Serviciul Contencios,
Eugenia DUMITRU
Cooperare Interna\ional=, OSIM:
COR.: Cu ce obiective

COR.: Aºa dar, sunteþi pentru

opinii ºi impresii. Mã bucur

aþi venit la seminarul

prima oarã la AGEPI?

cã aºteptãrile mele nu au fost

desfãºurat la Chiºinãu ºi cu ce

înºelate. Am fost bucuroasã sã

impresii vã reîntoarceþi la

E.D.: Aºa e - nu am mai fost

aflu cã în multe privinþe avem

Bucureºti?

pânã acum la dvs. Auzisem, ce

pãreri comune privind

e drept, de la colegii de la OSIM,

legislaþiile noastre care se aflã

E.D.: Am venit cu mare

care fuseserã anterior la AGEPI,

în curs de armonizare

plãcere ºi cu dorinþa de-a

cã aici lucreazã niºte oameni

cu toate tratatele internaþionale.

vedea cum funcþioneazã

calzi ºi buni colegi. Faptul

Cu certitudine - seminarul

un alt oficiu similar cu al

acesta mi-a aþâþat curiozitatea.

mi s-a pãrut foarte util ºi

nostru…

Am vrut sã fac un schimb de

interesant.
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MOISESCU, cons. jr., Serviciul M=rci, OSIM:
Ioana MOISESCU
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COR.: Aþi mai participat la vreo

ascultat ºi comunicãri referi-

I.M.: Mã bucur mult de faptul

ediþie a seminarului bilateral?

toare la invenþii, care nu e
domeniul meu, precum ºi cu

acesta. Vreau sã mai adaug

privire la desene ºi modele
industriale. Vreau sã spun cã

m-am convins cã între legislaþia

expunerile colegilor de la AGEPI
au fost deosebit de inte-

similaritãþi, unele momente

resante…

Aceasta, cred eu, e un exemplu

COR.: Sã ºtiþi cã, din cele spuse

clar cã ne aflãm pe calea

þinut sã particip ºi la seminarul
din anul 2003 de la Chiºinãu.

de colegii mei, ºi comunicãrile
specialiºtilor de la OSIM au fost

cea bunã, întrucât, deºi activãm

Pe parcursul lucrãrilor am

recepþionate cu un viu interes…

aceleaºi adevãruri.

I.M.: Am fost la Mamaia în anul
2000, care a avut ca temã în
exclusivitate problemele legate
de domeniul mãrcilor. Atunci au
fost invitaþi 4 reprezentanþi de la
AGEPI. Ediþia aceea a fost
foarte interesantã, iatã de ce am

un detaliu: din cele expuse
noastrã ºi a dvs. existã
sunt chiar identice.

în diverse oficii, am ajuns la
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Radu TURTOI
TURTOI, cons. jr., Serviciul Apeluri, OSIM:
COR.: Ce momente din
comunicãrile care au rãsunat la
seminar v-au captat atenþia?
R.T.: Vreau sã menþionez cã
expunerile au fost, în linii
generale, o noutate ºi pentru
mine. Poate ºi de aceea cã
sunt pentru prima oarã la
AGEPI. În ansamblu, toate s-au
remarcat printr-o abordare
interesantã a temelor luate ca
atare. Mi-au plãcut cazurile
prezentate de consilierii de la
oficiul dvs. Bineînþeles, pe mine
mã intereseazã cel mai mult
cele ce þin de ramura în care
activez, adicã aprecierile
juridice. Cred cã a fost un
schimb de experienþã foarte
bun în acest sens.
COR.: Vreau sã vã întreb ce-aþi
gãsit interesant, de exemplu, în
comunicarea dlui Andrei
Moisei, intitulatã „Aspecte
juridice în stabilirea
distinctivitãþii mãrcii. Temeiuri

legale de refuz de înregistrare
sau anulare a înregistrãrii unei
mãrci”, mai ales, þinând cont de
faptul cã ºi d-lui este jurist?

R.T.: Da, într-adevãr, a fost o
abordare interesantã a problemei, totuºi, puþin cam personalã, bãtãioasã chiar. În
Republica Moldova existã
cadrul legislativ destul de bine
stabilit, deci unele considerente enunþate de dl Moisei sunt
deocamdatã pur teoretice. Nu
ºtiu dacã îºi au toate rosturile
lor. Dar tocmai asta mi-a plãcut
– abordãrile d-lui. Însã pentru
aceasta trebuie de fãcut
amendamente la lege. Deocamdatã e o idee, destul de
binevenitã din punctul d-lui de
vedere, de aceea nici nu mã
împotrivesc, dar nici nu sunt
iniþial în asentiment.

COR.: … chiar dacã nu
împãrtãºiþi unele idei în schimb
le respectaþi.

R.T.: Bineînþeles.
COR.: Deoarece sunteþi jurist,
aº vrea sã ne rãspundeþi la o
întrebare. Cum credeþi, juriºtii
de la oficiile naþionale trebuie
sã-ºi apere interesele þãrii lor
atunci când elaboreazã cadrul
legislativ care sã protejeze în
primul rând piaþa internã ori sã
“armonizeze legislaþia naþionalã cu cea internaþionalã”, fãrã
a þine cont de realitatea
concretã ºi interesele vitale ale
þãrii sale, doar din cauzã cã
marile foruri cer, adeseori fãrã
drept de apel, lucrul acesta?
R.T.: Nu. Totul se adapteazã la
realitatea þãrii respective ºi
trebuie sã þinem seama de
aceasta ºi apoi sã îmbunãtãþim
legea, armonizând-o cu cea
internaþionalã, dar totul adaptat
la legea ºi realitatea zonei ori
þãrii…
COR.: V-am înþeles.

Gabriela ENESCU
ENESCU, Cons. jr., Serviciul Contencios,
Cooperare Interna\ional=, OSIM:
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COR.: Cum sã vã spun: “Bun
venit” sau „Bun re-venit” la
AGEPI?
G.E.: Nu am mai fost în vizitã la
oficiul din Republica Moldova.
Dar am mai avut o întâlnire cu
colegii de la AGEPI în
primãvara anului 2001, dacã
mi-aduc bine aminte, la
seminarul bilateral care s-a
desfãºurat la Suceava…

COR.: Ce aspecte vehiculate în
comunicãrile prezentate la
acest seminar v-au reþinut mai
mult atenþia?

G.E.: Vreau sã remarc, în
primul rând, interesul foarte
mare, mai mult chiar –
dedicaþia sufleteascã – a
specialiºtilor de la AGEPI faþã
de proprietatea industrialã. Cel
puþin pe mine lucrul acesta m-a

impresionat cel mai mult.
Cât priveºte problemele
abordate, mi-au suscitat mai
mult curiozitatea comunicãrile
în care au fost tratate chestiunile ce þin de legislaþie, dat fiind
faptul cã aceasta e specialitatea mea. Concomitent,
seminarul a constituit un bun
prilej de a-mi verifica ºi
propriile mele opinii.

Georgeta BOLOGA
BOLOGA, sp. coordonator, Sec\ia M=rci Na\ionale, AGEPI:
COR.: Dacã nu mã înºel, e
primul seminar de anvergurã la
care luaþi parte în calitate de
participant activ…

G.B.: Da, într-adevãr, aºa
este…

zic aºa, cu ochi proaspeþi ºi
vedeþi lucrurile altfel?

COR.: Cum l-aþi gãsit dvs.,

G.B.: A fost, dupã mine, un

întrucât l-aþi recepþionat, ca sã

seminar foarte interesant…
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COR.: ºi util, nu-i aºa?
G.B.: Desigur. A fost organizat la
un nivel înalt. Cu toate cã a avut
o tematicã juridicã, au fost
abordate ºi probleme stringente
cu care ne confruntãm ºi noi, cei
de la mãrci, în procesul lucrului
practic în fiecare zi.

COR.: În care din comunicãrile
specialiºtilor de la OSIM
aþi gãsit momente importante
pentru activitatea dvs?
G.B.: Pentru mine au fost mai
interesante cele axate pe
problema mãrcilor. Aº aminti în
acest context comunicarea

„Opoziþii privind mãrcile”,
prezentatã de dna
Elena Târnãuceanu, cons. jr.,
Serviciul Mãrci.
Dar cel mai mult m-a
impresionat cea a dnei Ioana
Moisescu, intitulatã „Mãrci
sonore, olfactive…”, întrucât e
vorba de un domeniu practic
nou. Am aflat cã la OSIM
au fost depuse deja pentru
înregistrare douã mãrci din
acest compartiment. E
interesantã procedura ºi care va
fi situaþia acestor mãrci. Sper cã
la seminarul viitor vom afla
detalii suplimentare ºi concrete:
au fost înregistrate sau
respinse aceste mãrci ºi din
care motiv.

MOISEI, {ef Direc\ie Juridic=, AGEPI:
Andrei MOISEI
COR.: Dle Moisei, explicaþi
cititorilor noºtri importanþa
armonizãrii legislaþiei naþionale
cu prevederile normelor
internaþionale. Ce înseamnã, de
fapt, acest lucru ºi care sunt
cauzele ce impulsioneazã
respectiva necesitate?
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A.M.: Armonizarea legislaþiei în
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domeniul protecþiei proprietãþii
industriale este un proces
continuu ce þine de sistemul
internaþional de protecþie a
obiectelor de proprietate
industrialã, permiþând crearea
unor proceduri adecvate, cu
respectarea unor principii unice
de acordare, precum ºi
realizarea protecþiei obiectelor
de proprietate industrialã cu
cele internaþionale. Fiind un
domeniu dinamic, legat de
dezvoltarea relaþiilor economice
atât la nivel naþional, cât ºi
internaþional, acesta necesitã o
revizuire permanentã a cadrului
legislativ naþional.

Faptul, ca atare, este condiþionat
ºi de rezultatele sesiunilor
Organizaþiei Mondiale de
Proprietate Intelectualã,
Organizaþiei Mondiale a
Comerþului, altor organizaþii
internaþionale ºi regionale,
în cadrul cãrora sunt discutate
ºi aprobate noi prevederi
în vederea îmbunãtãþirii
activitãþii comerciale, a respectãrii drepturilor asupra obiectelor proprietãþii industriale în
toate þãrile-membre.

COR.: În ce situaþie se aflã
Republica Moldova vizavi de
aceste cerinþe?

A.M.: În calitatea sa de membru
al acestor organizaþii, Republica
Moldova este obligatã sã includã
în legislaþia naþionalã norme
speciale ce vor stabili un regim
de protecþie a obiectelor de
proprietate industrialã ºi asigurare a drepturilor asupra acestora
similar sistemului internaþional.
La momentul de faþã suntem în

proces de armonizare a legislaþiei naþionale cu sistemul
european de protecþie a obiectelor de proprietate industrialã,
conform Acordului de Parteneriat
ºi Cooperare (APC) între statele
Comunitãþii Europene, pe de o
parte, ºi Republica Moldova, pe
de altã parte.
Procesul de armonizare a
legislaþiei naþionale nu este
altceva decât o reflectare a
activitãþii organismelor ºi
organizaþiilor internaþionale,
menite sã asigure un sistem
unic pentru toate statelemembre ale acestor organizaþii.
Acestea sunt obligaþiile
asumate de Republica Moldova
ca stat-membru al organizaþiilor
internaþionale, ca partener
activ în promovarea
intereselor sale în strãinãtate
ºi respectarea drepturilor
ºi intereselor altor state
pe teritoriul Republicii
Moldova.
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Veaceslav CRECETOV
CRECETOV, {ef Direc\ie Inven\ii, AGEPI:
COR.: Aþi participat la mai
multe ediþii ale seminarului
bilateral. Iatã de ce aº vrea sã
ne spuneþi care e nota
distinctivã a celei actuale?
V.C.: Vreau sã spun, în primul
rând, cã seminarul a fost foarte
bine pregãtit, s-a desfãºurat la
un înalt nivel. De altfel, ºi tema
a fost importantã, abordând
legislaþia naþionalã ºi legislaþia
europeanã. Colegii noºtri de la
OSIM au prezentat rapoarte
deosebit de interesante. Aº
nominaliza, în primul rând, cel
intitulat „OMC ºi proprietatea
industrialã”, susþinut de
dna Constanþa Moraru, cons. jr.,
ºef Serviciu Contencios,
Cooperare Internaþionalã, care
a fãcut o analizã profundã a
problemei abordate. Vreau sã
remarc, totodatã, rapoartele
prezentate de juriºti, membri ai
Comisiei de reexaminare de la
OSIM, în care au fost analizate
cazuri concrete ºi complicate.
Printre aceºtia s-a evidenþiat
dra Alice Postãvaru, cons. jr.,
Serviciul Apeluri, autoarea
comunicãrii „Contestaþii
formulate în baza unui conflict
cu alte drepturi de proprietate
intelectualã anterior protejate”.
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COR.: Mi s-a pãrut cã dvs. vã
cunoaºteþi bine.

V.C.: Într-adevãr, cu dra A.
Postãvaru am lucrat asupra
elaborãrii primului regulament
de aplicare a Legii privind
brevetele de invenþie. Lucrãrile
acestea vor avea, cred eu, o
importanþã practicã, îndeosebi
pentru examinatorii noºtri, dar
ele vor fi la îndemâna tuturor,
deoarece le vom publica într-o
broºurã, precum am fãcut ºi
pânã acum. Vreau sã subliniez
cã aceste seminare sunt
deosebit de interesante ºi
folositoare din punct de vedere
practic, noi discutând niºte
probleme - cheie pentru
activitatea noastrã de mai
departe.
În acelaºi timp, trebuie sã
subliniez prezenþa meritorie ºi
a specialiºtilor de la AGEPI.
Dna Aurelia Ciobanu, ºef Secþie
examinare preliminarã ºi
metodologie, bunãoarã, a fãcut
o analizã excelentã în
comunicarea sa „Aspecte
privind armonizarea cadrului
legislativ naþional de protecþie a
invenþiilor cu cel internaþional ºi
cu prevederile PLT”.
Comunicarea a fost atât de
interesantã încât, deºi expirase
timpul stabilit, ea a fost rugatã
insistent de colegii de la OSIM
sã o expunã integral. M-a
bucurat faptul cã a fost

recepþionatã bine de cei
prezenþi ºi comunicarea
„Aspecte noi privind prioritatea
invenþiei în legislaþia naþionalã”
expusã de dl Viorel Iustin,
sp. coordonator, Secþie
medicinã, care e un frumos
succes, dacã þinem cont de
faptul cã d-lui e un specialist
relativ tânãr.
Cât priveºte nota distinctivã a
seminarului, despre care m-aþi
întrebat, ea este, în opinia mea,
urmãtoarea: dacã anterior
specialiºtii de la AGEPI
prezentau la seminare niºte
comunicãri cu un conþinut mai
mult informativ, ascultând mai
mult prelegerile colegilor de la
OSIM, apoi la aceastã ediþie am
remarcat cã specialiºtii noºtri
au pregãtit niºte rapoarte de
analizã profundã. Mai mult
decât atât. Au fost prezentate
lucrãri teoretice,
în care s-au fãcut încercãri
curajoase de generalizare
a experienþei acumulate
pe parcursul lucrului, reieºind
din practica noastrã
ºi practica internaþionalã.
Au fost lansate argumente
solide de modificare a
legislaþiei existente în privinþa
procedurii de înregistrare,
brevetare etc.
Consemnare: Teodor COJOCARU

SUMMARY

M

eetings of the specialists from offices for the protection of intellectual property of the Republic
of Moldova and Romania, within the framework of which there are discussed the topical permanently advanced by the every day life problems, become a fair tradition. For the current edition, held on
instant February 4-5 during two days, under the main title “Aspects of the national industrial property
legislation development in the context of the European protection system”, there were presented 25
communications focused on the given matters. Deriving from the importance of the said seminar, the
presented works are subsequently published in a pamphlet, which may be available for consultation in
the AGEPI Library by the persons interested in the industrial property.
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P

roductivitatea viþei de vie se aflã în strânsã dependenþã de condiþiile naturale, principalele
dintre factorii mediului ambiant. Mulþi experþi în viticulturã ºi ecologie au încercat în
nenumãrate rânduri sã gãseascã expresia cantitativã a acestei dependenþe. Problema datã nu

poate fi consideratã rezolvatã definitiv, continuând sã rãmânã la ordinea zilei în multe þãri ale lumii.

MATERIALE INI|IALE {I METODE DE CERCETARE

Î

n calitate de material iniþial al productivitãþii viþei de vie sunt luate datele privind recolta ºi procentul de
zahãr la diferite soiuri destinate producerii vinului de calitate, ºampaniei ºi vinurilor de masã. (Schema

de sãdire – 3×1,5 m, portaltoiul – Riparia×Rupestris 101-14).
Numãrul (N) ºi suprafaþa sectoarelor plantate cu diverse soiuri, folosite în cercetãri

Intellectus 1/2003

TABELUL 1
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Soiuri
pentru vin

N

Suprafaþa,
ha

Soiuri
pentru ºampanie

N

Suprafaþa,
ha

Feteasca

16

218

Chardonnay

14

411

Muscat Ottonel

4

68

Pinot

22

635

Traminer roz

5

105

Riesling

6

183

Rcaþiteli

41

579

Sauvignon

10

150

Cabernet-Sauvignon

10

145

52

1379

Merlot

8

145

Aligote

44

1034

În total

128

2294
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Productivitatea viþei de vie era

temperatura medie minimã

atât cei sumari pentru PR, cât

apreciatã conform recoltei

pentru fiecare lunã a

ºi cei lunari ºi sumari ai PC.

anuale ºi zaharozei de pe

perioadei reci (PR) a anului

fiecare sector, inclus în analizã.

(XI-III);

Pentru descrierea condiþiilor

temperatura absolutã

meteorologice ale anului au

minimã a PR;

fost folosite datele privind
temperatura aerului ºi
precipitaþiile din perioada anilor
1985-2000, oferite de Staþia
meteorologicã Bãlþata (1).

intrisece dintre productivitatea
viþei de vie ºi condiþiile
meteorologice ale anului sunt

temperatura medie

utilizate datele statistice,

maximã pentru fiecare lunã

folosind procedurile de ultimã

a perioadei calde (PC) a

orã ale analizei regresionale

anului (IV-X);

multiplicate (3). Toate calculele

temperatura maximã
În calitate de indici ai

absolutã pentru fiecare

temperaturii aerului au fost

lunã a PC.

luate:
media lunarã a temperaturii;

Pentru aprecierea legãturii

sunt efectuate cu ajutorul
computerului, utilizând
programele de statisticã
Statgrafics Plus 2.1 (2).

În calitate de indici ai

Analizele au fost efectuate

precipitaþiilor s-au examinat

pentru fiecare soi aparte.

INFLUEN|A TEMPERATURII AERULUI

D

ependenþa recoltei viþei

o asemenea dependenþã aratã

Efectul pozitiv al temperaturilor

de vie de temperaturile

cã pentru recolta anului viitor

se manifestã numai în lunile

medii ale perioadei reci a

temperaturile mai joase ale

iunie-iulie. Aceasta se explicã

anului practic lipseºte (r cu

acestei perioade sunt

prin faptul cã în timpul cãlduros

temperatura medie a lunilor

favorabile. Dacã existã

plantele cheltuiesc mai multã

noiembrie-februarie pentru

temperaturi medii pozitive în

energie pentru respiraþie ºi

ambele grupe de soiuri este

luna martie, aceastã

transpiraþie, adicã reglarea

aproape zero). Pentru unele

dependenþã genereazã un efect

balanþei termice, asigurã,

luni corelaþia este, de

invers.

totodatã, protecþia biologicã a
formãrii potenþialului generativ:
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asemenea, micã, deci statistic
nesemnificativã. Însã unele

În rezultatul orientãrii diferite a

coacerea, diferenþierea

legitãþi provoacã îndoieli.

acþiunii temperaturii în unele

þesuturilor ºi a mugurilor.

Pentru comoditatea analizelor

luni ale perioadei reci, valorile

Aceasta are loc, însã, „în

de concretizare informaþia

medii ale întregii perioade nu

detrimentul” recoltei, rãsfrân-

de bazã este elucidatã în

denotã, practic, nici o informaþie

gându-se negativ asupra

tabelul 2.

despre recolta viitoare.

acumulãrii masei vegetative

Dependenþa diferitelor soiuri de

active fotosintetice ºi mãrimii

Recolta anului viitor este

viþã de vie de condiþiile termice

bobiþelor, precum ºi asupra

favorizatã de temperaturile

ale perioadei reci este

formãrii recoltei (maturarea

majore ale lunii noiembrie ºi,

adecvatã orientãrii sale. În

biologicã a strugurilor ºi

probabil, temperaturile pozitive

perioada caldã a anului, având

lãstarilor). Un efect absolut

din februarie. În decembrie ºi

o asigurare suficientã cu

diferit al temperaturii are loc

ianuarie se observã o corelaþie

cãldurã pentru teritoriul studiat,

asupra conþinutului zahãrului în

negativã. Þinând cont de faptul

temperaturile ridicate au, în

struguri. Asupra procesului de

cã în Moldova temperaturile

general, o manifestare negativã

acumulare a zahãrului

medii ale acestor luni ale

asupra recoltei, îndeosebi în

contribuie temperaturile reci din

anului sunt, de obicei, negative,

lunile august ºi septembrie.

februarie. Se rãsfrâng negativ,
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însã, temperaturile joase ale

dependenþa zaharitãþii de

confirmã o datã în plus cã

celorlalte luni, îndeosebi, cele

condiþiile climaterice ale

zaharitatea depinde într-o

din decembrie ºi ianuarie. E

perioadei reci este mai mare

mãsurã mai mare de factorii

cazul sã accentuãm cã

decât faþã de recoltã. Acest lucru

ecologici oscilanþi.

nfluenþa precipitaþiilor

anului se determinã aproximativ

mult scade conþinutul zahãrului

asupra productivitãþii viþei de

AC|IUNEA PRECIPITA|IILOR

I

de la o treime pânã la jumãtatea

în urma precipitaþiilor din

vie este mai mare în comparaþie

indicelui de deviere anualã a

septembrie (aproximativ 50%).

cu acþiunea temperaturii,

recoltei. O importanþã mai mare

Modificarea conþinutului de

nuanþându-se mai clar atât în

revine precipitaþiilor din

zahãr este condiþionat, de

perioada caldã, cât ºi în cea

perioada caldã – circa 75% din

asemenea, cu 10-15% de

rece. În orice fazã de dezvoltare

dispersia recoltei (r = 0,87-

precipitaþiile perioadei reci.

a viþei de vie precipitaþiile se

0,89). Precipitaþiile sunt foarte

resfrâng pozitiv asupra recoltei,

necesare în aprilie (faza de

însã, de obicei, aceasta

eliminare a sevei), iulie

condiþioneazã reducerea

(creºterea bobiþelor) ºi, mai

zaharitãþii.

ales, în septembrie (perioada

Diferenþa nivelului corelativ
dintre soiurile pentru
ºampanizare ºi cele ale vinurilor
de masã se explicã prin faptul
cã, în primul rând, acestea au

de coacere).

Astfel, coeficientul corelaþiei

bobiþe mai mici ºi folosesc mai

dintre recoltã ºi precipitaþiile

La acumularea zahãrului

puþin material energetic la

sumare ale PR este de 0,56

contribuie, într-o oarecare

formarea lor. De aceea ele ºi

pentru soiurile de masã ºi 0,66

mãsurã, numai precipitaþiile din

reacþioneazã mai mult la

pentru ºampanizare. Aºadar,

mai ºi iulie; în celelalte luni

precipitaþii, îndeosebi la cele

precipitaþiile acestei perioade a

corelaþia este negativã. Cel mai

din PR.

Coeficientul simplei corelaþii pare de deviere a productivitãþii viþei de vie în raport
cu condiþiile meteorologice ale anului
TABELUL 2
Grupa de
întrebuinþare

Indicii
productivitãþii

Luna, perioada

Precipitaþiile atmosferice
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ªampanie

Vin de masã

V

VI

VII

VIII

IX

X

PR

PC

Recolta

0,782

0,355

0,163

0,518

0,185

0,741

0,017

0,665

0,866

Zaharitatea

-0,414

0,065

-0,388

0,266

-0,175

-0,790

-0,406

-0,285

-0,656

Recolta

0,678

0,432

0,124

0,576

0,256

0,689

-0,011

0,564

0,866

Zaharitatea

-0,333

0,170

-0,373

0,354

0,220

-0,804

-0,428

-0,280

-0,611

Temperaturile medii minime ºi minimul absolut al PR

ªampanie

Vin de masã
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IV

XI

XII

I

II

III

XI-III

Min.abs

Recolta

0,389

-0,450

-0,209

-0,252

-0,049

-0,046

-0,042

Zaharitatea

-0,066

0,616

0,268

-0,651

-0,162

-0,068

-0,126

Recolta

0,346

-0,350

-0,195

-0,285

-0,052

0,069

-0,075

Zaharitatea

0,009

0,609

0,286

-0,657

-0,137

-0,025

0,060
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Grupa de
întrebuinþare

Indicii
productivitãþii

Luna, perioada

Temperaturile medii ale PR ºi minimul absolut

ªampanie

Vin de masã

XI

XII

I

II

III

XI-III

Recolta

0,400

-0,241

-0,267

-0,247

-0,192

-0,022

Zaharitatea

-0,058

0,597

0,333

-0,625

-0,093

-0,022

Recolta

0,370

-0,190

-0,232

-0,277

-0,157

0,044

Zaharitatea

0,020

0,571

0,351

-0,626

-0,082

0,008

Temperaturile absolute maxime ale PC

ªampanie

Vin de masã

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Recolta

-0,327

-0,002

-0,257

0,396

0,012

0,492

-0,058

Zaharitatea

0,170

-0,200

0,142

-0,384

-0,194

0,030

0,194

Recolta

-0,326

-0,004

-0,202

0,386

-0,100

0,505

0,008

Zaharitatea

0,115

-0,300

0,110

-0,399

-0,204

-0,022

0,243

Temperaturile medii maxime ale PC

ªampanie

Vin de masã

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Recolta

0,091

-0,386

-0,043

0,500

-0,377

-0,050

-0,072

Zaharitatea

0,059

0,313

0,302

-0,315

-0,039

0,476

0,123

Recolta

0,109

-0,420

0,118

0,471

-0,492

-0,047

0,005

Zaharitatea

0,082

0,272

0,248

-0,275

-0,044

0,502

0,180

Temperaturile medii ale PC

ªampanie

Vin de masã

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

ΣT>10°C

Recolta

-0,444

-0,363

0,004

0,234

-0,473

-0,625

-0,114

-0,160

Zaharitatea

0,347

0,408

0,228

0,067

0,062

0,638

-0,264

0,284

Recolta

-0,386

-0,385

0,052

0,285

-0,587

-0,601

-0,154

-0,079

Zaharitatea

0,312

0,355

0,164

0,125

0,042

0,567

-0,276

0,254

CONCLUZII

Î

n perioada repausului de

meteorologice se împart în

asupra recoltei invers. În

iarnã, cele mai importante

douã etape:

perioada a doua acþiunea
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luni privind regimurile de
temperaturã ºi umiditate ale
viþei de vie sunt:
pentru formarea recoltei –
februarie;
pentru acumularea
zahãrului – decembrie,
februarie.

prima – perioada creºterii
lãstarilor ºi strugurilor;

regimului de temperaturã–
umiditate se rãsfrânge
pronunþat asupra acumulãrii

a doua – perioada de

zahãrului. Luna cea mai criticã

coacere a recoltei.

este septembrie.

În prima perioadã creºterea

Pentru prognoza zaharitãþii este

temperaturii aerului cu 1°C faþã

suficient sã se þinã cont de

de cea optimã influenþeazã

precipitaþiile din septembrie.

reducerea recoltei cu 1,2 c/ha

Evidenþa suplimentarã a

În procesul vegetaþiei viþei de

ºi mai mult, iar precipitaþiile în

temperaturilor medii, care e în

vie acþiunea condiþiilor

aceastã perioadã se rãsfrâng

strânsã concordanþã cu

47

TEHNOLOGII INOVATIVE

precipitaþiile, ne oferã o

aprecierea cantitativã a

aprecierea gradului de

informaþie suplimentarã.

gradului de dependenþã a

siguranþã al acestei

recoltei ºi zaharitãþii, ca

prognoze;

Folosirea modelãrii statistice în
examinarea complexã a
dependenþei productivitãþii viþei
de vie de condiþiile climaterice
de creºtere permit, dupã

principali indici ai
productivitãþii, faþã de
condiþiile meteorologice ale
anului;

aprecierea anticipatã a
componentei climaterice a
potenþialului teritoriului,
determinatã pentru

pãrerea noastrã, rezolvarea a

prognoza statisticã a

creºterea viþei de vie de

trei probleme importante:

recoltei preconizate ºi

diverse soiuri.

SUMMARY

D

uring the winter rest period the most important months for the vine temperature and humidity
conditions are:

for yield formation – February;
for sugar accumulation – December, February.
In the vine vegetation process the action of meteorological conditions are divided into two stages:
the first – the shoot and grapes growth period;
the second – the crop ripening period.
In the first period the air temperature increases by 1°C about the optimum one affects the reduction in
yields with 1,2°C and more, and the rainfall in this period have a converse impact upon the yield. In the
second period the action of temperature-humidity conditions has a strong impact upon sugar accumulation. The most critical month is September.
For prognostication of sugariness it is quite enough to take into account the September rainfall. The
additional evidence of average temperatures, which is in close concordance with the rainfall, offer us
new information.
Use of statistical modeling in the complex examination of vine productivity dependence on the climatic
growth conditions permits, in our opinion, to solve three significant problems:
the quantitative evaluation of the sugariness and yield dependence degree, as main performance
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indexes, on the meteorological conditions of the year;

48

the statistical prognostication of the expected yield and evaluation of the security degree of such
prognostication;
the anticipated evaluation of the climatic component of territorial potential determined for vine
growth of some or other varieties.
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R

elieful accidentat al

1980; Ia. Godelman, 1990;

Calcularea eficacitãþii econo-

Moldovei, cu variaþii

M. Chisili, 1999, 2002).

mice a cercetãrilor în evalua-

însemnate ale

altitudinilor, predominarea
pantelor de diferite forme,
expoziþii ºi grad de înclinare
formeazã multiple particularitãþi
climatice care, împreunã cu
înveliºul pedologic (mai mult
de 900 denumiri), au
condiþionat formarea unei
diversitãþi de biocenoze. Drept

viþei de vie (îngrãºãminte,
irigaþie, agrotehnicã º.a.)
sporeºte, pe de o parte,
procesele de creºtere, iar pe
de altã parte, condiþioneazã
reducerea rezistenþei la
stresurile ecologice. Totodatã,
micºorarea rezistenþei la unul

rea agro-ecologicã a teritoriului
au demonstrat cã aceasta se
determinã, în primul rând, dupã
indicii de calitate ai roadei, care
se formeazã sub influenþa
condiþiilor de creºtere ale
teritoriului concret. Din literaturã
consultatã, precum ºi din
practica de producþie, pentru
determinarea eficacitãþii

din factorii mediului ambiant,

economice în producerea

se soldeazã, de regulã, cu un

strugurilor, se i-au în calcul

impact negativ din partea altor

urmãtorii indici: productivitatea

factori stresanþi. Or,

strugurilor, preþul mediu de

posibilitãþile optimizãrii

realizare, costul de preþ al

mediului pe contul mijloacelor

din principalele probleme

producþiei, venitul, rentabi-

tehnogene sunt limitate,

practico-ºtiinþifice.

litatea. Analiza datelor care

îndeosebi la momentul actual

Necunoaºterea acestor legitãþi

caracterizeazã raþionalitatea

(V. Ungurean, 1979; M. Rapcea,

sau ignorarea lor este una din

creºterii strugurilor (tabelul 1),

1986, 2002; A. Ursu, 2000). De

cauzele necorespunderii

au demonstrat cã cel mai mare

aceea, evidenþa reacþiilor

potenþialului adaptiv al plantelor

nivel de rentabilitate în micro-

specifice ale plantelor în

la condiþiile mediului lor de

raionul “Cricova” revine viþei

procesul adaptãrii la condiþiile

cultivare ºi, bineînþeles, una din

soiurilor Chardonnay ºi Pinot

mediului, elaborarea

franc – 207,9-210,0% ºi 213,2-

principalele cauze de formare

parametrilor ecologici optimali

214,55%, iar în microraionul

diferitã a recoltei conform

de amplasare a plantelor, joacã

“Orac” – Cabernet-Sauvignon –

volumului ºi calitãþii (H.

un mare rol în viabilitatea ºi

178,3-193,9%. Printre factorii

Tooming, 1978; A. Fusenco,

productivitatea viþei de vie.

ecologici, influenþa cea mai

urmare, în agriculturã se
formeazã agrobiocenoze.
Evidenþierea principalelor
legitãþi ale funcþionãrii lor
reprezintã la etapa actualã una
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Influenþa tehnogenã asupra

49

TEHNOLOGII INOVATIVE

pozitivã la ridicarea eficacitãþii

Pinot franc ºi Chardonnay, care

Venitul obþinut variazã de la

economice au avut-o calitatea

sunt apreciate ca material

14,25 lei/dal (vinuri spumante)

solului, îndeosebi nivelul de

pentru producerea vinurilor

pânã la 3,99 lei/dal (vinuri de

fertilitate ºi textura (componenþa

spumante ºi de marcã precum

consum curent).

granulometricã), expoziþia (SE,

ºi a vinurilor de masã. În

SV), înclinarea pantei

microzona “Orac”, în schimb,

(înclinarea pantei (3,5°, 5-8°),

Cabernet-Sauvignon cât ºi alte

altitudinea deasupra nivelului

soiuri sunt aproape identice

mãrii (de la 100 pânã la 200 m).

dupã caracteristica lor biologicã.

E cazul sã remarcãm cã venitul

Trebuie sã subliniem
cã un mare rol în aprecierea
procesului de prelucrare a
strugurilor revine condiþiilor
ecologice ale terenului ºi

Faptul îl confirmã analiza

posibilitãþii combinaþiilor

economicã ºi marketingul

acestora. Dupã cum ne-a

producþiei viþei de vie (tabelele 2,

demonstrat analiza modelului,

3). Preþul angro ºi cu amãnuntul

în condiþiile asociaþiei

al vinurilor spumante depãºeºte

“Cricova”, mun. Chiºinãu, este

Deci, datoritã situaþiei ecologice

de 3-4 ori producþia vinurilor

mai raþionalã producerea

a teritoriului se schimbã ºi

ordinare (consum curent).

vinurilor spumante, în primul

eficacitatea economicã a

Nivelul rentabilitãþii la produ-

rând, ºi vinurilor de masã de

cultivãrii viþei de vie. În

cerea vinurilor spumante este

marcã ºi, concomitent, a

microzona “Cricova” este mai

de 169,1%, de marcã – 138,6%,

vinurilor de masã de consum

raþionalã cultivarea soiurilor

iar de consum curent – 128,8%.

curent.

la 1 ha variazã, în dependenþã
de condiþiile de creºtere, de la
10.555 lei (terenul 1/236) pânã
la 16.514 lei (terenul 5/157).

Eficacitatea economicã a cultivãrii strugurilor în dependenþã de condiþiile de creºtere
TABELUL 1

Aligote - 1500 l/t, Chardonnay - 2000 l/t, Cabernet-Sauvignon - 2000 l/t cu baza zaharitãþii 170 g/dm3
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Nr.
d/o
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Soiul viþei
de vie

Locul,
condiþiile de
creºtere

Recolta,
q/ha

Zaha- Preþul
de
ritatea,
3
g/dm vânzare
(lei/t)

Încasãri
(lei)

CheltuPreþ
ieli la de cost
1 ha
1q
(lei)
(lei)

Venitul
(lei)

la 1 q

la 1 ha

Rentabilitatea,%

1

Aligote

SA “Cricova”,
lotul 1/236, NE,
5-8°, 220 m

111,1

197

1743

19365

8810

79,3

95,0

10555

119,8

2

Aligote

SA “Cricova”,
lotul 2/241, SV,
5-8°, 200 m

99,9

219

1941

19391

8352

83,6

110,5

10999

132,1

3

Chardonnay

SA “Cricova”,
lotul 3/77, NE,
5-8°, 137 m

91,1

212

2504

22811

7406

81,3

169,1

15405

207,9

4

Chardonnay

SA “Cricova”,
lotul 4/67, SE,
5-8°, 165 m

84,4

218

2576

21741

7014

83,1

174,5

14727

210,0

5

Pinot
franc

SA “Cricova”,
lotul 5/157, NE,
3-5°, 112 m

93,3

220

2600

24258

7744

83,0

177,0

16514

213,2

6

Pinot
franc

SA “Cricova”,
lotul 6/158, NV,
3-5°, 155 m

86,6

229

2708

23451

7456

86,1

184,7

15995

214,5
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Eficacitatea economicã a prelucrãrii strugurilor la SA “Cricova”, judeþul Chiºinãu (1990-1995)
TABELUL 2

Nr.
d/o

Cheltuieli

Spumante

Vin de masã
de marcã

De consum
curent

1.

Materiale de bazã (lei)

20,12

12,76

9,95

2.

Materiale auxiliare (lei)

19,16

9,25

6,11

3.

Salarizarea ºi asigurarea muncii (lei)

2,39

1,42

1,05

4.

Combustibil, apã, energie electricã (lei)

1,92

1,01

0,89

5.

Cheltuieli gospodãreºti ºi de amortizare (lei)

2,40

1,19

1,02

6.

Preþ de cost (lei)

45,99

25,63

19,02

7.

Preþ cu ridicata (lei)

78,00

35,00

24,50

8.

Nivelul rentabilitãþii (%)

169,6

138,5

128,8

Eficacitatea activitãþii de marketing la prelucrarea strugurilor la SA “Cricova”,
judeþul Chiºinãu (1990-1995)
TABELUL 3

Cheltuieli

Nr.
d/o

Vin de masã

Spumante

de marcã

de consum curent

1.

Preþ cu ridicata (lei)

45,99

25,63

19,02

2.

Venitul (lei)

14,25

5,41

3,99

3.

TVA, 20%, (lei)

10,04

5,34

3,83

4.

Accize (lei)

2,95

1,56

1,13

5.

Adausul intermediarilor (lei)

16,18

7,01

4,75

6.

Preþ cu amãnuntul (lei)

89,41

46,05

32,72

SUMMARY

T

he technogene influence upon vine (fertilizers, irrigation, agrotechnics etc.) enhances the
growth processes, on the one hand, and reduces the resistance to ecological stresses, on the other

hand. However, the decrease in the resistance to one of the environmental factors results, as a rule, in
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a negative impact on the part of other stress factors. Therefore, the plant specific reactions evidence in
the process of adaptation to external conditions, elaboration of the optimal ecological parameters for
placement of plants, plays an important role in the viability and productivity of vine.
The calculation of the research economic efficiency in the agro-ecological valuation of the territory
showed that this is determined, first of all, according to the crop quality indexes, formed under the
influence of growth conditions of a concrete territory.
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TEHNOLOGII NOI
PENTRU OB|INEREA PASTELOR
DE LEGUME

dr. Valentina CALM~{,
lector superior, ASEM,

dr. Pavel TATAROV,
dr. hab., prof univ., UTM

P

astele ºi piureurile
semifabricate din fructe
ºi legume se folosesc

volumul producþiei de conserve

trate din legume, fabricate în

concentrate din legume o deþine

Republica Moldova, este foarte

pasta ºi piureul de tomate.

ramuri ale industriei alimentare.

redus. El include urmãtoarele

În industria de conserve, de

tipuri de conserve: pastã ºi

exemplu, ele sunt utilizate la

piureu de tomate, piureu de

producerea sucurilor cu miez,

dovleac, piureu de mãcriº,

nectarurilor, bãuturilor

piureu de spanac ºi compoziþii

nealcoolice, sosurilor,

pe baza tomatelor pentru

gustãrilor, condimentelor etc.

fabricarea sosurilor ºi ketchup-

Pastele naturale au un rol

urilor.

produselor lactate, în panificaþie,
cofetãrie, alimentaþie publicã în
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Cea mai înaltã pondere în

sortimentul produselor concen-

ca materii prime în diverse

important ºi în industria cãrnii,
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Constatãm, însã, cu regret cã

calitate de stabilizatori ºi
coloranþi.

Compoziþiile din legume
fabricate în Moldova au o serie
de deficienþe. Dezavantajul
sosurilor noastre constã în
faptul cã ele prezintã un produs

Din ce în ce mai mult se resimte

caramelizat de culoare brunã,

necesitatea componenþilor

cu un conþinut redus de

omogenizaþi din fructe ºi

substanþe biologic active, cu

legume la producerea

gust de legume rãsfierte. Unele

maionezei, îngheþatei, pastelor

compoziþii de sosuri au gust

fãinoase, compoziþiilor pentru

picant ºi acru (contraindicat în

alimentaþia copiilor, la fabricarea

cazul alimentaþiei dietetice) ºi,

salamurilor, produselor

deci, pot fi utilizate de un numãr

vegetariene etc.

limitat de consumatori.

M

ultiple studii [1, 2, 3]
au demonstrat
urmãtoarele:
consumul tomatelor, mai ales
al produselor din tomate,
obþinute prin prelucrare
termicã, micºoreazã riscul
apariþiei cancerului cãilor
respiratorii, tractului gastrointestinal, cavitãþii bucale,
prostatei, bolilor cardiovasculare.Se presupune cã
aceasta se datoreazã atât
licopinei (antioxidantului
major din tomate), cât ºi
altor micronutrienþi biologicactivi: β-carotenului,
vitaminei C, polifenolilor,
vitaminei E.
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Licopina din tomate proaspete

obþinute cu adaos de tomate au

Tomatele constituie mai mult

nu prezintã proprietãþi

o pondere tot mai mare în

de 2/3 din volumul legumelor

antioxidante. Aceste proprietãþi

volumul total al produselor

recoltate în SUA ºi Italia.

aparþin unor izomeri ai licopinei

obþinute din fructe ºi legume.
În tabelul 1 este prezentatã

ce se formeazã în urma
tratamentului termic al

Anual pe glob se recolteazã

evoluþia volumului de tomate

tomatelor. Iatã de ce produsele

circa 70 milioane tone de

prelucrate în principalele þãri

din tomate (suc, paste, piureuri,

tomate, dintre care aproximativ

producãtoare de conserve din

sosuri, ketchup) ºi cele

25-30 mln tone se prelucreazã.

tomate. [2]

Cantitatea tomatelor prelucrate (mii tone) în þãrile ce practicã cultivarea
ºi prelucrarea tomatelor în ultimii 25 de ani
TABELUL 1

Ţara

1975

1980

1985

1990

1995

1999

SUA

7715

5646

6525

9307

10235

11724

Italia

1575

3083

3785

3850

3535

4900

Turcia

520

600

1100

1500

1920

1800

Spania

827

499

819

1134

916

1480

Grecia

979

1500

1180

1150

1178

1200

Brazilia

-

-

-

600

930

1100

800

454

716

760

831

996

China

-

-

-

420

550

900

Chile

-

275

-

609

822

900

Tunisia

-

-

-

100

435

720

Canada

350

379

476

580

524

480

Franþa

280

416

392

340

281

370

-

-

-

267

190

330

Mexic

210

220

230

365

275

310

Israel

163

166

257

300

315

287

Total

-

-

-

21507

22937

27497

Portugalia
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Argentina

Moldova a fost o perioadã

tone la ha, productivitatea la

rând, a incapacitãþii de

îndelungatã un furnizor impor-

scarã mondialã constituind

adaptare la condiþiile dinamice

tant al produselor din tomate

peste 73 tone/ha [4]. De

ale economiei de piaþã, unele

prelucrate pentru fostele

asemenea, este într-o continuã

întreprinderi, ce deþin o cotã

republici sovietice. În prezent

scãdere ºi volumul tomatelor

importantã în prelucrarea

suprafeþele cultivate cu tomate

prelucrate. Astfel, în anul 1997

roºiilor, sunt în prag de

s-au redus pânã la 12600 ha,

volumul de tomate prelucrate a

falimentare [ 4 ].

ceea ce constituie doar 50%

constituit 8,5 mii tone sau de

faþã de anul 1991. Volumul total

27 ori mai puþin decât în anul

Producãtorii locali nu-ºi mai pot

al roºiilor recoltate s-a redus

1991 (238 mii tone) [ 4 ].

menþine poziþiile pe piaþa

de la 394 mii tone în 1992 la

Rusiei, principalul nostru

215 mii tone în 1997, iar roada

În prezent, datoritã influenþei

importator. Cauza acestei

medie s-a redus pânã la 13-14

diferitor factori ºi, în primul

cedãri de poziþii nu este doar

53

TEHNOLOGII INOVATIVE

preþul înalt, în comparaþie cu

unele modificãri (cu

pastã de ardei dulci ºi

preþurile oferite de alte þãri, ci ºi

investiþii accesibile între-

tomate;

calitatea joasã a produselor.

prinderilor);

Actualmente pe piaþa

competitive atât pe piaþa

internaþionalã sunt considerate

internã, cât ºi pe cea

de calitate superioarã acele

externã.

produse alimentare care au o
valoare nutritivã sporitã, sunt
bogate în vitamine,
microelemente ºi alte substanþe
biologic active [1, 3, 5, 6].

obþinute din experimentele
proprii, am ajuns la concluzia cã
în calitate de materii prime pot

Producerea pastelor de legume
poate fi realizatã dupã trei
scheme tehnologice:
producerea pastei din
legume proaspete: tomate,
ardei dulci ºi dovleac;

servi urmãtoarele legume:

producerea pastei din

conservate din legume cu

ardeii dulci (în faza fiziologicã de

legume proaspete ºi

conþinut de bioantioxidanþi poate

maturitate), tomatele ºi

semifabricate – piureu de

fi realizatã doar cu ajutorul unor

dovleacul. La combinarea în

legume;

tehnologii moderne ce asigurã

proporþii bine echilibrate a

o calitate constantã.

pulpelor din aceste legume se

producerea pastei din

obþin produse cu calitãþile pe

semifabricate – piureuri de

care le-am preconizat.

tomate, ardei ºi dovleac.

ne-am propus obþinerea unor
produse noi de legume care,

Menþionãm, cu pãrere de rãu, cã

Etapele principale ale proce-

într-o mãsurã mai mare sau

astfel de materii prime

sului de producere a pastelor

mai micã, ar corespunde

importante pentru produsele

de legume sunt prezentate în

urmãtoarelor cerinþe:

conservate, precum sunt

schemele 1ºi 2.

valoare nutritivã ºi biologicã
înaltã;
stabilitate sporitã la
pãstrare;
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litate ºi analizând rezultatele

ºi dovleac.

Obþinerea alimentelor

În lucrãrile noastre de cercetare
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Studiind literatura de specia-

pastã de ardei dulci, tomate

tomatele, ardeii dulci ºi
dovleacul, în Republica Moldova
încã nu au fost valorificate la
justa lor valoare.

Schema tehnologicã a
procesului de obþinere a
pastelor de legume, propusã de
noi, se deosebeºte de cele

Tomatele constituie, practic,

aplicate pânã în prezent în

calitãþi gustative ºi estetice

unica sursã importantã de

industria de conserve prin faptul

înalte;

licopinã, ardeii dulci sunt

cã include suplimentar

legumele cele mai bogate în

urmãtoarele operaþiuni

obþinute din materii prime

vitamina C (100-300 mg/100g),

tehnologice:

autohtone, relativ ieftine,

vitamina P (300-500 mg/100g),

tradiþionale agriculturii

β-caroten (2-6 mg/100g), iar

Moldovei;

dovleacul conþine β-caroten

destinate unui numãr mare
de consumatori;

(10-100 mg/ 100g),
o cantitate considerabilã de

cupajarea pulpelor de
legume în vederea obþinerii
unor produse cu cantitãþi
sporite de bioantioxidanþi;

glucide simple, fibre alimentare

dezaerarea în vid a

folosite frecvent în

ºi alte componente

compoziþiilor de pulpe

alimentaþie;

nutritive.

înainte de concentrare;

fabricate cu utilizarea

În rezultatul examenului organo-

reducerea conþinitului de

echipamentelor tehnologice

leptic ºi fizico-chimic, s-au ales

celulozã ºi hemicelulozã în

existente la fabricile de

compoziþiile optime pentru

pulpele de legume prin

conserve din Moldova sau

obþinerea a douã tipuri noi de

tratarea deºeurilor obþinute

cu utilaje care ar necesita

paste de legume:

în urma strecurãrii-finisãrii

SCHEMA1

Prelucrarea primarã
a tomatelor

Prelucrarea
primarã a ardeilor

Prelucrarea primarã
a dovleacului

Obþinerea

→

pulpei de tomate

Obþinerea

→

→

Cupajarea ºi omogenizarea
pulpelor de tomate, ardei,

Obþinerea piureului
de dovleac

Strecurarea-finisarea

→

Strecurarea-finisarea

→

Strecurarea-finisarea

→

pulpei de tomate

→

pulpei de ardei

piureului de dovleac

→

→
→
→

→ → → → → → →

piureului de dovleac

pulpei de ardei

→

→
→
→
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Schema tehnologicã de producere a pastei de tomate, ardei ºi dovleac

Dezaerarea
Încãlzirea
Concentrarea
Ambalarea
Sterilizarea
Rãcirea
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Depozitarea

cu preparatul enzimatic

Pastele de legume se folosesc

Produsele fabricate

”Celloviridin Ã 20X”.

în alimentaþie direct sau în

conform tehnologiei elaborate

calitate de semifabricate, ºi

au fost menþionate cu

anume: la prepararea bucatelor

Diplome de gradul II ºi III la

din legume, carne, peºte, paste

expoziþiile internaþionale

fãinoase, sosuri etc.

“INFOINVENT-1999”,

Pastele de legume obþinute
dupã tehnologiile noi posedã
caracteristici senzoriale
deosebite: aspect plãcut,

“INFOINVENT-2000”, fiind

culoare roºu-bordo sau roºu-

Noutatea cercetãrilor efectuate

oranj pronunþatã, gust

este confirmatã prin obþinerea

armonios plãcut, aromã

a trei brevete de invenþie

participare la expoziþia

buchetatã de legume, consis-

naþionale [Brevet de invenþie

internaþionalã “EXPO-2000” cu

tenþã omogenã unguentã.

MD 1244 A 23L 1/052; MD 1427

genericul “Omul – Natura –

Indicii fizico-chimici ai pastelor

23L 1/052; MD 1549 A 23L 1/

Tehnica” de la Hanovra

sunt prezentaþi în tabelul 2.

212, 1/06, 3/00].

(Germania).

recomandate pentru
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SCHEMA2

Prelucrarea primarã
a tomatelor

Prelucrarea
primarã a ardeilor

→

→

Cupajarea ºi omogenizarea
pulpelor de tomate, ardei,

pulpei de tomate

Obþinerea
pulpei de ardei

→

Strecurarea-finisarea

→

Strecurarea-finisarea

→

pulpei de tomate

→

pulpei de ardei

→
→

→ → → → → → →

piureului de dovleac

Obþinerea

→
→
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Schema tehnologicã a procesului de producere a pastei de tomate ºi ardei dulci

Dezaerarea
Încãlzirea
Concentrarea
Ambalarea
Sterilizarea
Rãcirea
Depozitarea

Indicii fizico-chimici ai pastelor de legume
TABELUL 2
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Nr.
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Indicii fizico-chimici

Pastã din ardei ºi tomate

Pastã din ardei,
tomate ºi dovleac

1

Substanþe uscate solubile, %

30

30

2

Proteine, %

5.0

4.86

3

Glucide (mono- ºi dizaharide), %

20.5

20.26

4

Amidon, %

0.8

0.85

5

Celulozã, %

0.8

1.37

6

Aciditatea totalã, %

1.8

1.62

7

Substanþele cenuºei, %

2.6

2.6

8

Caroteni, mg /100g

2.5 – 3.5

2.4 - 4.0

9

Vitamina B2, mg /100g

0,183

0,094

10

Vitamina PP, mg /100g

2.2

2.02

11

Vitamina C, mg /100g

100 – 130

84

12

Valoarea energeticã, kcal/100g

120 – 130

124
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A fost elaborat ºi Regulamentul

dispun de linii tehnologice

pentru obþinerea altor

tehnologic de producere a

pentru producerea conservelor

compoziþii de legume ºi fructe

pastelor de legume,

concentrate de tomate.

cu valoare nutritivã înaltã ºi

recomandat pentru utilizare la

Metodele tehnico-ºtiinþifice

conþinut majorat de

întreprinderile de ramurã ce

elaborate pot fi folosite

bioantioxidanþi.
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SUMMARY

T

echnology of fabricating the concentered products (pastes, purées etc.) used in the Republic of
Moldova don’t permit today to obtain some food rich with biologic active substances.

The proposed technological process, permit to resolve partially these problems by introduction of some
additional tachnologcal and utilization of some composition of vegetables having a law redoxpotential.

CALENDAR
La 11 februarie 1944 s-a nãscut la Ochiul Alb, Drochia, Ion ABABII, academician, doctor habilitat
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în ºtiinþe medicale, profesor universitar, rector al USMF “Nicolae Testemiþanu”, “Om Emerit”
al Republicii Moldova, inventator.
Acad. I. ABABII este autor ºi coautor a 279 publicaþii ºtiinþifice, dintre care 2 monografii ºi 7
invenþii. A participat la numeroase congrese ºi conferinþe internaþionale de la Viena, Paris, Budapesta,
Varºovia, Bucureºti, Moscova, Kiev, unde a fãcut comunicãri referitoare la otorinolaringologie. În 1988
a organizat la Chiºinãu lucrãrile celui de al IX Congres unional al otorinolaringologilor.
Preocupãrile sale ºtiinþifice sunt, de asemenea, axate pe chirurgia funcþionalã endoscopicã a
sinusurilor paranazale, consideratã una dintre cele mai notorii realizãri în domeniul
otorinolaringologiei.
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AUTOMATIZAREA SCHIMB+RII
SCULELOR }N SISTEMELE
FLEXIBILE DE PRODUC|IE

dr. ing. Ilie BOTEZ
dr. ing. Alexei BOTEZ,
UTM

S

istemul flexibil de

Modulele flexibile robotizate

portsculã li se impune un înalt

producþie (S.F.P.)

(M.F.R.) reprezintã sisteme

grad de dinamism.

constituie o structurã

alcãtuitã din câteva unitãþi de

utilaj tehnologic ce poate

producþie înzestrate cu mijloace

funcþiona atât în componenþa

ºi sisteme ce asigurã

S.F.P., cât ºi independent. În

funcþionarea acestuia în regim

calitate de utilaj tehnologic sunt

automat, inclusiv trecerea de la

utilizate adesea ºi maºini cu

fabricarea unui produs la altul în

programare numericã.
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limitele nomenclaturii date.
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autonome dotate cu o unitate de

Cercetãrile desfãºurate au

Tipul utilajului folosit ºi modul

demonstrat cã maºinile

de dispunere a acestuia este

moderne cu comandã numericã

influenþat de astfel de factori ca

ce înfãptuiesc prelucrarea

tipul produsului fabricat,

mecanicã cu un înalt grad de

tehnologia de prelucrare,

concentrare a operaþiilor,

programul fabricãrii etc.

necesitã o schimbare continuã
a sculelor aºchietoare.

În M.F.R. sculele sunt pãstrate în
magazii speciale, construcþia
cãrora depinde de numãrul
sculelor pãstrate: pânã la 12 capete revolver; 12…60 magazii cu disc; 60…500 magazii cu lanþ.
Capetele revolver sunt
caracterizate ca elemente
simple ºi compacte, îndeplinind
funcþiile de transfer, schimb ºi
suport al sculelor. Ele sunt, de
regulã, amplasate pe suportul
strungului sau, uneori, pe
pãpuºa axului principal paralel,

În fig.1 sunt prezentate douã

Strungurile, bunãoarã, în timpul

scheme de dispunere a

unui ciclu de prelucrare

utilajelor S.F.P. Acestea includ

schimbã sculele de circa 12 ori,

procesorul 1, modulele flexibile

iar maºinile de gãurit-alezat-

Maºinile cu comandã numericã

robotizate 2, depozitul 3 ºi

frezat - de peste 20 de ori. Astfel,

sunt înzestrate, de obicei, cu

transportorul 4 pentru

schimbarea sculelor ocupã ºi o

capete revolver de 4, 6 sau 8

semifabricate ºi piese finite,

bunã parte din timpul auxiliar, de

poziþii. Sculele sunt instalate

depozitul 5 ºi transportorul 6

aceea pentru reducerea

conform succesiunii de

pentru scule ºi dispozitive.

acestuia mecanismelor

prelucrare.

perpendicular sau sub un unghi
faþã de acesta.
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Fig.1 Scheme de dispunere
a utilajelor S.F.P.

Printre principalele neajunsuri

Roþile conice 7 ºi 8,

ºi fixatoarele 26 ºi 27. Între

ale capetelor revolver pot fi

deplasându-se în direcþie

arbore ºi suportul 1 este

menþionate: numãrul limitat de

axialã, intrã alternativ în

fixatã flanºa 28 cu canale

scule, rigiditatea construcþiei ºi

angrenare cu coroana 6 a

înclinate 29.

flexibilitatea tehnologicã

blocului satelit, fiind acþionaþi

scãzutã, necesitatea

de cilindrii hidraulici 11 ºi 12.

Capul revolver funcþioneazã

Pe butucul roþii conice de ieºire

forþei de cuplaj ºi decuplarea

este efectuat filetul 16, prin

angrenajului dinþat; rotirea

Capul revolver (fig. 2) constã

intermediul cãruia acesta se

discului cu scule pânã în

din suportul 1 al arborelui 20 cu

leagã de capacul 15 al

poziþia impusã; fixarea

discul de scule 21, legat de

arborelui 20. La capãt este

preliminarã; cuplarea ºi fixarea

suport prin paharul 13, în care

montat cuplajul dinþat 17, legat

cu forþa necesarã.

sunt amplasaþi electromotorul

prin piuliþã cu cama de

14 ºi reductorul precesional 5,

comandã a indexãrii 19.

Prin conectarea electromo-

înzestrat cu blocul de roþi

Arborele este legat cu baza

torului 14 roata conducãtoare

satelite 4, ce susþine coroanele

cuplajului dinþat 22.

2 ºi cama 19 încep sã se

dinþate 3 ºi 6 care se

În partea opusã capãtului

amplasãrii capului în zona de
lucru.

angreneazã, corespunzãtor, cu

arborelui, este montat în suport

roþile dinþate conice 7 ºi 8,

traductorul 10, destinat

deplasabile în direcþie axialã, ºi

mãsurãrii poziþiei unghiulare a

cu roata conicã de ieºire 2.

discului cu scule ºi

Blocul satelit dinþat este montat
prin rulmenþi pe manivela 18,

microcomutatorul 9 de control
al angrenãrii cuplului dinþat.

dupã ciclul urmãtor: înlãturarea

roteascã contra acelor de
ceasornic (roata conicã
7 este introdusã în
angrenaj) cu raport de
transmitere i1:

i1 =

z2 ⋅ z6
;
z3 ⋅ z7 − z2 ⋅ z6

(1)

În arborele 20 sunt executate

unde z3 ºi z6 sunt numerele de

al electromotorului.

cuiburi destinate degetului 25

dinþi ai coroanelor 3 ºi 6;
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legatã rigid cu axul de ieºire 14

Fig. 2 Construcþia
capului revolver
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z2 şi z7 – numerele de dinţi ai

din cilindrul 11, asigurând prin

semicuplajele şi se efectuează

roţilor 2 şi 7.

aceasta ieşirea din strângere a

strângerea, a cărei valoare este

roţii 7 şi intrarea în angrenare a

determinată de microcomu-

Decuplarea cuplajului dinţat

roţii 8 cu blocul satelit. Se

tatorul 9 care în momentul dat

22 are loc prin acţiunea

produce rotirea inversă a roţii

decuplează motorul.

reciprocă a filetului 16 cu

conducătoare2, ce se roteşte cu

elementele 2 şi 15.

reducţia:

Prin continuarea rotirii, degetul

i2 = -

25, sub acţiunea teşiturilor
asupra flanşei 28, pătrunde în

z2 × z6
z 3 × z8 - z 2 × z 6

Reductorul propus
asigură un înalt procent de

;

(2)

unde z8 este numărul de dinţi ai

angrenare (până la 95%) şi,
în consecinţă, o înaltă
capacitate de încărcare şi

canalul 24 din cama 19 şi

roţii 8.

asigură cuplarea reductorului 5

Fixatoarele 26 şi 27 pătrund în

mici şi un nivel redus de

şi arborelui 20.

canalele 29 ale flanşei

zgomot.

În momentul când discul cu
scule atinge poziţia unghiulară
necesară prin comanda

precizie cinematică, gabarite

28, cama 19 se eliberează
şi decuplează reductorul
de la ax.
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RÉSUMÉ

L

es systemes flexibles de production (S.F.P.) fonctionnent automatiquement, c’est pourquoi lui est
impose une fiabilite elevee. Les têtês revolver des S.F.P. sont extremement solicitees, car pendant

l’usinaje d’une piese l’outil est change de 10 a 20 fois. Les auteurs proposent une construction de t êtês

revolver ayant a la base un demultiplicateur precessionnel.

CALENDAR
MARTIE
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La 9 martie 1956 s-a născut la Cârpeşti, Cantemir, Valeriu DULGHERU, doctor habilitat în ştiinţe tehnice,
conferenţiar universitar, şef catedră teoria mecanismelor şi organe de maşini la UTM, “Inventator Emerit”
al Republicii Moldova.
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Este autor şi coautor a circa 260 lucrări de specialitate, inclusiv 7 monografii şi manuale, dintre care
menţionăm: „Transmisii planetare precesionale” (monografie în l. rusă), Chişinău, “Ştiinţa”, 1987;
„Principiile creaţiei inginereşti” (manual), Chişinău, “Ştiinţa”, 1992; “Manual de creativitate”, Chişinău,
“TehnicaInfo”, 2001; “Inventica practică”, Chişinău, “TehnicaInfo”, 2001; “Transmisii planetare
precesionale”, Bucureşti-Chişinău, 1998; “Organe de maşini”, Bucureşti, 2001.
V. DULGHERU este autor a 92 invenţii în domeniul transmisiilor precesionale. Este deţinător al titlurilor:
“Inventator de Elită” al României cl. l (1994), “Inventator Emerit” al Republicii Moldova (1995), distins cu
Medalia de Aur „Henri Coandă” cl. I pentru merite deosebite în creaţia tehnică (1996), cu medalii de aur la
expoziţiile internaţionale de invenţii “EUREKA”, Bruxelles, (1994-2001), Geneva (1999-2001), Pittsburgh,
SUA (1996-1999) ş.a. Mai este şi autor al unor materiale şi invenţii în domeniul matematicii distractive şi al
jocurilor spaţiale.

AFLUX DE FORÞE TINERE

MECANISMUL DE REGLEMENTARE
AL ACTIVIT+|II COMERCIALE
EXTERNE

drd. Oleg BUJOR,
Institutul de Cercet=ri Economice
al A{M

C

omerþul exterior, fiind

acestui sistem ºi dezvoltarea

anterior reglementarea datã

plasat în afara

relaþiilor comerciale externe.

urmãrea procesul de efectuare

Bineînþeles, asupra comerþului

a operaþiunilor comerciale

în funcþie de rezultatele

frontierelor naþionale,

exterior acþioneazã ºi

externe, în prezent accentul se

producþiei, se dezvoltã sub

conjunctura ce se formeazã pe

pune pe spaþiul din jurul

acþiunea decisivã a acesteia.

pieþele mondiale de mãrfuri.

acestui proces. Specificul

Asupra dinamicii ºi structurii
volumului comerþului exterior
influenþeazã, deci, acþiunile pe
care le întreprinde statul în
scopul reglementãrii
proceselor economice din þarã
– organizatorice, de drept,
economico-financiare.
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Intensitatea schimbului de
mãrfuri în cadrul comerþului
exterior ºi componenþa lui
depind, prin urmare, ºi de
caracterul mecanismului de
dirijare nemijlocitã a sferei
comerþului exterior. Existã,

Particularitãþile de reglementare a economiei în anumite þãri
se manifestã, în primul rând,
prin diverse forme ºi metode
naþionale de implicare a
statului în viaþa economicã a
þãrii. Concomitent cu instrumentarul general al reglementãrii de stat a activitãþii comerciale externe, existã ºi anumite
particularitãþi specifice în ceea
ce priveºte utilizarea unor sau
altor pârghii de influenþare a
proceselor economice.

naþional al dezvoltãrii,
deosebirile privind cota
sectorului de stat în economia
diverselor þãri determinã
utilizarea unor sau altor forme
ºi metode de reglementare.
O trãsãturã caracteristicã
importantã, care ilustreazã
locul ºi rolul þãrii respective în
procesul de integrare, reprezintã structura ramuralã a economiei naþionale. Particularitãþile
structurale ale complexelor
economice din þãrile respective

aºadar, o anumitã interacþiune

Guvernele aplicã mijloacele

constituie factorul ce determinã

între starea economiei,

tradiþionale de influenþare,

specificul reglementãrii de stat

sistemul ei de reglementare în

strãduindu-se sã gãseascã noi

a economiei la nivel naþional,

ansamblu, dirijarea comerþului

forme de reglementare a sferei

linia de comportament a

exterior ca parte componentã a

comerþului exterior. Dacã

diverselor þãri.

61

AFLUX DE FORÞE TINERE

Mecanismul de reglementare a
comerţului exterior asigură, în

să apere în cel mai eficient mod

diferenţa dintre preţurile

economia sa naţională. Trebuie

mondiale şi cele interne etc.

a economiei naţionale şi

să subliniem, că şi practica

Mijloacele economice

optimizarea volumului de

economiei de piaţă recunoaşte

de limitare a exportului se

mărfuri necesar pentru export şi

necesitatea aplicării de către

aplică, de obicei, pe o arie

import. Asigurând legătura

stat a unui amplu ansamblu de

redusă.

dintre economia naţională şi

instrumente pentru

cea mondială, acest mecanism

reglementarea proceselor din

În majoritatea ţărilor reglemen-

este considerat pentru lumea

domeniul comerţului exterior.

tarea exporturilor se foloseşte,

E cazul să menţionăm urmă-

strategice, pentru neadmiterea

toarele: în complexul de activităţi

unor livrări necontrolate de

comercial-politice ale guver-

armament, produse şi materiale

nelor străine, reglementării

cu destinaţie dublă. Prin

importurilor i se atribuie, de

aceasta se urmăresc diverse

regulă, un rol mai mare, în

scopuri economice: prevenirea

Elementele constructive ale

raport cu reglementarea

exportului de resurse naturale

mecanismului dat sunt

exportului, deoarece pentru o

prin limitarea livrărilor de

acceptate în practica mondială.

ţară cu economie de piaţă

materie primă neprelucrată,

problema principală o constituie
Desigur, elementele mecanis-

asigurarea aprovizionării

protecţia pieţei interne împotriva

mului de reglementare se

prioritare a întreprinderilor

“concurenţei excesive” a

combină în mod diferit, având

autohtone, ocuparea forţei de

furnizorilor străini de mărfuri şi

un caracter divers, în funcţie de

muncă, limitarea exportului de

servicii. Totodată, reglementării

mărfuri, ţări sau grupe de ţări.

mărfuri, fabricarea cărora este

exportului în asemenea ţări nu i

Transferarea accentului pe

subvenţionată de către stat în

se acordă o importanţă mare,

unele sau altele dintre instru-

deoarece exportul este un

interesele satisfacerii pieţei

mentele administrative, eco-

mijloc important de asigurare a

nomice, financiar-valutare este

creşterii economice şi ocupării

condiţionată de circumstanţe

forţei de muncă, de acumulare a

concrete, de conjunctura

veniturilor şi creştere a nivelului

economiei naţionale şi, pe

de trai.

cial al ţării date, iar pentru
agenţii economici autohtoni –
un stimulent ori un limitator al
operaţiunilor comerciale
externe.

lângă aceasta, de climatul
politic.
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ţării sau din străinătate, nici

principiu, funcţionarea eficientă

din exterior drept regim comer-

Intellectus

mijloace, adecvat situaţiei, tinde

în primul rând, în scopuri militar-

interne etc.
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Cât ar fi de paradoxal,
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ca şi mai înainte, rolul principal
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reglementare una rămâne

administrativ, asupra cărora nu
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aplică un anumit ansamblu de
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SUMMARY

T

he mechanism for regulation of foreign trade provides for the efficient functioning of national
economy and the optimization of goods on export and import. By ensuring the connection of

national economy with the world-wide economy, for the outside world the said mechanism is considered
as a commercial system of the given country and for the native economic agents – as a stimulant or
limiter of commercial operations.
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GREEN ELECTRICITY

Senol DOGAN,
Biology Teacher

Andrei
ARTOMONOV

Roman
CIFLIKLI

Moldo-Turkish high school from Ciad`r-Lunga

S

unlight is the energy source upon which all life depends. It is cheap, clean, and
essentially inexhaustible . With limited supplies of fossil fuel and increasing concern about
CO2 emissions, further development of technologies that make use of solar energy is inevitable. Further development of photosynthesis-based technologies for energy collection is
certainly warranted.
Photosynthesis is the conversion of unusable sunlight energy into usable chemical energy, but we
tried to convert it to the electrical energy.

In the presence of excess light, damage may occur, which may originate from the formation of
chlorophyll in “triplet state”. This triplet chlorophyll readily reacts with oxygen, leading to the forma-
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tion of very reactive single oxygen, which can damage proteins.

THAT’S WHY WE MUST AND CAN USE EXCESS LIGHT.
IT WILL BE USEFUL FOR PLANTS AND FOR HUMAN BEING

W

e know that during the photosynthe
sis process

12H2O + 6CO2 —————> C6H12O6+ 6O2 +6H2O

Also we know that ATP energy and NADPH+H+

are produced in the Light Phase and they
cannot be produced without one important thing:
electrons released from chlorophyll must flow

24 hydrogen ions (24H +) are reactants, but only

through the system, transferring their energy to

12 (12H ) are involved in the reaction, so we can

ATP molecules and NADPH+H+. We remove that

use remained (12H +) as a positive source of

electrons and transform them into the negative

electricity.

source of electrical energy.

+
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NUT-TREE

became absolutely identical copy of battery (energy
source).

0,12
0,1

0,1

So our hypothesis is true theoretically.

0,09

0,08

By different experiments we decided to prove it
practically.

mA
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So we obtained an AC current and now plant

0,08

0,08

0,08 0,08

0,06
0,04
0,02

Firstly, by addition of adjacent light and creating

0

dark conditions we proved the influence of photo-

0

synthesis on the amount of energy obtained. For

5

10

15

20

25

time(sec)

example:

examination of different kinds of plants (20 wild
herbs and 20 trees) and we came to the conclusion
that each plant has its own voltage, current and
resistance. Beginning from the initial voltage we
gained much more better results, which were
increasing step by step: 50mV, 100mV, 400mV, and
500mV.The best of them were Lilac and Dandelion
from the trees and wild herbs respectively, according to voltage production. But according to current
production the best of plants was Nut-tree.
In the next experiment we tried to evaluate which
connection of trees gives the biggest amount of
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energy and electrons for us. We used Nut-tree. So
In normal environment, after conducting the plant

we connected voltmeter in three ways. 1 st is

seriesly to the circuit with a bulb and battery,

connection body-body, and the energy given was

intensity if light is lower than normal, in this case

450mV, then we connected runner to runner and

plant is like resistance, but the flow of current says

energy given was 470 mV, and the last connection

us that in the plant electron motion is possible. In

body-runner produced 490mV, as you understood,

dark conditions (no light) the bulb also produces

body-runner is the best for plants, but not all is true

light, but its intensity is smaller, because no

%90 of experimented plants, and exceptions also

photosynthesis occurs, no electron is produced. So

can be. If it is like that than the connection

we know that in the dark conditions the light (or

body-body

electrical conductivity) is small, but when we open

leads connec-

the plant suddenly we can see sudden appearance

tion body-

of light from the bulb (lamp). It happens, because

runner. This

photosynthesis process started, and extra elec-

value of

trons are involved in the circuit.

voltmeter is

After the proof of the effect of photosynthesis
process on the light intensity of the bulb, we started
to do experiments on the production of electricity
and we got real electrical potential (voltage).

64

higher when
the positive
contact is put a
lot of layers but
negative

Firstly, it was only 30 mV. It is a great result ob-

contact is put in

tained from the cactus. Than after the investigations

the single layer

in the domain of home plants we started the

line.
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Then we evaluated which connection of herbs

herbs the value of voltmeter reaches the point of

gives the most energy and electrons for us. We

1000mV or 1V. So you can see that it increased by

used Dandelion. So we connected voltmeter in

500mV, 250mV per each added herb. So in the

three ways. 1 is connection body-body, and the

series connection of root we partially solved our

energy given was 430mV, then we connected

problem, which is to collect all electrons and all

body-root and energy given was 560 mV, and the

charges from herb, and here herbs give their

last one was root-root and its energy was 459mV

electrons but not all of them, not completely.

st

as you understood root-body is the best for plants,
but not all is true %90 of experimented plants, and
exceptions also can be.

Day Night Day

Night

Day

Night

Day

Trying to get more amount of Voltage we started to
connect the plants seriesly and parallel. And we
got 1000 mV (1volt). Also we connected them not
in physical, but in biological way (root-root, bodybody, leaf-leaf and others.). Doing these experiments we realized that negatively charged ions

24 h

48

96

are attracted by the soil, so the best place of
negative source was root. Also we found out that,
by connecting small needle to the plant to take
gained electrons, their movement increases, so
does the voltage. But after later researches we
found that the best positive source is the point
where all leaves meet, collect (body of trees and
herbs). By this experiment you can easily understand it:

Than it was discovered that the distance of
connecting contacts is directly proportional to the
energy produced. Also physical rules in the
parallel and series connections aren’t true,
because the plants are vivid things and there are a
lot of reasons that show us this. Next step was
made to prove that this energy is inexhaustible, so
we connected the voltmeter to a plant (cactus) and
even after one week the plant was giving voltage (it
started reached 100mV then it was changing).
Later we tried to recharge the battery (V=1.5v) and
the plant increased its energy from 546mV to
1153mV during 14 hours. Now we try to find more
practical uses of the “green electricity”.
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milivolt of plant for a long time

80

Day

Day

Day

Day

Day

mV

100

60
40
20

In this experiment we tried to connect seriesly
ONLY ROOTS of some herbs. But firstly in the
connection of a simple herbs it was giving us

0
3880

120 h

144 h

5880

7880

9880

TIME(m in)

approximately 500mV, and after connection of 3
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Currently our researches are concentrated on

former, which will increase plant electricity, espe-

increasing current amount of the plants.

cially its current, to the level we can use in our life.

We know that a small lamp needs 0.2A, but the

Achieving this result, we are achieving our main

plant gives only 0.00001A that is why we should

goal and only after this we can say that our

increase its current in spite of the satisfying amount

work will help people in reality, that is the most

of voltage. We are trying to find or to do the trans-

important for us.

THE ADVANTAGE OF OUR PROJECT IS THAT:
‘GREEN ELECTRICITY’ IS NATURAL, CHEAP AND IT IS PRODUCED
WITHOUT ANY DAMAGE TO THE PLANTS (PRODUCERS)
By this event all huge electric industry is ruined

contact between a plant and a clock and it will be

and all pollution that they give to our nature is

always showing them the time. It will help people

neglected. It means that from this moment the

their life. For instance, if when a person accidentally

world ecological condition is not under the

remains alone in the forest, he may be lost, may be

danger any more. Although some electricity comes

an accident happened with a plane or other means

from nuclear power, hydroelectric power and

of transport and his electrical device can not be

other renewable forms of energy, on the whole

used because there is no any energy source

most power generation in the world is still reliant

nearby, in that moment the necessity in ‘green

on the burning of fossil fuels. Fossil fuel power

electricity’ becomes absolute. That person may use

stations are a major source of air pollution, from

the plants energy (electricity) and to communicate

poor air quality and acid rain, to global warming.

its location it’s clear, that it will save his life and will

But the most important problem is that in nearest

save the nature. Certainly, the lost person may

future fossil fuels will finish, but green electricity

make fire and by this cause harm to the nature, but

never finishes and may be used for million years.

he could use harmless and inexhaustible electricity
instead.

SOURCE OF CO2 PRODUCTION

9% 4%

Then, we discovered another way of usage of
‘green electricity’: we may recharge batteries by

15%
53%
19%

contacting theme easily to the plant during 10-20
hours, because to recharge the battery the current
10 times smaller then its own has to flow through

COAL

NUCLEAR

NATURAL GAS

HYDROELCTRIC

PETROLEUM

the battery during 10-12 hours. Because the plant
is a living thing it requires different amount of time
to recharge the battery and each plant has it’s own
characteristics in this sphere. We conducted

Intellectus
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several experiments to prove this fact and they were

USAGE

successful. We believe that after some researches

And now we are going to tell you how we will use

the clean and cheap ‘green electricity’. Houses with

the energy of plants or as we named it ‘GREEN

a little garden close to it as electricity source, that is

ELECTRICITY’ in our life.

our potential result. Anyway, if somebody doesn’t

Firstly, we can use it as the energy source for the
electrical devices, which need small amount of
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we can change all our traditional home electricity to

realize the importance of the plant electricity, one
day it will show its importance.

voltage. For example, people, who resting in the

References: http://www.worldandi.com/,

forests, camps or other green places could listen to

mailto: larry.orr@asu.edu,

the radio, recharge mobile phones and even make

mj.farabee@emcmail.maricopa.edu

AFLUX DE FORÞE TINERE

REZUMAT

D

iscuţiile din ultimul timp despre epuizarea surselor energetice nu ne las ă în pace nici pe o zi. E
posibil ca, în această situaţie penibilă, “ELECTRICITATEA VERDE ” să preîntâmpine acest
sfârşit apocaliptic.
Nici o descoperire nu a avut loc fără ajutorul naturii. Totul ce ne înconjoară sunt sursele vieţii. Chiar
cele mai simple plante pot deveni sursă de energie electrică. V-aţi gândit, probabil, că aceasta ţine de
domeniul fantasticului, dar folosind electronii plantelor şi ionii de hidrogen, neaducându-le în acelaşi
timp nici o pagubă şi chiar salvându-le de deteriorare, noi creăm “ELECTRICITATEA VERDE”, care
este optimă din punct de vedere ecologic şi care, în viitor, poate fi întâlnită nu doar în cărţi, ci chiar şi
în viaţa reală.
NOTA REDACŢIEI:
În numărul următor al revistei vom publica referin ţele unor savanţi
asupra cercetărilor efectuate de aceşti tineri temerari.

CALENDAR
La 19 martie 1950 s-a născut la Nicoreni, Soroca, Constantin SPÂNU, doctor habilitat în
ştiinţe medicale, profesor universitar, virusolog principal al Ministeului S ănătăţii, vicedirector al
Centrului Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă, “Om Emerit” al Republicii Moldova,
deţinător al Medaliei de Aur OMPI “Inventator remarcabil”.
C. Spânu este autor a 320 de lucrări ştiinţifice, inclusiv monografii, 60 articole publicate în l. engleză
în reviste de prestigiu de peste hotare, a numeroase brevete de inven ţie. La Salonul Internaţional al
Invenţiilor, Cercetării şi Transferului Tehnologic “Inventica-2002”, Ia şi, România,
a fost decorat cu Medalia de Aur “Henri Coand ă”, Grand Prix şi Medalia de Aur pentru invenţiile
referitoare la tratamentul hepatitelor virale şi infecţiilor herpetice.

26 martie 1946 s-a născut la Gaşpar, Edineţ, Viorel PRISĂCARU, doctor habilitat în
medicină, profesor universitar, epidemiolog principal al Republicii Moldova, membru al Consiliului

Intellectus
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Suprem pentru Cercetare şi Dezvoltare Tehnologică, “Om Emerit” al Republicii Moldova.
Pe parcursul anilor 1991-2001 V. PRISĂCARU a lucrat în funcţia de prorector în probleme de ştiinţă
al USM “N.Testemiţanu”, perioadă în care universitatea a înregistrat cei mai înalţi indici în domeniul
cercetărilor ştiinţifice şi al invenţiilor.
Pentru merite deosebite în dezvoltarea ştiinţei autohtone, savantului V. Prisăcaru i s-a conferit titlul
onorific “Om Emerit” al Republicii Moldova (1999), este decorat cu medalia “Meritul Civic”. Din
1990 este preşedinte al Societăţii Ştiinţifice a Epidemiologilor şi Microbiologilor din republică şi
epidemiolog principal al Republicii Moldova.
În 2001 este ales deputat în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XV-a, membru al
Comisiei pentru ştiinţă, învăţământ, cultură, tineret şi mijloace de informare în masă.
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VALORILE EXISTEN|EI UMANE
(SCHI|+ DE PORTRET)
să reuşească în viaţă, apoi

semnificând, de fapt,

trebuie să muncească şi, mai

consacrarea fără cale de

ales, să facă şi carte. Norocul şi

întoarcere ştiinţei. Aflându-se în

marea şansă e că toţi patru l-au

mediul unor prestigioşi savanţi

înţeles şi i-au ascultat sfatul.

în domeniul viei şi vinului,

Astfel că Nicolae Taran pătrunde

călăuzit de aceştia (Vasile

în lumea ştiinţei conştient de

Zincenco, spre exemplu),

faptul că viaţa este zbucium

Nicolae Taran va formula pentru

creator, efort interior permanent,

sine un adevăr, căruia îi va

năzuinţă şi, abia mult mai târziu,

rămâne fidel, respectându-l în

împlinire.
În 1982 Nicolae Taran

Nicolae TARAN este prin

ocolesc”.

predispus să-şi ducă povara

Moldova. Este încadrat în

destinului fără rezerve, fără a se

Tezele de doctorat ale

calitate de asistent universitar la

eschiva de la ceea ce-i este dat

savantului au avut în vizor

catedra „Tehnologia vinificaţiei”,

să înfrunte. Iar omul care

aceeaşi problemă: găsirea de

dată fiind predilecţia sa pentru

înfruntă cu dârzenie tot ceea ce

soluţii în stabilizarea vinurilor la

studiu şi cercetare. Între anii

fenomenul tulburării lor de

1982-1985 urmează

origine cristalină. Doar că cea

doctorantura la Institutul Viei şi

de a doua teză a adăugat detalii,

Vinului „Magaraci” din Crimeea

argumente, concluzii definitorii

(Ialta), unde (în 1985) obţine

în problema dată. Tocmai în

titlul de doctor în ştiinţe tehnice.

această perioadă o instituţie

Savantul şi inventatorul Nicolae

Vom menţiona că acest institut

internaţională cu sediul la Paris,

Taran s-a născut la 9 mai 1960

era unul de elită în spaţiul ex-

preocupată de domeniul

în satul Roghi, judeţul Dubăsari,

sovietic. Au urmat alţi trei ani de

vinificaţiei, iniţiase un concurs în

într-o familie de truditori ai

activitate (1986-1989) în calitate

vederea soluţionării cauzelor de

pământului. Poate întâmplarea

de şef de sector „Tehnologia

tulburare a vinurilor. Cercetările

că s-a născut într-o regiune mult

Vinurilor Spumante” la Institutul

lui Nicolae Taran au avut şansa

pătimită a meleagului nostru în

de Proiectări şi Tehnologii al

să rezolve nişte probleme acute,

toate timpurile şi, negreşit,

A.Ş.P. „Ialoveni”, după care trece

care nu aveau un răspuns până

originea sa socială au făcut ca

postdoctorantura (1989-1992) la

atunci. De obicei, după ce

savantul să preţuiască nespus

acelaşi institut din Ialta. În 1995

vinurile sunt turnate în sticle, ele

de mult munca, întrucât anume

se învredniceşte de înaltul titlu

trebuie să-şi păstreze

ea preface totul şi este unicul

de doctor habilitat în ştiinţe

stabilitatea, să fie limpezi timp

titlu de nobleţe în viaţa omului.

tehnice. Institutul „Magaraci”, cu

de 4-6 luni de zile, aşa-numitul

În familie erau patru copii (trei fii

o istorie la acel moment de 180

termen de garanţie. La vinurile

şi o fiică) şi tatăl nu contenea

de ani, a jucat un rol hotărâtor în

pentru export termenul este

să-i povăţuiască: dacă doresc

destinul tânărului Nicolae Taran,

dublu. În acest răstimp lichidul

adevărat luptător pe culmile
spinoase, dar înălţătoare ale
vieţii.
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contrar performanţele te

Universităţii Tehnice din

împlinirea de sine este un

Intellectus

Facultatea de Tehnologie a

antrenată în permanenţă, în caz

excelenţă omul şi savantul

îl împiedică sau îi amână
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într-o situaţie dificilă, când

produselor secundare

calităţile organoleptice,

viticultura şi vinificaţia republicii

autohtone pentru tratarea

stabilitatea, claritatea şi să nu

traversa o perioadă complicată

vinurilor la diverse tulburări.

lase depuneri. Din păcate,

de dezvoltare: schimbarea

vinurile noastre s-au dovedit a fi

sortimentului de vinuri produse,

instabile, lăsând un precipitat

micşorarea volumului de

de tartrat de calciu din cauza

struguri prelucraţi şi a

surplusului de cationi de calciu

suprafeţelor de plantaţii

din ele.

agricole, depăşirea ritmului de

turnat trebuie să-şi menţină

În prima teză savantul a
demonstrat că la apariţia
particulelor de calciu contribuie
solul, modalităţile de cultivare a
viţei de vie, precum şi
tehnologiile de preparare şi

plantaţiilor viticole,
specializarea viticulturii în
producerea vinurilor de
consum curent etc.

Preocupările savantului
Nicolae Taran în această
direcţie sunt dintre cele mai
largi. Astfel, împreună cu colegii
săi Gheorghe Duca şi Maria
Gonţa, propune o nouă
metodă, ecologic pură, de
demetalizare: utilizarea unor
sorbanţi anorganici naturali
autohtoni, modificaţi –

Evident, în această situaţie era

bentonitul activat. Metoda s-a

cercetătorului a fost că

foarte importantă elaborarea

dovedit a fi eficientă la tratarea

tulburările sunt un fenomen

unei strategii fundamentate

vinurilor naturale albe şi roşii, a

ireversibil, care nu poate fi

ştiinţific de ieşire din impas,

distilatelor de vinuri şi a altor

prevenit. În colaborare cu

lucru pe care Institutul

băuturi alcoolice.

savanţi de la Kiev, Ekaterinburg,

specializat îl realizează, Nicolae

Nicolae Taran obţine prin

Taran

diverse metode o serie de

fiind unul dintre arhitecţii cei

sorbanţi anorganici care au

mai importanţi ai acestei

proprietatea de a colecta din

strategii.

normalizând astfel conţinutul
acestuia. Sorbanţii au căpătat
denumirea comercială de
„Termoxid-3A”. Trecând prin
straturile de sorbanţi în fluxul
de producţie, vinurile se
purifică. Astfel s-a rezolvat
definitiv o problemă care dădea
multă bătaie de cap
producătorilor de vinuri.
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plantare, îmbătrânirea

vin este una acută.

păstrare a vinurilor. Concluzia

vinuri cationii de calciu,

Intellectus

defrişare faţă de cel de

Problema captării metalelor din

Datorită cercetărilor lui Nicolae
Taran, astăzi procesul de
demetalizare a vinurilor se află
la etapa de implementare a
tehnologiei de tratare a vinurilor

În timpul când se afla la

în flux continuu cu sorbantul

postdoctorantură, îndrumat

sferogranulat de aceeaşi

fiind de savantul Vasile

marcă. Rezultatele ştiinţifice

Zincenco, Nicolae Taran a

obţinute de savanţii Nicolae

publicat peste 100 de articole,

Taran şi Vasile Zincenco

studii, consemnări în diverse

demonstrează avantajele

reviste de specialitate,

tehnologice ale procesului de

pregătind concomitent trei

demetalizare şi stabilizare a

doctoranzi care şi-au susţinut

vinurilor la tulburările cristaline

cu succes doctoratul. Mai multe

de calciu şi au fost înalt

lucrări şi invenţii au avut în

apreciate la saloanele

Începând cu anul 1994,

câmpul lor de cercetare

internaţionale de inventică din

activitatea ştiinţifică a lui

prognozarea stabilităţii vinurilor

Pittsburgh, SUA (1998) şi

Nicolae Taran e legată

în timp, făcând testări la frig, la

Bruxelles, Belgia (1998). De

nemijlocit de Institutul Naţional

tulburări coloidale, elaborând

altfel, Nicolae Taran este

al Viei şi Vinului din Republica

metode noi de prezentare cu

prezent în permanenţă la

Moldova, unde exercită funcţia

exactitate a acestei stabilit ăţi. În

aceste saloane internaţionale,

de vicedirector şi şef de

colaborare cu alţi colegi, a

unde este remarcat cu diverse

laborator. Revenirea de la Ialta

reuşit să obţină noi sorbanţi de

medalii. El este preocupat de

acasă a fost, fără îndoială, o

purificare a vinurilor pe baza

inventică de peste 25 de ani,

chemare a pământului natal.

materiilor prime locale. O altă

fiind posesorul a peste 30 de

Nicolae Taran se încadrează în

direcţie de cercetare a

brevete de invenţie. În 1997 s-a

activitatea institutului în cauză

savantului este promovarea

învrednicit de înaltul titlu de
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„Inventator emerit al Republicii

deplină a aminelor volatile,

Protecţia Proprietăţii Industriale,

Moldova”. În acelaşi an la

precum şi la diminuarea

Nicolae Taran dă dovadă de

Chişinău va avea loc Expoziţia

conţinutului de polizaharide,

aceeaşi abnegaţie şi înalt nivel

Internaţională intitulată „Invenţie

substanţe pectice şi fenolice ce

profesional. D-lui a fost şi

- creativitate - inovaţie”, de fapt

influenţează pozitiv asupra

preşedinte al Consiliului

un concurs de inventică. Nicolae

complexului fizico-chimic şi

Interstatal C.S.I. pe problemele

Taran participă la această

aromatic al vinurilor spumante.

protecţiei proprietăţii industriale,

acţiune cu trei cicluri de invenţii:
primul – consacrat stabilizării
vinurilor, al doilea – creării de
noi vinuri spumante şi fabricării
lor, iar al treilea – preparării
vinurilor de calitate şi a
băuturilor tari. Prin decizia
juriului toate trei cicluri s-au

ar fi, spre exemplu, „Rubinul de
Cricova”, vinul de desert
„Succes”, şi o suită de
spumante clasice, despre care
am mai amintit. Privitor la cele

de experţi a Comisiei
Superioare de Atestare a
Republicii Moldova, preşedinte
al Uniunii Vinificatorilor din
municipiul Chişinău, membru al
Comisiei Centrale de
Degustaţie a Ministerului
Agriculturii şi Industriei

că savantul a elaborat noi

Alimentare etc. Din 1998 este

metode de preparare a lor. Alte

reprezentant al Republicii

tipuri de spumante, legate de

Moldova la Oficiul Internaţional

Nicolae Taran continuă

numele lui Nicolae Taran, se

al Viei şi Vinului de la Paris. Şi,

cercetările legate de utilizarea

numesc „Cezara”, Nobil

în sfârşit, ceea ce este cel mai

autorizatului de levuri în

“Busuioc” „Domnitorul”, „Perla”

important, Nicolae Taran, la cei

producerea vinurilor spumante

etc. Savantul este coautor la

42 de ani ai săi, este autor a

clasice, urmărind să amelioreze

elaborarea metodei de

peste 225 lucrări cu caracter

proprietăţile de perlare şi

producere a şampaniei în

ştiinţific, publicate în diverse

spumare a producţiei finite.

rezervoare mari.

cărţi şi reviste de specialitate, în

acestui Salon de inventică
pentru tineret.

Astfel au fost obţinute partide
experimentale de levuri active
uscate autohtone.
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multor tipuri de vinuri seci, cum

este vicepreşedinte al Comisiei

din urmă, trebuie să menţionăm

învrednicit de Marele Premiu al

Intellectus

Nicolae Taran este autor al mai

Din 1996 Nicolae Taran este

ţară şi în străinătate.

conferenţiar la Universitatea de

Nicolae Taran ne impresio-

Stat din Moldova, Catedra de

nează prin tinereţea şi vigoarea

Savantul Nicolae Taran este un

Chimie Industrială şi Ecologică,

lui, prin natura sa puternică,

foarte bun specialist în

iar în anul 2000 obţine titlul

stăpână pe destin, prin compor-

domeniul producerii vinurilor

didactic de profesor universitar.

tamentul său ce dezvăluie un

spumante, pentru care a

Din 1998 poartă titlul onorific

caracter fidel adevărului de

elaborat noi scheme

„Om Emerit”. Este deţinător al

viaţă, năzuinţei împlinirii de sine

tehnologice de tratare a vinurilor

Premiului de Stat pentru Tineret

şi sentimentului acut al propriei

materie primă, care asigură

în domeniul ştiinţei şi tehnicii,

responsabilităţi. Privită din

prepararea unor vinuri stabile,

anul 1990.

punctul de vedere al situaţiei în

cu un conţinut dirijat de
substanţe superficial active.
Conform rezultatelor obţinute de
Nicolae Taran şi colegii săi,
noile scheme de tratare

Are deja pregătiţi 7 doctoranzi cu
teze susţinute, alţii 9 sunt la
rând, făcându-şi studiile în
Republica Moldova şi România.

care se perindă realitatea
noastră, inclusiv viaţa ştiinţifică,
cercetarea în Republica
Moldova, trebuie să constatăm:
activitatea lui Nicolae Taran,

complexă a vinurilor, bazate pe

În noua postură în care a fost

faptele şi crezul lui deschid

utilizarea albutecului, a taninului

desemnat la începutul anului

faţete ce generează necesarul

şi cleiului de peşte în diferite

2002, cea de Director General

sentiment al încrederii în valorile

doze, contribuie la eliminarea

al Agenţiei de Stat pentru

existenţei umane.
Dumitru BATÂR,

dr. hab. în ştiinţe chimice, prof. univ., laureat al Premiului de Stat
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SUMMARY:

T

he author creates a character of one of the intellectuals of the new epoch, distinguishing by his
honesty, principled ness and great erudition, starting to the height of the modern science through

the prickles, and may be that is why introducing in all that he has made and first of all in all that he
has made and first of all in all that he will make in the future the insistence and fussiness of a peasant
which is origin of Nicolae TARAN, Doctor Habilitate in technics, University Professor, holder of the
honour title “Om Emerit”. At his age of 42 Nicolae TARAN is author of about 215 scientific works
and 30 patents for inventions founding application in different countries of the world, mentioned with
medals at the International Exhibitions of the Inventiveness and awarded with Great Prize of the
World Intellectual Property Organization.
Nicolae TARAN is one of the main architects of viticulture and wine-marking industry strategy of the
Republic of Moldova.

NOTA REDAC|IEI:

M

enţionăm în acest context că dl Nicolae TARAN, Director General AGEPI, e unul dintre
primii inventatori din Republica Moldova laurea ţi ai Medaliei de Aur OMPI „Inventator
remarcabil”.

În cadrul Salonului Internaţional Bruxelles-Eureka, 2002, pentru promovarea inven ţiilor pe piaţa
internaţională domnia sa a fost decorat cu ordinul Crucea de Cavaler „Meritul inventiv” al Regatului
Belgiei, iar pentru invenţia intitulată „Procedeu de obţinere a vinurilor spumante aromatizate”,
prezentată la Salon, a obţinut Medalia de Aur.
Echipa „Intellectus” îl felicită călduros pe dl Nicolae TARAN, Director General AGEPI, cu aceste
înalte distincţii, urându-i tradiţionalul: la mai mult şi la mai mare!

Intellectus
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CALENDAR
La 6 aprilie 1951 s-a născut la Scoreni, Străşeni, Galina LUPAŞCU, doctor habilitat în biologie,
şef laborator imunogenetică vegetală al Institutului de Genetică al AŞM, deţinătoare a Medaliei
de Aur OMPI „Inventator remarcabil”.
Este autor şi coautor a 170 de lucrări ştiinţifice în publicaţii naţionale şi internaţionale de prestigiu,
printre care 3 monografii, inclusiv una de autor, 1 catalog, 2 recomand ări metodice, 25 de brevete
de invenţie.
A participat la saloanele naţionale şi internaţionale de inventică de la Geneva (1999),
Bucureşti (1999), Chişinău (1999, 2000, 2001), la care a ob ţinut mai multe medalii de aur,
bronz şi diplome cu menţiune.
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DETERMINAREA NIVELULUI
DE STABILITATE A ELEMENTELOR LOGICE
LA AC|IUNEA IRADIERII IONIZANTE

dr. Vitalie RUSANOVSCHI,
conf. universitar, rector IPI

U

na din problemele
principale în procesul
de cercetare a acţiunii

iradierii ionizante (II) asupra
circuitelor integrate (CI) constă
în determinarea nivelului de
stabilitate la iradiere (NSI). În
majoritatea cazurilor acesta se
determină la instalaţii de
modelare a II. Astfel de măsurări

1/2003

stabilitatea la iradiere, depinde

de sincronizare al MP1802, ce

de destinaţia funcţională a CI.

îndeplineşte funcţia logică NU.

Conţinutul de bază al lucrării de

Folosind valorile parametrilor

faţă este destinat metodei de

tranzistorului bipolar, de până şi

determinare a NSI a CI pe baza

după iradiere [2, 3] au fost

rezultatelor simulărilor

stabilite cu ajutorul programului

caracteristicilor dinamice ale

de simulare schemotehnică

elementelor logice (EL).

SPICE [4, 5] nivelele de iradiere,

Deoarece CI sunt

punctul de vedere al intervalului

proiectate pe baza

de timp îndelungat de efectuare

EL funcţionale care

costisitoare.

Intellectus

impulsuri de tact, fiind un circuit

sunt destul de dificile din

a experimentelor, fiind foarte
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baza cărora se determină

se repetă, pentru
analiza funcţionării

Doza la care are loc ieşirea din

CI bipolare (seriile

funcţie a CI este definită ca nivel

555UE9 şi

de stabilitate la iradiere.

555UE10) şi a

Parametrii, în baza cărora este

microprocesorului

determinat nivelul de stabilitate

(MP) 1802 a fost

la iradiere, sunt [1]: coeficientul

ales EL tipic, utilizat

de amplificare a tranzistorului;

pe larg în tehnica

tensiunea de saturaţie;

de calcul CLOCK

rezistenţa bazei; tensiunea de

(fig.1). Elementul

prag; panta etc. Alegerea

CLOCK reprezintă

parametrilor şi numărul lor, pe

un generator de

Fig. 1. Schema electrică a elementului

COMUNICÃRI

Uout=f(Uin)

la care EL nu mai funcţionează.
Ieşirea din funcţie a EL are loc
la următoarele doze (fig. 2, 3,
4): iradierea cu neutroni (2.4E+11)Gr; iradierea cu g
cuante - (1.2E+4)Gr; iradierea

6

Uout, V

5

LEGENDĂ
1- până la iradiere
2- D=(2.4E+10)Gr
3- D=(2.4E+11)Gr
4- D=(2.4E+12)Gr

4

4

cu raze X - (3.0E+4)Gr.
3

La iradierea cu neutroni se
observă că elementul CLOCK
funcţionează în regim normal
pentru doze cuprinse între
(0÷2.4E+10)Gr (fig. 2).
Creşterea bruscă a tensiunii de

3

2
1

1

2

0

Uin, V

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3

ieşire se observă la doze ce
depăşesc (2.4E+11)Gr.

Fig. 2. Dependenţa Uout=f(Uin) pentru EL CLOCK iradiat cu neutroni

Creşterea relativ lentă a

Uout=f(Uin)

tensiunii de ieşire se datorează
faptului că la iradierea cu
neutroni apar defecte
structurale punctiforme,
mărirea dozei condiţionând
apariţia de regiuni întregi de
defecte ce avansează în
structură concomitent cu doza.
La doze mai mari de
(2.4E+11)Gr tensiunea de
ieşire depăşeşte nivelul “0”
logic, ceea ce condiţionează
deteriorarea circuitului.

6
5

de timp de comutare. Acest
fapt face ca structura să nu mai

4

4
3
2
1

3
1,2

0

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3 Uin, V

Creşterea tensiunii de ieşire
determină creşterea intervalului

Uout, V

LEGENDĂ
1- până la iradiere
2- D=(1.2E+3)Gr
3- D=(1.2E+4)Gr
4- D=(1.2E+5)Gr

Fig. 3. Dependenţa Uout=f(Uin) pentru EL CLOCK iradiat cu gama
cuante

intre în regim de comutare.
La simularea iradierii cu gama
cuante şi raze X (fig. 3, 4) se

Intellectus
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observă că pentru doze

6

Uout, V

Uout=f(Uin)

5

cuprinse în intervalul
(0÷1.2E+4) Gr circuitul
funcţionează în regim normal,
nivelul tensiunii de ieşire
situându-se la valori cuprinse
între (0.2÷0.5)V, ceea ce
corespunde nivelului “0” logic.

LEGENDĂ
1- până la iradiere
2- D=(0.6E+3)Gr
3- D=(1.2E+4)Gr
4- D=(1.8E+4)Gr

5678-

D=(2.4E+4)Gr
D=(3.0E+4)Gr
D=(3.6E+4)Gr
D=(4.2E+4)Gr

4
3
2

3

4

2

5

1

8
7
6

1

Creşterea dozei de iradiere
contribuie ca tensiunea de
ieşire U0ieş să crească brusc
datorită încălcării regimului de

0
0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3

Uin, V

Fig. 4. Dependenţa Uout=f(Uin) pentru EL CLOCK iradiat cu raze X
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saturaţie al tranzistorului T 1.
Abaterea tensiunii de ieşire este
condiţionată, în primul rând, de

CONCLUZII:
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SUMMARY

T

he most important point in researching the Integrated Circuits that are under the ionized
irradiation influence, is to determine the level of stability under the irradiation. It is proposed a

method in order to determine the level of stability based on the results of the dynamic characteristics
simulation of the Integrated Circuits logical elements using the modeling program SPICE. The main
factor which allows to determine the level of stability is to find out correctly the parameter or the set of
parameters with the help of which it is determined the level of stability under the irradiation.
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“CERCETEZ PIA|A {I M+ }NTREB:
CE AR TREBUI S+ MAI INVENTEZ ?”

dr. ing. Constantin ANTOHI,
renumit inventator român, preşedintele Societăţii Inventatorilor
din România, conf. la Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iaşi.
La Expoziţia Internaţională Specializată “INFOINVENT-2002”
a fost distins cu două medalii de aur, două de bronz şi o Diplomă
de menţiune conferită de AGEPI. Folosindu-ne de acest prilej,
i-am solicitat dlui Antohi un interviu.

— Aţi participat la „masa

unor firme străine. Concurenţa

apoi le prezint la Casa tehnică

rotundă” cu genericul

e foarte puternică. Piaţa e plină

a Palatului. Cineva vede şi

„Implementarea invenţiilor –

de tot felul de mărfuri. Ce fac

spune că invenţia merită să fie

o şansă pentru renaşterea

eu? Cercetez piaţa şi mă întreb:

implementată.

economică a ţării. Căi şi

ce s-ar căuta, ce ar trebui să

metode de soluţionare a

inventez? De exemplu, găsesc

problemei în cauză în Repu-

că ar fi bine să realizez un
aparat de dezinfecţie. Deoarece

— Guvernul nostru a elaborat

în cadrul expoziţiei la

m-am gândit: populaţia creşte

un program care are menirea

„Moldexpo”. Cum aţi soluţiona

în progresie aritmetică, iar

de a ajuta inventatorul, desigur

Dvs. această problemă?

microorganismele – în progre-

că prin concurs, să-şi realizeze

sie geometrică. Şi atunci îmi

prototipul (cu descrierea

zic: asta s-ar căuta, merită oare

proiectului, rezumatul şi costul

să brevetez? Fiindcă noi

lui financiar). Totul se ţine în

suntem acum şi titulari, şi

secret. Se trimite la Bucureşti la

proprietari ai invenţiei. Trebuie

o comisie de evaluatori.

participa împreună cu colegii
mei la discuţiile de la „masa
rotundă” şi sunt bucuros să
mărturisesc lucrurile utile pe

1/2003

din România?

blica Moldova”, care a avut loc

— Am fost onorat de a

Intellectus

— Ce facilităţi au inventatorii

care le-am acumulat în această
problemă spinoasă privind
producerea, fabricarea
invenţiei.

să caut firma care mă va ajuta.

Informaţia e stocată în calcula-

O găsesc, le lămuresc că ceea

tor. Spre exemplu, participă la

ce fac e absolut necesar, că se

concurs 10 inventatori şi nu se

caută pe piaţa României şi în

ştie cine va învinge. Comisia

străinătate. Şi dacă reuşesc

analizează invenţiile şi

Problema pe care am discutat-o

să-i conving, mă apuc şi pun

stabileşte învingătorul. Se

e una din cele mai dificile. Şi

problemele la punct. Expun

alocă bani, se face prototipul,

România trece printr-o

aparatul la saloanele interna-

dar nu şi cu lansarea în

perioadă de tranziţie. Am

ţionale de la Casablanca,

producţie. Au apărut unele firme

devenit piaţa de desfacere a

Bruxelles, obţin distincţii înalte,

private în România care singuri
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îşi caută producătorul.

stocarea energiei electrice

pentru dezinfecţia aerului şi

Selectează invenţiile şi o iau pe

obţinute în acumulatori de mică

suprafeţelor, domeniile de

aceea care o pot realiza,

putere pentru iluminarea pe

utilizare ale căruia sunt:

deoarece din practica mea

timp de zi şi de noapte a unei

dezinfecţia aerului în încăperi cu

personală cel mai greu lucru e

icoane, având o durată de

încărcătură microbiană ridicată,

distribuţia unor aparate gata

funcţionare continuă, între

dezinfecţia suprafeţelor con-

fabricate. Astfel, inventatorul

25-30 de ani.

taminate, distrugerea

aşteaptă cota promisă şi încetul
cu încetul vine şi remunerarea.

După cum am menţionat mai
sus, printre preocupările mele

Guvernul României a eliminat

principale sunt şi intervenţii

impozitul pe profit în urma

operative în poluarea

exploatării unei invenţii. Aceasta

bacteriană. În vederea rezolvării

face ca o serie de întreprinderi

acestor probleme am brevetat o

să se gândească la inventatori

serie de aparate şi utilaje, şi

şi la posibilitatea de a realiza o

anume: reducerea sau

producţie fără să plătească

eliminarea totală a unor bacterii

impozite.

care există fie în aer, fie pe
anumite suprafeţe. Pentru a

— Ce invenţii aţi prezentat la

ajunge la un randament maxim

Salonul “INFOINVENT-2002”?

în acest caz, deci, mai exact,

— Am expus mai multe invenţii,
printre care o Husă pentru
radioprotecţie. Ea protejează
utilizatorii de telefonie mobilă
GSM de acţiunile nocive ale
radiaţiilor electromagnetice în
timpul apelului, convorbirii şi
pauzei dintre convorbiri. În
timpul apelului efectul este cel
mai puternic, deoarece induc ţia
e cea mai mare şi atacă
organele în dreptul cărora stă
aparatul. Iar husa absoarbe
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această inducţie şi o
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diminuează. Efectul este practic
înlăturat. Husa este ignifugă şi
antişoc, şi dacă aţi scăpat

pentru a mări randamentul

mucegaiului în cabinete
medicale şi săli de aşteptare, în
saloane, săli de operaţie,
spitale, în şcoli, toalete publice,
băi şi grupuri sanitare, în
hoteluri, în hale industriale şi
comerciale, spaţii depozitare, în
industria alimentară şi
zootehnică. Avantaje: elimină
folosirea produselor chimice în
operaţia de dezinfecţie, distruge
definitiv mucegaiul, elimină
mirosurile neplăcute, evită
emisia de produse toxice.

dezinfecţiei, am descoperit un

Rezultatele evidenţiază o

sistem de focalizare a radiaţiei

puternică acţiune bactericidă,

prin zona de trecere a aerului

virulicidă, levuricidă şi fungică,

sau focalizarea radiaţiei chiar pe

concretizată în reducerea

o suprafaţă. În aceste condiţii

semnificativă în timpi variabili a

randamentul instalaţiei creşte

numărului de germeni/unitate

de 140 ori faţă de ceea ce există

de suprafaţă de la mărimi de

în prezent. Am folosit radiaţia

ordinul milioanelor la 5-100

ultravioletă de 245 nm, radiaţie

UFC pe centimetru pătrat.

cunoscută sub numele de
radiaţie germicidă. Tuburile
specializate sunt realizate de
diferite firme, dar aici am folosit
cele produse de firma Philips
din Olanda. Şi aceste instalaţii
am căutat să le implementez, şi

Germi-02 e puţin modificat –
mai are două mici ventilatoare
care iau aerul şi-l trimit exact în
focarul instalaţiei. Randamentul
şi efectul este excepţional într-o
încăpere.

până la urmă am reuşit. În

Germi-03 foloseşte radiaţiile de

prezent ele se fabrică în

15 waţi. Este destinat pentru

producţie de serie la

încăperi mai mici. O altă

Candela solară “Lumină din

întreprinderea Tehnoton sau

instalaţie se foloseşte pentru

Lumină”- o invenţie în

mai exact la grupul de firme

dezinfecţia aerului cu ajutorul

colaborare cu dna Elena Odette

Omega-Tehnoton, Iaşi. Spre

unor generatoare montate într-o

Duca, utilizează conversia

exemplu, Germi-01 -

oglindă cu geometrie specială

fotovoltaică a luminii solare cu

echipament cu ultraviolete

şi care focalizează radiaţia în

telefonul jos, nu se întâmplă
nimic cu el - funcţionează.
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mijlocul zonei pe unde trece

şi este destinat pentru

dr. ing. Constantin Lăzărescu,

aerul. E o variantă casnică

cabinetele stomatologice. El

am realizat această pubelă

pentru utilizare în dormitoare,

foloseşte 2 generatori de 15

care constă dintr-un generator

sufragerii.
— Şi care e specificul acestei
instalaţii?

waţi, montaţi în partea

de ozon montat pe capac – un

superioară a aparatului.

timer ce asigură întreruperea şi

Radiaţia este focalizată pe un

conectarea generatorului de

grătar unde se aşează

ozon pentru a menţine constant

— Pe lângă faptul că

instrumentarul spălat, uscat.

o concentraţie de ozon în

dezinfectează aerul, elimină

Lucrul acesta e suficient pentru

interiorul pubelei. Concentraţia

mirosurile neplăcute. Mai ales

a se efectua sterilizarea. Iar

trebuie să fie de 0,1 mg la 1m 3

pentru acei care au animăluţe

pentru dezinfecţia materialului

de aer. Şi în felul acesta pubela

de companie e minunat.

moale aparatul conţine un

se umple cu ozon, ca şi cum

Eliminarea mirosurilor se

generator de ozon în gama de

s-ar umple cu apă. Ozonul,

realizează prin faptul că în

radiaţii 185 nm. Ozonul, fiind

având trei molecule de oxigen,

interior au loc reacţii

mai greu decât aerul, se lasă în

sigur că este mai greu şi

fotochimice de foarte mare

partea de jos a aparatului exact

dezlocuieşte aerul. Gunoiul

intensitate. Aceste reacţii

în zona unde se aşează

menajer introdus acolo nu se

acţionează asupra substanţelor

materialul moale (pansamente,

mai degradează din punct de

organice şi le distrug. De

tampoane), aşa că acesta

vedere biologic şi rămâne aşa

exemplu: fumul de ţigară

pătrunde printre fibre în toate

cum este. În plus, dispare

(gudronul) este polimerizat din

orificiile şi astfel este sterilizat.

mirosul. De asemenea, pubela

interior. Deci, dacă vă aflaţi într-

Am primit mulţumiri de la

este portantă în sălile de

un bar şi acolo sunt instalaţiile

cabinete medicale din

operaţie. Acolo unde există

respective, nu simţiţi mirosul

Târgu-Mureş, Bacău şi chiar

operaţii care durează ore

de ţigară.

au mai solicitat asemenea

întregi, unde se extirpă diferite

instalaţii.

organe, tumori care miroase.

Se realizează şi instalaţii mai
mari, cu tuburi de 30 waţi şi

— Ce invenţii aţi brevetat în

şi acolo se păstrează. Deci, se

anume Eurogerm cu 2-3-4

ultimul timp?

distrug germenii şi nu mai

generatori pentru spaţii
depozitare: legume, fructe, în
garderobe, în orice spaţiu
comercial şi în general unde
există mirosuri neplăcute. O
altă instalaţie se referă la
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păstrarea într-o atmosferă
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Acestea se introduc în pubelă

sterilă a instrumentarului
medical şi materialului moale,
se mai utilizează la dezinfecţia
cabinetelor medicale, a
unităţilor de cosmetică sau

— Ultima invenţie
implementată este o Pubelă
aseptică, care stopează

miroase. În momentul când s-a
terminat operaţia, se ia şi se
duce la incinerar.

degradarea biologică a

Recent am brevetat o instalaţie

deşeurilor rezultate din activităţi

care rezolvă problema aerului

medicale şi menajere. Ea a

climatizat. Ea încă nu este

avut cel mai mare succes la

realizată, dar e posibil să fie

saloanele internaţionale de la

utilizată în Sala Parlamentului,

Bruxelles, Casablanca şi

fosta Casă a poporului. Deci,

Geneva – trei medalii de aur!

am brevetat un modul care se

Am făcut-o la cererea unui

intercalează pe conductele de

director de hotel. Mi-a spus:

distribuire a aerului climatizat şi

afară e +40° C, bena de gunoi

aerul este dezinfectat în zonă.

De fapt, aparatul Eurogerm fără

e plină, pubelele de pe holuri

Lucru destul de important,

ozon sau Eurogerm-01 GO

miroase îngrozitor. Ce să fac?

deoarece se ştie foarte bine că

este cel mai căutat în România

Peste puţin timp, împreună cu

în instalaţia de climatizare

frizerie.
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apare bacteria Legionela,

se demonstra cum curge apa.

să câştig ceva din urma

bacterie foarte periculoasă, care

Deci, în zona respectivă a

invenţiilor. Cu toate că

se dezvoltă vertiginos între 32 şi

apărut, s-a multiplicat această

majoritatea inventatorilor mor

38 de grade. În aerul umed, în

bacterie, iar oamenii care s-au

săraci, dar poate eu o să mă

apa de baie şi în apa menajeră

apropiat şi au inspirat aerul cu

aleg cu puţin noroc...

– din 2-3 bacterii ajung miliarde!

bacterii n-au mai putut fi salvaţi,

Apropo, în anul 2000, la o

deoarece imediat au căpătat

— Vă mulţumesc, dorindu-vă

expoziţie de la Bruxelles, patru

infecţii puternice la plămâni.

mari succese în munca Dvs. de

oameni au murit, apropiindu-se

Sper, cu această instalaţie, să

creaţie şi cât mai multe invenţii

de o instalaţie – o cadă, la care

prind visul fiecărui inventator şi

valorificate.
Consemnare: Mihai CUCEREAVÂI

SUMMARY

T

he dialog of Mr. Constantin Antohi, a world-known inventor, President of the Society of Inventors
of Romania, lecturer, Dr. ing. of the “Gh. Asachi” Technical University of Iasi. At the Specialized

International Exhibition “INFOINVENT-2002”, that took place in Chisinau, he was decorated with two
Gold Medals, two Bronze Medals and a Diploma from AGEPI.

CALENDAR
MAI

La 4 mai 1941 s-a născut la Parcova, Edineţ, Valentin GUDUMAC,
doctor habilitat în medicină, profesor universitar, şef Laborator Central de Cercetări Ştiinţifice,
“Om Emerit” al Republicii Moldova, deţinător al Medaliei de Aur OMPI „Inventator remarcabil”.
Activitatea sa de cercetare s-a concretizat în cele peste 250 lucrări publicate în reviste de specialitate din
ţară şi din străinătate, inclusiv 4 monografii, 10 lucrări didactice. Este autor a 25 invenţii şi coautor a

Intellectus

1/2003

peste 120 de invenţii, majoritatea dintre acestea fiind implementate în sistemul Ministerului Sănătăţii
(laboratoarele de diagnostic clinic ale institu ţiilor curativo-practice), complexul agroindustrial, procesul
didactico-ştiinţific al USMF “N. Testemiţanu”.
Ciclurile de lucrări prezentate de profesorul V. Gudumac la saloanele mondiale de inven ţii “EUREKA”
(Bruxelles, Belgia, 1993-2001), “INPEX” (Pittsburgh, SUA, 1995), Ia şi, România (1994), Geneva,
Elveţia (1998-2001) au fost menţionate cu 14 medalii de aur şi 5 medalii de argint.
V. Gudumac deţine titlurile onorifice de “Om Emerit” al Republicii Moldova (1996), “Inventator de
Elită” clasa I, România (1996), Medalia de Aur “Henri Coanda” cl. I pentru merite deosebite în
creaţia tehnică, Medalia de Aur OMPI „Inventator remarcabil” (2001).
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BILAN|UL ACTIVIT+|II AGEPI }N 2002

L

a 30 ianuarie curent la

Numărul total al cererilor

completarea Legii reglemen-

AGEPI a avut loc şedinţa
de totalizare a activităţii

depuse prin procedura naţiona-

tării de stat a activităţii
comerciale externe, Codul

lă a sporit faţă de anul 2001 cu

colectivului în 2002, la care a
fost prezentă dna Sofia

361 (24%), constituind 2101
cereri. Numărul cererilor

privind Contravenţiile Administrative a fost completat cu un

Bolduratu, consultant principal,

depuse prin procedurile

nou capitol – „Contravenţiile

Direcţia Dezvoltare socială a
Cancelariei de Stat.

internaţionale s-a redus cu 539
(16%) şi a constituit 2860 cereri.

administrative ce atentează la
proprietatea industrială”.

În raportul său, dl Nicolae

În anul de bilanţ au fost

În 2002 la AGEPI au fost

Taran, Director General
AGEPI, a menţionat că al

eliberate 1071 titluri de
protecţie: 230 brevete de

înregistrate 100 contracte de
cesiune şi 11 contracte de

zecelea an de activitate a
oficiului s-a soldat cu rezultate

invenţii, 11 certificate de

licenţă a drepturilor asupra OPI.

înregistrare a MU, 80 certificate

meritorii. Pe parcursul anului
2002 au fost depuse

de înregistrare a DMI, 750

în total 4961 cereri de protecţie
a OPI.

mărcilor.

certificate de înregistrare a
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În anul 2002 AGEPI a continuat
Solicitanţii naţionali şi străini au
depus 258 cereri de brevet de
invenţie, 11 cereri de brevet
pentru soiuri de plante,

activitatea de perfecţionare a
sistemului naţional de PPI.
A fost elaborată şi aprobată

Un rol important în activitatea
AGEPI a revenit lucrărilor
privind modernizarea reţelei
locale de calculatoare, protec ţia
datelor şi informaţiei din reţea,
facilitarea accesului la Internet,
exploatarea noilor versiuni ale
programelor de documentare
Mimosa, Romarin, Cassis,

19 cereri de înregistrare a
modelelor de utilitate (MU),

Legea nr. 1446-XV pentru

4050 cereri de înregistrare a
mărcilor, 623 cereri de

unor acte legislative

înregistrare a desenelor
şi modelelor industriale

1995, 588/1995, 915/1996,
991/1996, 655/1999) şi

în vederea trecerii/
implementării tehnologiei fără

(DMI).

Legea pentru modificarea şi

suport hârtie şi alinierii

modificarea şi completarea
(referitoare la legile nr. 461/

Diapat etc. în bazele de date
internaţionale. Au continuat
lucrările de depozitare pe
suport electronic a informaţiei

79

AGEPI NEWS

sistemului informatic al AGEPI

În 2002 a continuat procesul de

Bălţi, Ciadâr-Lunga) şi 4

la cerinţele prevăzute de

completare a fondului bibliotecii
în baza schimbului bilateral cu

expoziţii internaţionale (în

44 de oficii similare din
străinătate, de achiziţionare a

Belgia).

proiectele OMPI privind spaţiul
informaţional unificat.
Marketingul în procesul managerial al activităţii AGEPI s-a
materializat printr-o serie de

menţionat în încheierea raportului

şi expoziţiilor de carte, de
abonare la publicaţiile periodice

direcţiile prioritare ale activităţii

Ô

din ţară şi din străinătate. În
fondul bibliotecii au intrat

Ô

elaborarea şi implemenrare în domeniu cu cercurile
de business, organizaţiile
nonguvernamentale, agenţii

Ô

elaborarea şi

bibliotecii AGEPI includea 15,5
mln de documente. Au fost

continuu de instruire în
domeniul PPI şi activităţii
inovaţionale pentru
specialiştii din diferite
ramuri ale economiei
naţionale;
intensificarea activităţii
informaţional-publicitare şi
expoziţionale, organizarea
simpozioanelor,
seminarelor şi conferinţelor
specializate, prognozarea
tendinţelor generale în
domeniul PPI.

AGEPI pentru anul 2003:

achiziţionate prin schimb
bilateral 1.228 discuri optice,
colecţia de documente pe
suport electronic constituind în
prezent 7.784 discuri optice.

promovarea noii strategii de
dezvoltare şi utilizare a OPI;

Ô

suport electronic.
La finele anului 2002 colecţia

metodice şi a sistemului

Ô

300.000 documente noi, inclusiv
41 mii documente de brevet pe

economici;

implementarea bazei
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Directorul General AGEPI a

acţiuni:

tarea sistemului de coope-
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literaturii în domeniul PPI prin
intermediul librăriilor, editurilor

Ucraina, Elveţia, România,

intensificarea colaborării cu
ministerele, departamentele, instituţiile şi
organizaţiile din republică
implicate în crearea şi
implementarea OPI;

Ô

dezvoltarea Centrului de
Informare şi Documentare;

Ô

elaborarea proiectului de
armonizare a taxelor

În anul de bilanţ AGEPI a prestat
servicii agenţilor economici şi a
încheiat 9 contracte noi de
prestare a serviciilor cu întreprinderi, instituţii şi organizaţii.
De asemenea, AGEPI a
participat direct sau a organizat
participarea specialiştilor în
domeniu şi inventatorilor la 13
expoziţii naţionale (la Chişinău,

naţionale cu cele internaţionale în domeniul PPI;

Ô

participarea activă la
dezvoltarea parcurilor
tehnologice şi inovaţionale;

Ô

computerizarea intensă a
proceselor de producţie, în
special a celor de
documentare şi examinare.

NOI PROIECTE DE COLABORARE AGEPI-TACIS

}

n scopul promovării PPI, consolidării sistemului legislativ şi realizării drepturilor de PI în Republica
Moldova, precum şi conformării acestuia la standardele interna ţionale, AGEPI în colaborare cu Proiectul
TACIS de asistenţă pentru implementarea Acordului de Parteneriat şi Cooperare dintre Uniunea

Europeană şi Republica Moldova (APC) au iniţiat Proiectul de armonizare a legisla ţiei naţionale în domeniul
PI cu legislaţia europeană şi Proiectul privind dezvoltarea şi administrarea Centrului de Informare şi
Documentare în domeniul PPI.
La 11 februarie curent în cadrul unei întrevederi dintre N. Taran, Director General AGEPI, I. Daniliuc,
Prim-vicedirector general AGEPI, M. Rojnevschi, Vicedirector general AGEPI, şi reprezentanţii Comisiei
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Europene (CE) în Republica Moldova - Kristofer du Rietz, Administratorul Oficiului european pentru
cooperare şi asistenţă, şi Ken Charman, Managerul programului de consultan ţă în domeniul politicilor de
la Oficiul european pentru cooperare şi asistenţă al CE, au fost puse în discuţie probleme ce ţin de
implementarea proiectelor menţionate.
Vizita oficialilor CE în Republica Moldova a umărit familiarizarea cu situaţia socio-economică din republică
în vederea identificării proiectelor de asistenţă pentru Moldova pe anul 2003 şi vizita la AGEPI a fost
condiţionată de interesul delegaţiei CE faţă de cele două proiecte de asistenţă, elaborate de către AGEPI şi
propuse spre finanţare în cadrul Programului TACIS. În cazul în care proiectele AGEPI vor fi recunoscute ca
fiind prioritare, acestea vor beneficia de asisten ţă şi vor fi propuse spre implementare în anul curent.

TRAINING }N DOMENIUL PROPRIET+|II
INTELECTUALE PENTRU VIITORII JURNALI{TI

C

onform planului de lucru al AGEPI, Sec ţia Promovarea PI şi Marketing organizează anual
traininguri de iniţiere în domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale şi industriale a specialiştilor
din diverse ramuri ale economiei na ţionale. Recent, sala de festivităţi a Agenţiei a fost

suprapopulată de către studenţii an. II şi III de la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării a
Universităţii de Stat din Moldova, în frunte cu profesorul Serafim Isac, care au participat la un atare training.
Dl Ion Daniliuc, Prim-vicedirector general, i-a familiarizat pe cei prezen ţi cu activitatea şi sarcinile ce stau în
faţa Agenţiei, iar dnii Andrei Moisei, şef Direcţie Juridică, şi Iurie Badâr, prorector la Institutul de
Proprietate Intelectuală din cadrul AGEPI, au relatat, respectiv, despre aspectul juridic şi cel economic al
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protecţiei PI.
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Specialiştii Agenţiei au răspuns în mod detaliat la diverse întrebări ale studenţilor. Cele mai frecvente au fost
cu privire la litigiile legate de dreptul de autor, cu care în viitor, negreşit, se vor confrunta tinerii ziarişti.

Vă oferim câteva opinii ale studenţilor prezenţi la acest training:
Roxana TEODORCIC, an. II:
– A fost interesant. Până acum nu am auzit de Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale. M-a
impresionat mult modul în care funcţionează oficiul şi serviciile pe care le prestează clienţilor săi. E ceva nou
pentru noi. Timpul a trecut pe neobservate, iar ceea ce am aflat la AGEPI ne va prinde bine în activitatea
noastră practică.

Mihai MOSCOVICI, an. II:
– Eu am mai auzit de AGEPI. Chiar am un prieten care studiază la Institutul de Proprietate Intelectual ă.
Trainingul a fost destul de interesant, deoarece m-a familiarizat cu problemele PPI, cu procedura de
brevetare a invenţiilor şi înregistrare a mărcilor, cu protejarea lor pe piaţă etc. Sper că aceste informaţii în
materie de proprietate intelectuală îmi vor fi de un real folos la protejarea crea ţiei mele intelectuale şi a
tuturor creatorilor despre care voi scrie în viitor.

Stela POPA, an. II:
– Am rămas surprinsă de modul în care s-a desfăşurat trainingul, deoarece, după părerea mea, a trezit
interesul tuturor studenţilor. Am aflat multe lucruri noi din domeniul PPI, despre care p ână acum aveam o
închipuire destul de vagă.

Veronica GAFTON, an. III:
– Îmi pare bine că am descoperit pentru mine această Agenţie. Am avut o deosebită plăcere să particip la
trainingul organizat de oficiu şi în viitor, în activitatea mea de ziaristă, sper la o colaborare activă cu AGEPI.
Consemnare: Mihai CUCEREAVÂI

COLABORARE INI|IAT+ }NTRE AGEPI
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{I DEPARTAMENTUL AGROINDUSTRIAL
“MOLDOVA-VIN”

A

cordul în cauză prevede

General al Departamentului

politici unice în domeniul

colaborarea în

Agroindustrial „Moldova-Vin”

promovării şi protecţiei juridice a

domeniul promovării şi

S. Leva.

OPI, în special conlucrarea în

protecţiei juridice a OPI şi a fost
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procesul elaborării proiectelor

semnat la 3 februarie curent de

Părţile au stabilit modul şi

de acte normative şi legislative,

către Directorul General al

formele de colaborare privind

organizarea diverselor târguri,

AGEPI N. Taran, şi Directorul

elaborarea şi realizarea unei

saloane, expoziţii, conferinţe,
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Departamentul Agroindustrial
„Moldova-Vin”, antrenarea
reciprocă a Părţilor în programe
şi activităţi de interes comun,
inclusiv crearea serviciilor de PI
la întreprinderile subordonate
Departamentului Agroindustrial
„Moldova-Vin”.
Acordul prevede, de
asemenea, accesul liber, pe
principii de reciprocitate, al
specialiştilor Părţilor la bazele
seminare şi altor acţiuni

de protecţie, asigurare şi

de date, ce nu prezintă secret

de propagare şi promovare a

realizare a drepturilor asupra

comercial, aflate în gestiunea

OPI, perfecţionarea sistemului

mărcilor gestionate de

celor două instituţii.

{EDIN|A A 13-A A CONSILIULUI INTERSTATAL
PENTRU PROBLEMELE PROTEC|IEI PROPRIET+|II INDUSTRIALE

C

onform deciziei Consiliului Interstatal pentru problemele protec ţiei proprietăţii industriale
din CSI, în perioada 13-14 MARTIE curent la Chişinău, în incinta Agenţiei de Stat pentru
Protecţia Proprietăţii Industriale (AGEPI), a avut loc şedinţa a 13-a a Consiliului nominalizat.

Şedinţa a fost dedicată

plenipotenţiar al Republicii

aceste condiţii era absolut

aniversării a 10 ani de la

Moldova, Directorul General

necesar de a crea urgent un

semnarea Acordului privind

AGEPI.

sistem regional de

măsurile pentru protecţia
proprietăţii industriale şi
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pentru problemele protecţiei
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crearea Consiliului Interstatal

Alegerea Republicii Moldova în

proprietăţii industriale.
calitate de gazdă a şedinţei
jubiliare a fost condiţionată de

reglementare a problemelor
Participanţii la şedinţa jubiliară

din domeniul proprietăţii

a Consiliului Interstatal au făcut

industriale, în special a

o amplă trecere în revistă a

viitorului statut al titlurilor de

realizărilor înregistrate de

protecţie ale URSS (brevete,

Consiliul Interstatal în decursul

certificate de autor, certificate

unui deceniu de activitate şi au

de înregistrare a mărcilor şi a

evaluat perspectivele activităţii.

desenelor/modelelor
industriale).

faptul că în ultimii trei ani ţara

Crearea Consiliului Interstatal

noastră a deţinut preşedinţia

a fost o necesitate dictată de

În perioada 1993-2003

Consiliului, în persoana dlui

transformările radicale

Consiliul Interstatal şi-a

Nicolae Taran, Preşedinte al

survenite pe harta lumii după

adus contribuţia substan-

Consiliului, reprezentantul

1991 şi de formarea CSI. În

ţială la:
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(Minsk – 4 iunie 1999),
Acordului privind măsurile de
prevenire şi combatere a
utilizării mărcilor şi indicaţiilor
geografice false (Minsk –
4 iunie 1999) şi Acordului
privind editarea produsului
informaţional regional
comun în domeniul invenţiilor
pe discuri optice
CD-ROM (Moscova – 22 mai
2001).
În cadrul şedinţei a 13-cea,

Ô

editarea CD-Rom-ului

preşedinţia Consiliului

sistemului interstatal de

comun al ţărilor CSI

Interstatal a fost preluată de

protecţie a proprietăţii

„CISPATENT”.

Republica Kirghizia. Preşedinte

crearea şi consolidarea

industriale;

Ô

Ô

al Consiliului Interstatal a fost
Un rol deosebit a avut Consiliul

ales dl Roman Omorov,

armonizarea

Interstatal în elaborarea şi

reprezentantul plenipotenţiar al

legislaţiilor naţionale în

semnarea Convenţiei privind

Republicii Kirghizia, Directorul

domeniul protecţiei

Brevetul Eurasiatic, intrată în

oficiului „Kirghizpatent”, iar

proprietăţii intelectuale/

vigoare la 12 august 1995,

industriale;

vicepreşedinte al Consiliului

precum şi la coordonarea şi

Interstatal - dl Nicolai Paladii,

elaborarea recomandărilor
şi acordarea asistenţei la
elaborarea legislaţiilor
naţionale şi a altor acte
normative;

Ô

Ô

semnarea Acordului de
colaborare pentru combaterea
încălcărilor drepturilor în
domeniul proprietăţii
intelectuale (Moscova –
6 martie 1998), Acordului

reprezentant plenipotenţiar al
Ucrainei, Preşedintele Departamentului de stat pentru proprietatea intelectuală din Ucraina.
În acelaşi context, în perioada

schimbul interstatal de

privind asigurarea reciprocă

11-12 martie 2003, AGEPI în

literatură de brevete,

a integrităţii secretelor

cooperare cu Organizaţia

juridică, normativă,

interstatale în domeniul

Mondială de Proprietate

metodică etc.;

protecţiei juridice a invenţiilor

Intelectuală (OMPI) şi Oficiul
Eurasiatic de Brevete (OEAB) a
organizat un seminar regional
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cu genericul ”Proprietatea
industrială - instrument forte
pentru dezvoltarea economică
a ţărilor-membre ale
Comunităţii Statelor
Independente”, desfăşurat în
sala mică a Palatului Republicii.
La seminar au participat
reprezentanţii plenipotenţiari ai
ţărilor-membre ale Consiliului
Interstatal, directorii oficiilor de
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(OEAB)), „Modernizarea
legislaţiei în domeniul
proprietăţii industriale în ţările
CSI”, (Nikolai Bogdanov,
Vicedirector general, Agenţia
pentru Brevete şi Mărci a
Federaţiei Ruse
(ROSPATENT)), „Dezvoltarea
parteneriatului privat/public.
Rolul Consiliului Interstatal
pentru problemele protecţiei
proprietăţii industriale în
coordonarea procesului de

Intellectus
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realizare a drepturilor de
brevete din ţările CSI, înalţi

Dl Viceprim-ministru a relevat

proprietate intelectuală la nivel

funcţionari ai Organizaţiei

şi importanţa deosebită a

regional. Opinii ale titularilor de

Mondiale de Proprietate

relaţiilor de colaborare stabilite

drepturi” (Alexandr

Intelectuală, ai Oficiului

între Republica Moldova şi

Shelemekh, Vice-preşedinte al

Eurasiatic de Brevete, Oficiului

Organizaţia Mondială de

Coaliţiei pentru Drepturile de

European de Brevete,

Proprietate Intelectuală, Oficiul

Proprietate Intelectuală (CIPR))

reprezentanţi ai unor organizaţii

Eurasiatic de Brevete şi alte

etc.

şi asociaţii internaţionale non-

organisme internaţionale şi

guvernamentale, reprezentanţi

regionale de specialitate,

ai Guvernului, ministerelor,

exprimându-şi încrederea că

departamentelor, instanţelor

aceste relaţii se vor dezvolta şi

Cu ocazia finalizării

judecătoreşti etc.

în continuare.

seminarului şi şedinţei a 13-a

În mesajul de salut, adresat

Seminarul regional s-a derulat

participanţilor, dl Ştefan

într-o atmosferă constructivă,

Odagiu, Viceprim-ministru,

oferind celor prezenţi prilejul de

ministrul Economiei al

a face un eficient şi util schimb

Republicii Moldova, s-a referit

de experienţă în domeniu.

la rolul tot mai pregnant al

Dintre comunicările prezentate

sistemului de proprietate

la seminar menţionăm:

intelectuală pentru dezvoltarea

„Promovarea economiei de

economică şi socială a ţărilor

piaţă prin utilizarea intensă a

CSI, subliniind că în perioada

proprietăţii industriale: rolul

imediat următoare în republică

Consiliului Interstatal pentru

va intra în vigoare o lege

problemele protecţiei proprie-

La întrebările jurnaliştilor au

*****

a Consiliului Interstatal, AGEPI
a organizat o conferinţă de
presă în incinta agenţiei
„INFOTAG” la care au participat
reprezentanţi ai mass-media
din republică, inclusiv
„Moldpres”, „Basa-pres”,
„Interlic”, „Moldova Suverană”,
„Kisinevskie novosti”, Radio
Naţional „Actualităţi” şi „Evrika”,
„ORT Moldova” etc.

specială privind activitatea

tăţii industriale”

răspuns dnii Nicolae Taran,

inovaţională şi transferul de

(Nicolae Taran, Director

Director General AGEPI,

tehnologii. Respectiva lege

General AGEPI), „Rolul

Roman Omorov, Preşedintele

conţine o serie de prevederi

Organizaţiei Eurasiatice de

Consiliului Interstatal,

menite să contribuie la dezvol-

Brevete în dezvoltarea

Directorul „Kirghizpatent”, şi

tarea activităţii inovaţionale,

sistemului mondial de brevete

Jenö Bobrovszky, Director a.i.,

implementarea invenţiilor, a

şi activitatea de perspectiv ă”,

Direcţia pentru cooperare cu

noilor materiale şi tehnologii, la

(Victor Blinnikov, Preşedintele

unele ţări din Europa şi Asia,

susţinerea inovatorilor.

Oficiului Eurasiatic de Brevete

OMPI.
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SEMINAR }N PROBLEMA
}NC+LC+RILOR DREPTURILOR DE PI

}

n scopul familiarizării

drepturilor de proprietate

Departamentului Vamal,

conducătorilor instituţiilor şi

intelectuală în Republica

reclamanţilor şi titularilor de

organizaţiilor antrenate în

Moldova, reprezentanţi ai

proprietate intelectuală. Studii

activităţile de protecţie şi

Ministerului Afacerilor Interne,

de caz » (prezentate de Timothy

exercitare a drepturilor de

instanţelor judecătoreşti,

Trainer, Preşedintele Coaliţiei

proprietate industrială şi în

Tribunalului, Curţii Supreme de

Internaţionale de

vederea realizării programului

Justiţie, Curţii de Apel,

Anticontrafacere); „Sistemele

de colaborare AGEPI - Coaliţia

Departamentului Vamal,

generale de protecţie a

Internaţională de Anticontra-

Agenţiei de Stat pentru

proprietăţii intelectuale şi

facere (IACC, Washington,

Drepturile de Autor (ADA),

structurile guvernamentale de

SUA), la 24-25 martie curent şi-

MEPO, BN „Interpol”, titulari de

susţinere a sistemului de

a desfăşurat lucrările seminarul-

drepturi ai obiectelor de

protecţie” (Alexei Kisliţân,

training cu genericul „Probleme

proprietate intelectuală etc.

manager pe probleme de

de realizare a drepturilor de

protecţie a businessului,
Lucrările seminarului s-au axat

consilier juridic, Compania

pe comunicările: „Introducere

Procter&Gamble (Federaţia

La seminar au participat

generală în proprietatea

Rusă), şi Alexandr Gluşcenko,

reprezentanţii unor organizaţii şi

intelectuală şi obligaţiunile

manager pe probleme de

proprietate intelectuală”.

asociaţii internaţionale

internaţionale, rolul proprietăţii

legislaţie şi afaceri publice

nonguvernamentale, oficiali

intelectuale în dezvoltarea

(regiunea Europei de Est,

guvernamentali responsabili

economică”, „Discutarea unor

Compania Philip Morris

pentru protecţia şi realizarea

subiecte specifice Poliţiei,

International).
Serviciul de presă AGEPI

DONA|IE }NTRU SALVAREA
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COMPLEXULUI MONASTIC C+PRIANA
AGEPI a susţinut prin acţiuni concrete apelul preşedintelui Republicii Moldova V. Voronin

şi ÎPS Vladimir,

mitropolit al Chişinăului şi întregii Moldove, de a contribui la restaurarea complexului monastic C ăpriana –
unul dintre cele mai vechi monumente de cultur ă şi arhitectură ale poporului nostru.
În ziua de 14 februarie curent, în cadrul radiomaratonului “Mănăstirea Căpriana - pilon şi simbol al credinţei
noastre ortodoxe” AGEPI a donat 6000 lei. Directorul General N. Taran, Prim-vicedirectorul general I. Daniliuc,
vicedirectorii generali M. Rojnevschi şi C. Sârbu, consilierul Şt. Gajim, şeful Secţiei contabilitate şi finanţe
E. Chilari au donat în mod personal 2150 lei.
Menţionăm că Agenţia participă în mod sistematic la diverse manifest ări de caritate.
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BIBLIOTECA AGEPI
oferă tuturor doritorilor posibilităţi pentru documentarea operativă în orice domeniu al proprietăţii
industriale prin cele mai moderne mijloace şi din cele mai sigure surse.
Fondul bibliotecii conţine circa 16 mln. documente, inclusiv 39 BD în domeniul protecţiei proprietăţii
industriale pe suport electronic.

}N SALA DE LECTUR+ A BIBLIOTECII PUTE|I CONSULTA:
Ô

Colecţia Naţională de Brevete;

Ô

colecţiile de literatură specializată structurate conform obiectelor de proprietate industrial ă,
de literatură metodico-ştiinţifică, cu caracter juridic, cognitiv-informativ etc.;

Ô

buletinele oficiale de proprietate industrial ă din circa 40 de ţări şi 4 organizaţii internaţionale;

Ô

bazele electronice de date specializate de la OMPI, OEB, OEAB, din Austria, Germania, SUA, Elve ţia,
Japonia, Slovenia, Benelux etc.

LA BIBLIOTECA AGEPI MAI PUTE|I:
Ô

procura Buletinul Oficial de Proprietate Industrial ă (BOPI), revista “Intellectus”, suplimentele “Bursa
invenţiilor”, “AGEPI Info”, culegeri de legi şi de literatură metodică, CD-urile editate de AGEPI şi CD-ul
regional „CISPATENT”;

Ô

beneficia de consultanţă şi asistenţă în domeniul protecţiei proprietăţii industriale;

Ô

comanda copiile materialelor care v ă interesează, inclusiv ale descrierilor de inven ţii.

PROGRAM:
Luni – Vineri – 8.00–16.00
(cu excepţia ultimei Vineri a lunii)
Sâmbătă – Duminică – 9.00 – 14.00

Intellectus
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TEL.: 44-01-19, 44-02-55, 49-30-16 (interior 2-28)
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