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26 aprilie 2007 – Ziua Mondială  
a proprietăţii intelectuale

Încurajarea creativităţii

Mesajul dr. Kamil IDRIS, Directorul General al OMPI

În fiecare an, pe 26 aprilie, guvernele şi organizaţiile din întreaga lume celebrează împreună 	
cu OMPI Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale. Genericul sărbătorii din acest an este

 „Încurajarea creativităţii”.

Pentru multe persoane legătura dintre noţiunile „proprietatea intelectuală” şi „creativitate” 	
nu este deloc evidentă. Cuvântul „creativitate” se asociază cu lumea artiştilor, muzicienilor, 	

poeţilor şi cugetătorilor. În acelaşi timp, proprietatea intelectuală este adeseori asociată 	
cu imaginea unor avocaţi severi, pledând în procese interminabile. Analizând subiectul  	
mai minuţios, constatăm că anume sistemul de proprietate intelectuală este cel care 	

permite creatorilor să existe.

	 Oriunde nu ne-am îndrepta privirile, vedem reflectarea proprietăţii intelectuale în acţiune:

Ô în culorile şi elementele dramatice ale unui film de succes, produs la Hollywood - un divertisment care, 	
 pe lângă satisfacţie emoţională, oferă şi locuri de muncă unui număr infinit de persoane;

Ô în  cântecele  unei  vedete tinere din Mali, care prin vânzările CD-urilor sale face cunoscute ritmurile 	
 africane melomanilor din întreagă lume, având posibilitatea să trăiască din muzica sa;

Ô în viziunea unei Asociaţii ştiinţifice-de producţie necomerciale, ce însuşeşte un dispozitiv brevetat 	
 pentru a furniza apa potabilă în satele izolate;

Ô în manopera fină a unui covor iranian care, fiind înregistrat ca marcă, îşi păstrează autenticitatea;

Ô în ultimele accesorii la modă, create de o echipă de designeri japonezi;

Ô în noile metode de tratament, rezultate din cercetările inovatoare efectuate în China, Iordania 	
 şi Cuba;

Ô în cartea de succes scrisă de o tânără mamă, care a fascinat milioane de persoane, a lansat zeci	
 de cariere şi a obţinut venituri considerabile din drepturile de a face un film şi de a vinde cartea sa.

Încurajarea creativităţii înseamnă recompensarea  şi remunerarea talentelor creative 	
şi inovatoare pe care se bazează lumea şi viitorul nostru. Acestui scop îi serveşte 	

proprietatea intelectuală. Acesta-i elementul-motor al activităţii OMPI. 	
Şi acesta-i motivul pentru care sărbătorim 	
Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale. 
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OBIECTIVE PRIMORDIALE
Tezaurul ţării – inventatorii	

Ion DANILIUC, Nicanor SOLCAN

Impactul „guvernării electronice” asupra dezvoltării	
societăţii moderne	

Sergiu SÎTNIC

aSPecte actuaLe aLe PrOPrietăţii  
INTELECTUALE 

Protecţia şi realizarea efectivă a drepturilor  în do-
meniul proprietăţii intelectuale	

Andrei MOISEI, Patricia BONDARESCO

Разработка товарного знака. Теоретические 	
и практические аспекты                                                	

                                                    Оксана ПАНАСЕНКО

Protecţia indicaţiilor geografice –  subiect de actualitate 
politică şi economică	

Svetlana MUNTEANU

Aspectul exterior al produsului este important	
Simion LEVIŢCHI

Conţinutul drepturilor subiective  privind invenţia 	
de serviciu	

Tatiana BODIUL, Margareta PROHIN

cOOPerare internaţiOnaLă
Congresul regional privind combaterea contrafacerii şi 

pirateriei în Europa de Est şi Asia Centrală 

Convenţia privind drepturile interpreţilor, producătorilor 
de fonograme şi organizaţiilor de difuziune	

Ion ŢÎGANAŞ

Reuniunea specialiştilor în domeniul politicilor 	
de inovare şi competitivitate	

Svetlana MUNTEANU

TEHNOLOGII INOVATIVE 
Cum să valorificăm deşeurile vinicole ce conţin 	

albastru de Prusia	
Tudor BOUNEGRU 

Metode noi de sudare	
Ilie BOTEZ, Alexei BOTEZ, Mihai BUNESCU, 	

Ion DICUSARĂ

cOMunicări ŞtiinţiFice
Apele subterane industriale ale Republicii Moldova (1)	

Constantin MORARU  

Procese tehnologice de obţinere a biogazului în sis-
temele de epurare anaerobă a apelor reziduale	

Dumitru UNGUREANU, Victor COVALIOV

Termodinamica şi cinetica uscării sorizului cu aplicarea 
microundelor	

Andrei LUPAŞCU, Galina DICUSAR, 	
Adelina DODON ş.a.

ÎN SERVICIUL ÎMM
Totul porneşte de la o idee	

Simion TOMA, Dumitru BALTEANSCHI

Tehnologii de producere a surselor bioenergetice 	
din biomasă

PRIMORDIAL OBJECTIVES
Inventors – the treasure of the country	
Ion DANILIUC, Nicanor SOLCAN 

The impact of „the electronic sway” on the develop-
ment of the modern society	
Sergiu SÎTNIC

actuaL aSPectS OF inteLLectuaL  
PROPERTY
The efficient protection and realization of rights in the 
intellectual property field	
Andrei MOISEI, Patricia BONDARESCO

Elaboration of the trademark. The theoretical and the 
practical aspects	
Оксана ПАНАСЕНКО

Protection of the geographical indications – the sub-
ject of the  political and economical actuality	
Svetlana MUNTEANU

The exterior aspect of the product is important	
Simion LEVIŢCHI

The contents of the subjective rights on the employ-
ee’s invention	
Tatiana BODIUL, Margareta PROHIN

INTERNATIONAL COOPERATION
The regional Congress on the Counterfeit and Piracy 
Fighting in the Eastern Europe and the Central Asia

The Convention on the rights of interpreters, producers 
of the phonograms and broadcasting organizations	
Ion ŢÎGANAŞ

Meeting of the specialists in the field of innovation and 
competitiveness	
Svetlana MUNTEANU

INNOVATIVE TECHNOLOGIES
How to utilize the wine waste containing the Prussian 
blue	
Tudor BOUNEGRU

New methods of welding	
Ilie BOTEZ, Alexei BOTEZ, Mihai BUNESCU, 	
Ion DICUSARĂ

ScientiFic cOMMunicatiOnS
Ground water of the Republic of Moldova (1)	
Constantin MORARU  

The technologic processes for obtaining the biogas in 
the anaerobic sewage treatment systems	
Dumitru UNGUREANU, Victor COVALIOV

The thermodynamics and kinetics of drying the soriss 
using the microwaves	
Andrei LUPAŞCU, Galina DICUSAR, 	
Adelina DODON ş.a.

AT THE SME SERVICE
Everything starts out from an idea	
Simion TOMA, Dumitru BALTEANSCHI

Technology of producing the bioenergetics’ sources 
from the biogas
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aFLuX De FOrţe tinere
BUCURIA –  cel mai „dulce” brand	

Cristina HOJMICHI 

NUME NOTORII 
Personalităţi de vază ale intelectualităţii tehnice din 

Basarabia (7)	
Valeriu DULGHERU

REPERE ACADEMICE
Savant pe linia de avangardă a oenologiei 	

şi biotehnologiei. Boris GĂINĂ

Laureaţii Concursului naţional de susţinere a ştiinţei şi 
inovării „Econom-2006” 

Prima întâlnire de lucru – Programul Cadru 7 	
al UE (PC7) 

Ordinul „Socrate” conferit unui savant moldovean

aniverSări
Timpul regăsirii. Prof. Dumitru BATÎR 	

la 80 de ani

Blazonul artistic al Moldovei. Compozitorul 	
Eugen DOGA la 70 de ani

Promotor al ştiinţei performante. Acad. Valeriu RUDIC  
la 60 de ani 

AGEPI  NEWS
“Mărcile comerciale reprezintă o mare valoare…” Din 

Alocuţiunea Dlui Vladimir VORONIN, Preşedintele 
Republicii Moldova

Expoziţia Naţională “Fabricat în Moldova”.

Învingătorii concursului „Marca comercială-	
2006”

Legalizarea software-urilor – avantaje şi beneficii 

Săptămâna tehnologiilor informaţionale în domeniul 
protecţiei OPI în Republica Moldova

Impactul revistei „Intellectus” asupra dezvoltării 
proprietăţii intelectuale 

INSTRUIRE ÎN DOMENIUL PI
Instruirea în domeniul inventicii (IV)	
Ion SANDU,  Ioan Gabriel SANDU 

Protecţia proprietăţii intelectuale în Republica Moldo-
va (informaţie succintă) (7)

DicţiOnar eXPLicativ De PrOPrietate 
inteLectuaLă

MOZAIC
Urme ale culturii dacilor liberi la Pruteni

Motosapa – o invenţie autohtonă

RIDENDO
Index alfabetic al autorilor articolelor publicate 	

în „Intellectus” nr. 1-4/2006

PUBLICITATE
OMPI iniţiază programul executiv pentru managerii 	

din domeniul tehnologiilor

Concursul “Invenţia anului”

aFFLuX OF YOunG FOrceS
BUCURIA is the most “sweet” brand	
Cristina HOJMICHI 

WELL-KNOWN NAMES
The well-known personalities of the Basarabia techni-
cal intellectuality (7)	
Valeriu DULGHERU

acaDeMic reFerence POintS
The scientist in the vanguard of the oenology and 
biotechnology. Boris GAINA

The laureates of the National Competition on Main-
taining the Science and Innovation “Econom-2006”

The first meeting – the 7th Framework Programme of 
EU (PC7)

The “Socrate” order, conferred to a Moldovan scientist

ANNIVERSARIES
The time of reminiscence. Prof. Dumitru BATÎR at the 
80-th anniversary

The artistic escutcheon of Moldova. The composer 
Eugen DOGA at the 70-th anniversary

The promoter of the leading science. The Acad. 
Valeriu RUDIC  at the 60-th anniversary

AGEPI  NEWS
„The commercial trademarks represent an important 
value…” from the brief speech of Mr. Vladimir VORO-
NIN, President of the Republic of Moldova

The National Exhibition “Made în Moldova”

The winners of the competition „The Commercial 
Trademark-2006”

 Software legalization – advantages and profit

The week of the informational technologies in the field 
of IPO protection in the Republic of Moldova

Contribution of the journal “Intellectus” in the intellec-
tual property development

traininG in tHe iP FieLD
Training in the field of inventiveness (IV)	
Ion SANDU, Ioan Gabriel SANDU 

Intellectual property protection in the Republic 	
of Moldova (brief information) (7)

eXPLanatOrY DictiOnarY OF inteLLectuaL 
PROPERTY
MOZAIC
Traces of free Dacks in Pruteni

The sap with engine – an autochthonous invention

RIDENDO
The author’s alphabetic index of the articles published 
in the “Intellectus” No. 1-4/2006

PUBLICITY
The WIPO initiates the executive program for the 
managers in the field of technologies

Competition “Invention of the Year”
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leteZaurul ţării – inVentatorii

Ion daniliuc, 
Vicedirector General aGepi

- Mulţi ani la rând inventatorii noştri sunt apreciaţi 
la saloanele internaţionale de inventică cu cele 
mai înalte distincţii. Dle Ion Daniliuc, în ce măsură 
aceste invenţii „de aur” sunt implementate în 
practică?

I. Daniliuc:  - Aş vrea să concretizez faptul că parti-
cipând la 8 saloane internaţionale (Geneva, Bruxelles, 
Pittsbourgh, Bucureşti, Iaşi, Moscova, Chişinău) în 
anii 2002-2006 inventatorii noştri au fost distinşi cu 
531 de medalii, dintre care – 149 de aur, 200 de argint 
şi 182 de bronz. Raportat la numărul de locuitori,  la 
acest capitol suntem printre primii în Europa şi chiar 
în lume. Desigur că şi alte ţări obţin succese frumoase 

Participând la saloanele internaţionale de inventică, inventatorii din Republica Moldova au fost 
menţionaţi numai în ultimii cinci ani cu peste 500 de medalii de aur, argint şi bronz. Aceste medalii 
confirmă talentul şi munca enormă depusă de cercetătorii noştri. Dar care sunt problemele inventa-
torilor şi cum se valorifică acest enorm potenţial intelectual?

Pentru a afla răspunsul la aceste întrebări, le-am solicitat un interviu dlor Ion DANILIUC, Vice-
director al Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, şi Nicanor SOLCAN, Preşedinte al 
Uniunii Inventatorilor şi Raţionalizatorilor „Inovatorul” din Republica Moldova.

la aceste saloane, spre exemplu SUA sau Federaţia 
Rusă. Dar acestea au de zeci, poate chiar de sute de 
ori, mai mulţi inventatori decât noi.

În ultimii ani în Republica Moldova au fost întreprinse 
o serie de măsuri ce ţin de valorificarea potenţialului 
intelectual, a invenţiilor create de inventatorii autohtoni. 
În primul rând, AGEPI organizează conferinţe privind 
problemele economice ale proprietăţii intelectuale, la 
care se face un schimb de experienţă cu instituţiile 
care au deja succese reale în acest domeniu. Conform 
Codului pentru ştiinţă şi inovare, în cadrul AŞM a fost 
creată Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic. 
Scopul ei primordial constă în dezvoltarea mecanis-

nicanor Solcan,  
preşedinte al uir “inovatorul”
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le melor de acordare a facilităţilor fiscale, creditare şi 

asigurarea capitalului de risc al investitorilor, promoto-
rilor şi producătorilor de produse tehnologice noi. Tot în 
acest scop a fost creat şi Clubul Naţional „Parteneriat 
Ştiinţă&Business”, în cadrul căruia au fost organizate 
deja câteva şedinţe. În calitate de fondatori sunt AŞM, 
AGEPI şi MRDA. În cadrul Clubului sunt prezentate 
cele mai valoroase invenţii elaborate în republică, ace-
stea fiind selectate şi publicate într-un buletin special. 
Savanţii vin cu invenţiile lor cele mai interesante, iar 
businessmenii le examinează şi le apreciază în vede-
rea preluării lor pentru producţie. 

În prezent, când se acordă finanţe şi din bugetul 
statului pentru implementarea invenţiilor, se ţine cont, 
în primul rând, de situaţia inovaţională, de perspectiva 
brevetelor propuse de către savanţii noştri. Şi acesta 
este de acum un pas pozitiv. În contextul dat vreau să 
remarc întreprinderea „Mecagro”, care implementează, 
practic, circa 100% din invenţiile brevetate. Specialiştii 
lor elaborează invenţiile şi tot ei le implementează. 
Mai exisă şi Incubatorul „ELIRI”, fondat de institutul 
ELIRI, AŞM, AGEPI şi UTM. În cadrul acestei instituţii 
fiecare inventator poate primi consultaţii referitoare la 
elaborarea documentaţiei, a mostrelor. Din păcate, din 
lipsă de finanţe puţine proiecte sunt implementate. S-a 
încercat, însă, şi această modalitate de a-i ajuta pe 
inventatori să-şi valorifice invenţiile.

Recent au fost create patru firme care implementează 
invenţiile din domeniul medicinii, inclusiv şi cele bre-
vetate în Republica Moldova. Acestea produc în serie 
şi comercializează în farmaciile din republică 8 prepa-
rate elaborate de o echipă de autori în frunte cu acad. 
Valeriu Rudic, directorul Institutului de Microbiologie şi 
Biotehnologie al AŞM. Acad. V. Rudic şi coautorii deţin 
circa 120 brevete de invenţie, fiind printre cei mai de 
seamă inventatori din Republica Moldova.

- Câte din invenţiile brevetate la AGEPI au fost 
implementate în practică?

I. Daniliuc:  - Apropo de statistică. În Republica Moldo-
va  există un formular care trebuie să fie completat 
anual de toate instituţiile şi întreprinderile. Dar despre  
aceasta ne va relata în continuare dl Nicanor Solcan, 
Preşedintele Uniunii Inventatorilor şi Raţionalizatorilor. 

N. Solcan: - După cum s-a menţionat mai sus, in-
ventatorii noştri vin de la saloanele internaţionale de 
inventică cu multe distincţii înalte, dar din insuficienţă 
de finanţe invenţiile lor nu se implementează. Para-
doxal, avem aur mult, dar bani puţini. 

Vreau să precizez că dacă inventatorii noştri au obţinut 
531 de medalii, asta nu înseamnă că noi trebuie 
neapărat să implementăm toate invenţiile menţionate. 
În lume se implementează numai 7 la sută din 
invenţiile brevetate. Dar 93% rămân în stadiul anterior 
al tehnicii, fiind sursă inestimabilă de informaţie. La noi 
în republică se valorifică doar 2-3 la sută din invenţii.

Din experienţa mea, acumulată timp de 35 de ani în 
calitate de preşedinte al UIR, pot să afirm că atâta timp 
cât economia ţării e la pământ, nu putem avea rezul-
tate prea îmbucurătoare.

Dar aici mă contrazic. Să ne oprim la cifrele obţinute în 
anii 2000-2005 şi să vedem starea cât de cât reală a 
lucrurilor. În această perioadă au fost depuse 1600 de 
cereri şi au fost eliberate 1171 de brevete. Au fost im-
plementate 1430 de invenţii (inclusiv din cele obţinute 
în timpul sovietic), în rezultatul cărora republica a 
obţinut un beneficiu de 14.249641 lei. 

În urma implementării a 1010 propuneri de 
raţionalizare am obţinut un profit de 19698392 lei. 
Şi aici vreau să afirm că izvorul invenţiilor este 
raţionalizarea, adică perfecţionarea soluţiilor existente. 
Cifrele ne demonstrează că venitul obţinut din imple-
mentarea propunerilor de raţionalizare e mai mare 
decât cel de la invenţii. De ce? Deoarece ca să imple-
mentezi o invenţie nu-i atât de simplu, se cer eforturi şi 
cheltuieli mari.

Desigur că depinde mult de finanţe, dar şi de 
conducătorii colectivelor. Dl I. Daniliuc a adus drept 
exemplu colectivul ITA „Mecagro”. În fruntea acestui 
colectiv se află dl Ion Hăbăşescu, un  conducător 
extraordinar, un bun manager, un specialist compe-
tent, un inventator emerit. Dumnealui cunoaşte bine 
lucrurile şi de aceea implementează invenţiile la 100%. 
Mai avem un astfel de conducător şi la Fabrica de ulei 
din Bălţi. Dumnealui a adunat în jurul său oameni cu 
iniţiativă, competenţi, care an de an obţin rezultate ex-
traordinare. Această calitate de a conduce e necesară 
tuturor.

Vreau să subliniez încă o dată că,  pentru a imple-
menta invenţiile în industrie, mai întâi de toate trebuie 
relansată economia ţării şi, de asemenea, să se 
acorde atenţia cuvenită celor ce se ocupă de realiza-
rea acestor probleme, să fie create condiţiile necesare, 
procurat utilajul respectiv etc.
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le- Ca să fie acordată atenţia necesară, trebuie 

demonstrată, probabil, valoarea invenţiei, faptul   
că ea va aduce venit şi că este rentabilă?

N. Solcan: - Persoanele care se ocupă de acest lucru 
sunt competente, lor nu trebuie să le demonstrezi 
nimic, trebuie convinşi doar cei ce conduc ramura 
sau întreprinderea. Ei trebuie să conştientizeze faptul 
că succesul se află în ştiinţă şi în implementarea 
invenţiilor.

Implementarea nu depinde de UIR sau de AGEPI, 
care primeşte cererile, le examinează şi eliberează 
brevete. Aici e vorba de atenţia pe care trebuie s-o 
acorde Conducerea ţării, Guvernul. Fiecare la postul 
lui trebuie să-şi facă cinstit datoria, atât în ministere, 
cât şi la întreprinderi.

I. Daniliuc: -  În ceea ce priveşte efectul economic, 
aici există unele momente specifice. Dacă ne referim 
la medicină, în Republica Moldova 20 la sută din 
invenţii au fost implementate. Dar unele firme nu 
divulgă informaţia, considerând-o confidenţială, secret 
comercial. Aşa că trebuie să luăm în considerare şi 
acest fapt.

- Dle Solcan, daţi şă conturăm mai detaliat această 
problemă. Dacă aplicarea invenţiei e un beneficiu, 
cum se explică faptul că în republică nu avem prea 
multe invenţii implementate?

N. Solcan: - După cum am remarcat, în aceşti 	
cinci ani Republica Moldova a primit din invenţiile 	
brevetate un beneficiu de circa 14 milioane lei, 	
adică am cheltuit un leu şi am câştigat 2-3 lei. În care 
ramură mai avem astfel de beneficii? Cifrele pe care 
le-am dat mai sus sunt confirmate prin rapoarte sta-
tistice. Dar în ele au fost incluse numai 10-15 la sută 
din toate întreprinderile şi instituţiile, adică cele care 
au prezentat darea de seamă. Restul organizaţiilor nu 
au fost incluse din motivul că nu au prezentat datele 
respective. Aici trebuie să fie disciplină, adică Gu-
vernul, ministerele să urmărească această activitate, 
deoarece democraţia e bună doar atunci când este 
disciplină. 

I. Daniliuc: - Trebuie de menţionat faptul că avem 
multe invenţii care nu pot fi implementate la noi în 
republică. Spre exemplu, aparatele de zbor, cele legate 
de cosmos. Dar ele pot fi implementate în alte ţări. 

O invenţie se creează în doi-trei ani. Până ajunge 
la implementare, mai trec câţiva ani. Şi noutatea se 
consumă. Dacă în lume se creează anual 1 milion de 
invenţii, apoi în Republica Moldova se depun circa 
300-400 de cereri. E clar că până ajunge invenţia la 
etapa finală, în lume apare ceva mai performant. Şi 
nimeni n-o să investească în ceea ce-i deja depăşit la 
ziua de azi. Sunt multe domenii ale tehnicii în care se 
cer investiţii solide anume la prima etapă de implemen-
tare. Se pune deci întrebarea, vor fi oare recuperate 
aceste investiţii în apropiaţii 3-5 ani? Iată de ce nu se 
prea găsesc investitori  care să meargă la un astfel 
de risc, să investească azi un milion ca să obţină un 
profit peste 3-5 ani. Puţini care vor admite aşa ceva. 
De obicei, investitorii acceptă un risc pe o durată mai 
mică, de un an de zile. Mai ales că pentru Republica 
Moldova implementarea invenţiilor este un risc foarte 
mare, atât din motive tehnice, cât şi de altă natură. 

- Ce aveţi în vedere când ziceţi „risc mare”?

I. Daniliuc: - Risc mare e pentru cel ce a hotărât să 
investească în ceva. Căci până apare acel produs, pe 
piaţă poate să apară altul mai performant. Când cineva 
afirmă că a inventat un aparat cu 10 la sută mai bun 
decât cel de pe piaţă, în realitate nu se ştie dacă e 
chiar aşa, nu se ştie care vor fi cheltuielile, dacă va fi el 
cerut pe piaţă,  dacă vor fi sau nu comenzi etc. Toţi ştiu 
că piaţa Republicii Moldova nu-i atât de mare. Dacă e 
vorba de aparate performante pentru medicină, avem 
nevoie de 10-15 aparate în toată republica, de aceea  
nu-i convenabil, e un nonsens să construieşti aici o 
fabrică sau o uzină pentru producerea lor. Iar dacă e 
să brevetezi invenţia în Uniunea Europeană, trebuie să 
cheltuieşti vreo 30 mii de euro. Cine poate să suporte 
aceste cheltuieli ca mai apoi, peste 3-5 ani, să obţină 
careva profit? 

Deci, sunt multe obstacole, dar totuşi, invenţiile care 
sunt într-adevăr valoroase şi au perspectivă, îşi găsesc 
realizarea la noi în ţară. Sperăm că în viitorul apropiat 
vom trece şi pe piaţa internaţională. Din 1993 şi până 
în prezent au fost depuse 38 de cereri pentru bre-
vetare în străinătate, şi nu toţi au obţinut brevete. În 
schimb, au fost depuse circa 4.500 de cereri de către 
solicitanţii străini pentru a obţine protecţie în Republica 
Moldova. Acesta e un rezultat promiţător.

- Am vrea să aflăm dacă inventatorii noştri şi-au 
vândut invenţiile în alte ţări. 
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exemplu concret. Ştiu că se duc tratative. De obicei, 
titularii de brevete nu vor să vândă tehnologia ca atare, 
vor să vândă produsul finit, fabricat în Moldova. Sunt 
acum un şir de invenţii create de inventatorii noştri 
care au deja comenzi din Franţa, România şi alte 
ţări. Dar au ajuns la concluzia că este mai bine să le 
implementeze în ţară. În primul rând, vor fi atrase forţe 
de muncă, iar venitul va rămâne la dispoziţia inventato-
rilor. Deci, e mai convenabil să realizezi produsul finit, 
dar nu tehnologiile.

- Acesta-i un aşa-zis patriotism?

I. Daniliuc: - Şi patriotism, şi relansarea economiei 
ţării, şi dezvoltarea în continuare a întreprinderilor mici, 
a procesului de inovare. Căci dacă vinzi invenţia la 
străini, ai primit o recompensă oarecare şi cu asta s-a 
terminat.

N. Solcan: - Nu e greu să obţii un brevet, însă munca 
depusă la elaborarea invenţiei e colosală, iar venitul 
apare numai în urma implementării. Vorbim aici despre 
patriotism, dar invenţia aparţine totalmente titularului şi 
el decide ce să facă cu ea. Noi nu propagăm vânzarea 
ei. Desigur că am dori ca invenţia să fie implementată  
în ţară, să fie produsă la o uzină de-a noastră, unde 
să fie atrase forţe autohtone de muncă ş.a.m.d. Asta-i 
politica Uniunii Inventatorilor şi Raţionalizatorilor din 
Republica Moldova.

I. Daniliuc: - Brevetul poate aduce venit şi fără a fi 
implementat de către titular. Acesta poate încheia un 
contract de licenţă cu una sau câteva întreprinderi prin 
care le permite să fabrice produsul. Licenţa poate fi 
acordată şi firmelor străine. Rămâne să decidă titularul 
de brevet, deoarece el are dreptul să permită unora 
sau  altora să fabrice produsul brevetat.

În prezent în Republica Moldova, în afară de brevetele 
eliberate de AGEPI, sunt valabile circa 2.300 de brevete 
eurasiatice, eliberate de Oficiul Eurasiatic de Brevete 
solicitanţilor din alte ţări. Ele sunt protejate pe teritoriul 
Republicii Moldova şi, deşi nu sunt implementate la 
noi, titularii lor aduc pe piaţa noastră medicamentele 
şi instalaţiile lor. Ca rezultat, nicio întreprindere din 
Republica Moldova nu poate fabrica aceste produse. 
Dar şi solicitanţii din Republica Moldova, dacă obţin 
brevete în alte ţări din Europa sau din lume, pot 
exporta producţia din Moldova în aceste ţări, fiind 
siguri că producătorii locali nu vor putea fabrica ceva 

asemănător. Iată care este sensul protecţiei brevetului 
de invenţie în străinătate. Dacă ai brevet în o sută de 
ţări, nu-i neapărat nevoie să organizezi producerea în 
toate o sută de ţări. E de ajuns să produci într-o ţară, 
ca produsul tău să meargă pe o sută de pieţe. Deci, în 
dependenţă de invenţia concretă trebuie să fie făcuţi 
paşi concreţi, care să prevadă toate posibilităţile, de a 
obţine venit. Chiar şi promovările pe care le organizezi 
în alte ţări trebuie făcute înainte de a veni cu invenţia, cu 
tehnologiile sau cu instalaţiile pe piaţă. Fiindcă în baza 
unei cereri de brevet depuse în Republica Moldova se 
poate obţine protecţie în altă ţară numai timp de 12 luni 
de la data de depozit. Dacă ai întârziat, după 12 luni nu 
mai poţi obţine protecţie nici într-o altă ţară. Deci, înainte 
de a ieşi cu produsul gata pe piaţă, trebuie calculat bine 
care piaţă are interes, unde se poate obţine venit şi 
anume acolo trebuie de obţinut protecţie.

- Medaliile obţinute la saloanele de inventică aduc 
venituri inventatorilor, sunt remuneraţi şi cu premii 
băneşti? 

I. Daniliuc: - Invenţiile de valoare expuse la EIS 
„Infoinvent” sunt menţionate cu diverse premii. Spre 
exemplu, Premiul Guvernului – 5 mii lei, Premiul 
AGEPI – 1500 lei. Mai mult ca atât, 23 de inventatori 
din Republica Moldova au obţinut medalii de aur ale 
Organizaţiei Mondiale de Proprietate Intelectuală şi 
premii în valoare de 500-1000 de dolari SUA. Mai 
avem şi Concursul „Invenţia anului” la care se acordă 
5000 lei pentru cea mai bună lucrare. Desigur că 
pentru invenţiile expuse la saloanele de inventică în 
majoritatea cazurilor sunt acordate medalii şi diplome. 
E un stimul mai mult moral decât material.

Dar participarea la saloanele internaţionale de 
inventică îţi dă posibilitatea să atragi investitori străini, 
deoarece materialele se publică pe diverse site-uri, şi 
cei ce caută noutăţi văd că inventatorul cutare are o 
invenţie interesantă, care merită să fie implementată 
şi în ţara lor. Inventatorilor li se face şi publicitate, 
ceea ce nu-i puţin pentru persoanele care participă la 
saloanele de inventică.

- Dle Solcan, Dvs. ce aveţi de adăugat?

N. Solcan: - Vreau să menţionez faptul că în ştiinţă nu 
totul se măsoară în bani. Pentru majoritatea inventato-
rilor contează foarte mult partea morală. Vă povestesc 
un caz. Am intrat la un inventator şi am observat pe 
perete într-o ramă o diplomă cu semnătura mea şi o 
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că eu am uitat acest eveniment. Dumnealui mi-a 
amintit că pe vremuri i-am înmânat diploma şi insigna 
de cel mai bun tânăr raţionalizator, inclusiv un premiu 
în bani. Despre suma de bani pe care a primit-o nu-şi 
mai aminteşte, dar cu diploma şi insigna se mândreşte 
azi în faţa nepoţilor. Iată ce înseamnă un stimul moral!

Pe vremuri pentru o invenţie se plătea 200 de ruble (un 
salariu - N.n.), iar pentru o propunere de raţionalizare 
– 10 ruble. Era o remunerare doar simbolică. Dar oa-
menii continuau să inventeze, să perfecţioneze ceva.

I. Daniliuc: - Deja al treilea an AŞM, împreună cu 
Banca de Economii, organizează concursul „Cel mai 
bun inovator al anului” şi „Cel mai bun tânăr inovator”. 
Premiile acordate sunt destul de mari - 25 de mii şi 15 
mii lei, respectiv.

- Cum credeţi Dvs., ce mai este de făcut în republică 
pentru a aplica suficient de bine realizările inventa-
torilor?

I. Daniliuc: - La ora actuală, după cum am menţionat, 
s-au făcut deja primii paşi în rezolvarea acestei prob-
leme, s-au creat structuri care îi ajută pe inventatori 	
să-şi implementeze invenţiile. Chiar şi aceste 
concursuri, şi expoziţiile pe care le organizează 
Agenţia noastră, sunt menite să susţină activitatea 
inovaţională.

Dar mai sunt încă multe de făcut la acest capitol. Există 
un plan de acţiuni de susţinere a micului business, 
un program aprobat de Guvern. În prezent elaborăm 
un plan de acţiuni privind proprietatea intelectuală 
în republică, ce ţine şi de susţinerea inventatorilor în 
procesul de implementare a invenţiilor. E cunoscut 
faptul că proprietatea intelectuală este pilonul de bază 
al dezvoltării economiei naţionale. Deci, noi trebuie să 
depunem eforturi ca acest pilon să fie cât mai puternic.

N. Solcan: - Sunt de acord cu cele afirmate de dl 
Daniliuc. Noi mereu nu suntem mulţumiţi de ceea ce 
avem. Şi aceasta e bine. Dacă comparăm anul 2006 
cu 2005, vedem o îmbunătăţire a situaţiei, o creştere 
pozitivă. Au fost făcuţi paşi nu prea mari, dar concreţi 
şi siguri. Problema e legată de riscul ca producţia 
să nu fie depozitată, ci comercializată. Avem nevoie 
de atenţia cuvenită din partea statului, din partea 
organizaţiilor obşteşti. La viitorul congres al UIR 

vom face bilanţul rezultatelor obţinute şi vom aborda 
problemele arzătoare, vom formula măsurile pe care 
ar trebui să le mai întreprindem. Avem oameni de aur, 
care aduc aur în ţară. Creându-le condiţii favorabile, 
ei vor face totul pentru ţară. Scopul nostru e să nu ne 
oprim la cele obţinute. 

- Acesta poate fi şi un mesaj pentru tinerii 
cercetători, să nu se descurajeze, să se încadreze 
din plin în munca de creaţie?

N. Solcan: - Doar nu întâmplător Guvernul, AŞM, 
AGEPI şi UIR întreprind diverse măsuri spre a atrage 
tineretul de la toate instituţiile de învăţământ superior 
în activitatea inventivă, pentru a le altoi dragostea faţă 
de acest domeniu atât de important pentru economia 
naţională.

- Se consideră că actualmente prea puţini tineri 
sunt încadraţi în munca de cercetare.

I. Daniliuc: - Tinerii preferă alte domenii, unde 
condiţiile materiale sunt mai bune, deoarece bursele 
doctoranzilor nu le permit să aibă o existenţă normală. 
Tinerii nu pot aştepta 5-10 ani până vor avea salarii 
normale. De aceea în ultimul timp s-au întreprins 
măsuri pentru a majora bursele doctoranzilor, 
mulţi tineri care au absolvit instituţiile respective se 
încadrează în colective de inventatori.  

N. Solcan: - Conform decretului Preşedintelui Re-
publicii Moldova, în fiecare an se marchează Ziua 
Inventatorului şi Raţionalizatorului, care se desfăşoară 
în ultima săptămână a lunii iunie. Este o sărbătoare 
importantă, organizată de UIR şi AGEPI, la care invităm 
şi veteranii, dar şi tinerii inventatori. Cei mai buni dintre 
ei sunt distinşi cu diplome, medalii şi premii băneşti.

I. Daniliuc: - Anul acesta AGEPI organizează 
Expoziţia Internaţională Specializată „Infoinvent-2007” 
în ajunul Zilei Inventatorului şi Raţionalizatorului. Au 
fost planificate seminare tematice, mese rotunde cu 
participarea inventatorilor emeriţi, care îşi vor împărtăşi 
experienţa tinerilor cercetători, se vor desfăşura întâl-
niri şi discuţii pe viu, la standuri, şi sperăm că şi aceste 
măsuri vor contribui la atragerea tinerilor în munca de 
cercetare şi inovare.

- Vă mulţumim şi vă dorim succese.

Interviu realizat de 
viorica ZaHaria (radio „europa Liberă”) 

Mihai cucereavÎi (aGePi)
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Societăţii Moderne

În acest context, o importanţă cu totul deosebită o au 
stipulările Decretului Preşedintelui Republicii Moldova 
nr. 1743 din 19.03.2004: „...Având în vedere că 
tehnologiile informaţionale influenţează pozitiv asu-
pra tuturor sferelor vieţii şi contribuie la dezvoltarea 
social-economică a statului şi la ridicarea nivelului 
de trai a populaţiei ..., Art.1 - Edificarea societăţii 
informaţionale - se declară drept una din priorităţile 
naţionale”.

În concordanţă cu acest imperativ al timpului, a fost 
creat, în aprilie 2005, organul specializat în domeniul 
tehnologiilor informaţionale şi al comunicaţiei – Mini-

Sergiu SÎtnic, director 
direcţia generală dezvoltarea societăţii 
informaţionale, Ministerul dezvoltării 
informaţionale al republicii Moldova

Din primii ani ai secolului XXI în viaţa societăţii noastre se înregistrează un proces fără pre-
cedent de transformări social-informaţionale şi de modernizare a sistemului de guvernare. Aceste 
schimbări sunt dictate de necesităţile materiale şi spirituale crescânde ale populaţiei, societăţii 
civile, mediului de afaceri, având în vedere procesele de globalizare ce se produc în sfera respectării 
dreptului omului şi a principiilor democratice de guvernare, transparenţei actului de guvernare a 
ţării. Însă astăzi nu ne putem limita doar la sesizarea schimbărilor ce se produc în societate, ci este 
important să întreprindem acţiuni concrete în conformitate cu condiţiile de dezvoltare a societăţii 
informaţionale.

sterul Dezvoltării Informaţionale – prin comasarea 
Departamentului Tehnologiilor Informaţionale şi a 
sectorului telecomunicaţiilor din cadrul fostului Minister 
al Transportului şi Comunicaţiilor.

În scopul realizării cu succes a acestei sarcini, 
Ministerul Dezvoltării Informaţionale a elaborat şi a 
prezentat spre aprobare Guvernului o serie de acte  
normative, inclusiv:

Ô Politica de edificare a societăţii informaţionale şi 
sarcina de a crea Comisia Naţională de Edificare a 
Societăţii Informaţionale (H.G. nr.632 din 08.06.2004); 
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„E-Moldova” şi Planul de acţiuni pentru realizare 	
(H.G. nr.255 din 09.03.2005);

Ô Concepţia Guvernării electronice (H.G. nr.733 din 
28.06.2006).

În actele normative aprobate au fost trasate direcţiile 
de dezvoltare ale unor domenii ce reprezintă infra-
structura şi tehnologiile societăţii informaţionale: 
comerţul electronic (e-Comerţ); învăţământul la 
distanţă (e-Învăţământ); cultura electronică (e-Cultură); 
medicina electronică (e-Medicină) etc. O direcţie 
prioritară în edificarea societăţii informaţionale în Re-
publica Moldova o constituie implementarea guvernării 
electronice (e-Guvernare).

Guvernarea electronică constă în aplicarea formelor 
şi metodelor moderne de interacţiune între Guvern, 
cetăţeni şi mediul de afaceri în vederea prestării ser-
viciilor publice şi asigurării accesului la informaţie prin 
utilizarea tehnologiilor informaţionale.

Guvernarea electronică se bazează pe utilizarea teh-
nologiilor informaţionale şi comunicaţionale, acestea 
reprezentând un instrument eficace pentru asigurarea 
unei guvernări mai bune, obţinerea unor rezultate 
optime în domeniul politic şi al serviciilor publice, o 
transparenţă mai semnificativă şi implicarea mai largă 
a cetăţenilor în procesul de guvernare. 

Guvernarea electronică are drept obiectiv aplicarea în 
sistemul administraţiei publice a procedeelor bazate pe 
tehnologiile informaţionale, în scopul:

1. optimizării schimbului informaţional între	
  autorităţile din sistemul administraţiei publice; 

2. eliminării procedurilor birocratice şi combaterii	
  corupţiei prin implementarea sistemelor automati-	
 zate; 

3. îmbunătăţirii calităţii şi accesului la informaţiile 	
 şi serviciile publice prestate de autorităţile	
 administraţiei publice. 

PRESTAREA SERVICIILOR PUBLICE

Fiecare persoană fizică sau juridică se confruntă 
cu anumite „situaţii de viaţă”: adresarea în diverse 
instanţe sau instituţii pentru înregistrarea căsătoriei 
sau divorţului, luarea la evidenţă a imobilului sau 
automobilului, depunerea declaraţiilor fiscale, solicita-

rea unui ajutor material sau medical – într-un cuvânt, 
pentru a obţine anumite servicii publice. Acordarea 
serviciilor publice prin Internet este denumit prestarea 
serviciilor publice prin mijloace electronice sau servicii 
electronice (e-Servicii). 

În principal, prestarea serviciilor publice prin mijloace 
electronice vizează realizarea următoarelor obiective: 

a)  reducerea cheltuielilor publice, combaterea	
 birocraţiei şi a corupţiei în sistemul administraţiei 	
 publice;

b)  creşterea gradului de transparenţă a administraţiei	
 publice;

c)  facilitarea accesului la servicii publice, sporirea	
 eficienţei şi operativităţii de prestare;

d)  eliminarea contactului direct între funcţionarul 	
 public şi persoana fizică sau juridică;

e)  promovarea utilizării reţelei Internet şi a tehnologi-	
 ilor informaţionale în societate.

Schema „clasică” de prestare a serviciilor 
informaţionale

Adevărata dimensiune şi complexitate a oricărei 
administraţii reprezintă o barieră majoră pentru fiecare 
persoană care încearcă să obţină informaţii sau servicii 
din sectorul public. Adeseori este dificil de a afla care 
este instituţia responsabilă pentru prestarea unui anu-
mit serviciu. Mai multe instituţii de stat pot fi implicate 
în furnizarea unui serviciu, fiecare presupunând com-
pletarea unor formulare stabilite. Majoritatea instituţiilor 
fără a, comunica între ele, solicită de la cetăţeni 
diverse informaţii. Astfel, pentru a obţine un anumit 
serviciu într-o instituţie, cetăţeanul trebuie să-şi asume 



In
te

lle
ct

us
 1

/2
00

7

12

o
Bi

ec
ti

V
e 

pr
iM

o
rd

ia
le rolul de „curier” şi „intermediar”. El este „impus” 	

să facă naveta între instituţii şi să acumuleze de la ele 
documentele necesare pentru a obţine serviciul dorit. 
Acest mod de prestare a serviciilor publice este definit 
ca o formă „clasică”, proprie guvernului 	
la etapa actuală.

Schema de tranziţie către un model  
de guvernare electronică

Situaţia poate fi ameliorată cardinal, transformând 
modul de prestare a serviciilor publice de către 
instituţiile de stat prin impunerea unei interacţiuni 
informaţionale directe a administraţiilor, fără implica-
rea „intermediarilor” involuntari, adică a cetăţenilor. 
Această etapă poate fi definită drept o perioadă 	
de tranziţie de la modul de guvernare „clasic” 	
la sistemul de „guvernare electronică”. Etapa 	
de tranziţie se caracterizează prin implementarea 	
principiului „ferestrei” sau al „ghişeului unic”. 	
Principiul „ghişeului unic” reprezintă solicitarea 	
de către cetăţean a serviciului dorit într-un singur 
punct, adică în instituţia responsabilă de furnizarea 
serviciului solicitat, fără a fi impus să se adreseze 
suplimentar în alte instituţii. Obligaţiunea 	
de a verifica diverse informaţii la alte instituţii, 	
va fi preluată de către această instituţie responsabilă 
de furnizarea serviciului. Un lucru absolut firesc, 	
fiţi de acord. 

Necesitatea trecerii la interacţiunea directă 	
şi operativă dintre instituţiile statale va juca 	
un rol decisiv în procesul implementării sistemelor 
informaţionale automatizate, în special, a celor 	
integrate.

Schema clasică a modelului de guvernare 
electronică

Apogeul funcţionării sistemului de guvernare 
electronică îl va constitui acea etapă, când cetăţeanul 
va avea posibilitate de a solicita, iar funcţionarul public 
de a furniza, multiplele servicii prin intermediul unei 
„singure porţi guvernamentale”, aşa-numitul „portal 
guvernamental” din reţeaua Internet. 

Cu alte cuvinte, portalul guvernamental va reprezenta 
acel „ghişeu unic” pentru accesul electronic al 
cetăţenilor şi mediului de afaceri la totalitatea servici-
ilor publice prestate de instituţiile de stat prin mijloace 
electronice.

Procedura prestării serviciilor prin intermediul por-
talului nu va necesita cunoaşterea de către cetăţeni a 
organizării interne a administraţiei şi a instituţiilor im-
plicate, accentul punându-se nu pe procesul executării 
serviciului în cauză, ci pe rezultatul final. 

În noua situaţie se va schimba, evident, şi modul 
de interacţiune dintre administraţii. Automatizarea 
resurselor informaţionale, crearea noilor sisteme 
informaţionale, lansarea paginilor-web instituţionale şi 
a portalului guvernamental vor contribui, fără îndoială, 
la sporirea calităţii şi operativităţii serviciilor publice 
prestate, care vor fi furnizate în timp util, on-line. 

Astfel, cetăţenii vor beneficia de un sistem de 
alternativă mai avantajos comparativ cu modul 
tradiţional de oferire a serviciilor publice. Ei vor avea 
posibilitatea de a solicita servicii prin Internet, ori-
când şi oriunde, fără interacţiunea nemijlocită cu 
funcţionarul, moment de o importanţă deosebită în 
condiţiile dezvoltării actuale a societăţii.
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Guvernării eLectrOnice

Conform Concepţiei guvernării electronice, în cadrul 
prestării serviciilor publice există trei categorii de actori 
– Guvern/Administraţie (autorităţile administraţiei pu-
blice), Cetăţeni şi Business (mediul de afaceri). Aceste 
categorii, la rândul lor, creează următoarele combinaţii 
de interacţiuni: 

Ô interacţiunea dintre Guvern/Administraţie 	
 şi Cetăţean (G2C) 

Ô interacţiunea dintre diferite instituţii ale Guvernului	
  şi Administraţiei Publice (G2G)

Ô interacţiunea dintre Guvern/Administraţie 	
 şi angajaţii acestora (G2E) 

Ô interacţiunea dintre Guvern/Administraţie şi mediul	
 de afaceri (G2B). 

În februarie 2001, Comunitatea Europeană a propus o 
listă de 20 de servicii publice ce trebuie să fie incluse 
în serviciile oferite cetăţenilor şi agenţilor economici 
prin intermediul mijloacelor electronice.

Lista serviciilor publice de bază propuse în cadrul 	
„e-government” se împarte în: 12 servicii pentru cetăţeni 
(G2C) şi 8 servicii pentru mediul de afaceri (G2B). 

interacţiunea Dintre inStituţiiLe  
GuvernuLui /aDMiniStraţiei  
Şi cetăţeni (G2c)

E-Guvernarea oferă o alternativă la modul clasic de 
interacţiune, în sensul că cetăţenii pot alege unde şi 
când să acceseze serviciile publice necesare. Din ce 
în ce mai mult, oamenii doresc să acceseze serviciile 

publice „aici şi acum”. Acum – înseamnă oricând – 24 
de ore din 24, 7 zile pe săptămână. Aici – înseamnă 
din orice loc: de acasă, de la serviciu, de la şcoală 
sau apelând la un palm top. Utilizarea Internetului 
ameliorează substanţial condiţiile de viaţă ale oame-
nilor, schimbând, totodată, optica lor asupra Guvernu-
lui ca atare: modern în loc de instituţional, eficient în 
loc de birocratic. 

În lista serviciilor de bază oferite pentru cetăţeni (G2C) 
prin intermediul mijloacelor electronice sunt incluse:

1. Declaraţiile fiscale; 

2. Serviciile de căutare a unui loc de muncă prin	
 intermediul oficiilor de plasare în câmpul muncii; 

3. Contribuţiile la securitatea socială (facilităţi 	
 acordate şomerilor, copiilor, costuri medicale,	
 burse); 

4. Documentele personale (buletine, paşapoarte,	
 permise pentru conducătorii auto); 

5. Actele de stare civilă; 

6. Actele privind înmatricularea transportului auto; 

7. Cererile pentru obţinerea autorizaţiilor 	
 de construcţie; 

8. Declaraţiile către poliţie; 

9. Accesul la biblioteci publice (disponibilitatea 	
 cataloagelor, instrumentelor de căutare); 

10.  Înscrierea la universităţi/facultăţi; 

11.  Anunţarea modificărilor privind evidenţa 	
 la domiciliu; 

12.  Serviciile privind ocrotirea sănătăţii (sfaturi inter-	
 active referitoare la disponibilitatea serviciilor 	
 în diferite spitale, programări la medic etc.). 

interacţiunea Dintre inStituţiiLe  
GuvernuLui/aDMiniStraţiei (G2G)

În prezent sistemele informaţionale, în marea lor 
majoritate, nu sunt orientate spre a oferi o imagine 
de ansamblu a datelor, a cunoştinţelor şi a resurselor 
informaţionale pentru întreaga Administraţie. Astfel, 
informaţia a devenit inaccesibilă, fiind adesea blocată 
în sistemele dispersate ale diferitor departamente. 
Fiecare instituţie guvernamentală acţionează conform 
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gurare. Aplicarea tehnologiilor informaţionale trebuie 
să servească la unificarea logică a tuturor structurilor 
guvernamentale. 

În consens cu noile evoluţii economice, societatea s-a 
schimbat apreciabil.

Deci, instituţiile guvernamentale sunt determinate să 
răspundă noilor provocări printr-o mai mare eficienţă a 
serviciilor furnizate. Prin urmare, ministerele şi depar-
tamentele trebuie să depăşească graniţele structurilor 
verticale şi să permită interconectarea pe orizontală. În 
acest proces este foarte important să fie definit fluxul 
de informaţii dintre instituţiile publice, să fie elimi-
nate duplicările sau inconsistenţele unor date. Astfel, 
guvernul va aborda problemele din punctul de vedere 
al întregului flux de informaţii, evitând impedimentele 
create de unele aspecte de organizare internă.

interacţiunea Dintre inStituţiiLe  
GuvernuLui/aDMiniStraţiei  
Şi anGajaţii aceStOra (G2e)

Internetul promovează o nouă cultură, care generează 
şi presupune schimbări radicale de intercomuni-
care. Comunicaţiile în regim real de timp („on-line”) 
comportă  un caracter de operativitate şi acţionează 
ca un catalizator pentru funcţionarii publici care trebuie 
să facă faţă solicitărilor parvenite de la cetăţeni şi să 
furnizeze răspunsuri în timp util.

În calitate de angajator, Guvernul îşi va putea efi-
cientiza managementul intern, va reduce costurile 
administrative şi va determina apariţia unei noi culturi 
a “e-guvernării” prin utilizarea mijloacelor electronice 
în comunicare şi tranzacţiile pe care le perfectează 
cu angajaţii săi, funcţionarii publici. Fiecare instituţie 
guvernamentală va realiza în cadrul portalului său o 
componentă “internă”, dedicată exclusiv angajaţilor 
respectivei unităţi. Această componentă va conţine 
informaţii referitoare la statutul, atribuţiile, structura 
şi forma de organizare a instituţiei guvernamentale. 
Fiecare funcţionar public va fi inclus într-o reţea internă 
de management a documentelor, va putea accesa 
informaţii privind fişa postului său, condiţiile aferente, 
precum şi posibilităţile de dezvoltare, perspectivele 
carierei sale de muncă. Prin intermediul acestei 
componente se va realiza, de asemenea, instrui-
rea continuă, în format electronic, a angajaţilor din 
instituţiile guvernamentale. 

Interacţiunea dintre instituţiile Guvernului/Administraţiei 
şi mediul de afaceri (G2B )

Pentru realizarea interacţiunii electronice dintre Guvern 
şi mediul de afaceri, Comunitatea Europeană a propus 
un set de servicii publice de bază, care trebuie să fie 
oferite mediului de afaceri prin intermediul mijloacelor 
electronice. 

Aceste servicii publice de bază sunt:

1. Contribuţia socială a angajaţilor;

2. Taxele pe venit; 

3. TVA: declarare, notificare;

4. Înmatricularea unei noi companii;

5. Transmiterea de date către oficiile de statistică;

6. Declaraţiile vamale;

7. Permisele legate de mediu;

8. Achiziţiile publice („e-procurement”).

Astfel, constatăm că organizarea interacţiunii prin 
mijloacele electronice, de tipul G2G, eficientizează 
interacţiunea dintre instituţiile de stat, de tipul G2C şi 
G2B, sporeşte nivelul calităţii serviciilor publice oferite 
cetăţenilor şi mediului de afaceri.

NIVELURI DE PRESTARE A SERVICIILOR 
PUBLICE

Prestarea serviciilor publice în format electronic se va 
desfăşura gradual, având patru niveluri de complexitate. 

Nivelul 1	- Informare: asigură furnizarea informaţiilor 
despre serviciile publice şi modul de prestare;

nivelul 2 - interacţiune unidirecţională: asigură 
accesarea  formularelor de pe Interne, necesare la 
solicitarea serviciului;

nivelul 3 - interacţiune bidirecţională: asigură pro-
cesarea, completarea de către solicitant a formularelor 
electronice pentru obţinerea serviciului, inclusiv prin 
autentificarea sa la distanţă;

nivelul 4 - tranzacţii: asigură transmiterea 
informaţiilor de către solicitant (inclusiv efectuarea 
plăţilor pentru serviciu prin mijloace electronice), luarea 
deciziilor de către administraţie şi furnizarea serviciilor 
către solicitant.
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necesar de a crea pagini-web ale tuturor autorităţilor 
administraţiei publice, fixându-se prezenţa lor în 
reţeaua globală Internet şi amplasând informaţia 
utilă privind modul şi regulile de furnizare a servici-
ilor publice de către instituţiile abilitate. Prin aceasta 
cetăţeanul va evita pierderile de  timp la clarificarea 
regulilor şi cerinţelor de obţinere a serviciului necesar. 

nivelul 2 - interacţiunea unidirecţională va asigura 
procedura electronică de accesare (downlodare) a 
formularelor administrative plasate în format elec-
tronic, care se pot vizualiza, tipări şi completa în 
vederea depunerii sau transmiterii către autorităţile 
administraţiei publice prin mijloace tradiţionale. Prin 
aceasta cetăţeanul va economisi timpul la depunerea 
formularelor deja completate. 

Nivelul 3 -	interacţiunea bidirecţională va asigura 
procedura electronică de accesare a formularelor 
administrative plasate în format electronic, care pot 
fi vizualizate, completate şi expediate autorităţilor 
publice prin mijloace electronice. Cu alte cuvinte, 
obţinerea unui serviciu va fi posibilă doar accesând şi 
completând formularele electronice direct pe calcula-
tor, fiind transmise ulterior instituţiei abilitate pentru 
examinare prin Internet. În acest caz va fi necesar de 
implementat un mecanism de identificare a solicitan-
tului la distanţă, fapt care se va realiza prin utilizarea 
semnăturii digitale.

Cel mai înalt nivel de furnizare a serviciilor electronice 
îl reprezintă nivelul 4 - tranzacţii. La acest nivel ser-
viciile vor fi oferite într-un mod similar cu cel al Nivelu-
lui 3, existând însă posibilitatea de a achita serviciile 
direct de la calculator, prin Internet. 

SARCINI DE IMPLEMENTARE

Pentru a accede la nivelul superior de interacţiune 
dintre Guvern, cetăţeni şi mediul de afaceri, sunt ne-
cesare următoarele acţiuni:

Ô Crearea de către toate autorităţile publice 	
 a paginilor-web proprii pentru a prezenta informaţii	
 despre serviciile prestate, inclusiv în regim on-line;

Ô Crearea portalului guvernamental pentru asi-	
 gurarea interacţiunii informaţionale cu toate	
 instituţiile de stat şi organizarea „ghişeului unic”	
 electronic de adresare a cetăţenilor pentru servici-	
 ile publice;

Ô	Promovarea şi elaborarea procedurilor de utilizare	
 pe larg a formularelor electronice, semnăturii elec-	
 tronice şi cardurilor de identitate intelectuale	
 (smart ID-card);

Ô Implementarea mecanismelor de efectuare a	
 plăţilor pentru serviciile publice prin mijloace elec-	
 tronice;

Ô	Proiectarea şi implementarea de către autorităţile	
 responsabile, pentru început, a serviciilor publice	
 oferite cetăţenilor (12 servicii de bază);

Ô Proiectarea şi implementarea de către autorităţile	
 responsabile, pentru început, a serviciilor publice	
 oferite mediului de afaceri (8 servicii de bază);

Ô Crearea Punctelor de acces public la Internet în	
 scopul facilitării accesului populaţiei la serviciile	
 publice oferite prin Internet.

Concluzii

La 15 decembrie 2004, în cadrul Şedinţei Comitetului 
de Miniştri al Consiliului Europei a fost adoptat un set 
de Recomandări pentru statele-membre cu privire la 
guvernarea electronică. În document se menţionează 
că tehnologiile informaţionale şi de comunicaţii (TIC) 
în domeniul prestării serviciilor publice electronice 
urmează să fie aplicate neamânat şi consecvent, dacă 
există toate premisele ca acestea să devină un instru-
ment efectiv pentru: 

Ô  asigurarea accesibilităţii publice şi utilităţii servici-	
 ilor publice; 

Ô	sporirea gradului de receptivitate a serviciilor pu-	
 blice faţă de necesităţile utilizatorului; 
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Ô  asigurarea egalităţii accesului la serviciile publice	
 ca mijloc de creare a coeziunii sociale. 

Totodată, în cazul în care autorităţile publice prestează 
servicii prin intermediul TIC, este necesar: 

Ô	să fie dintru început clar care tip de serviciu poate	
 fi accesat şi unde acesta poate fi localizat acesta; 

Ô	design-ul serviciilor electronice să ofere utilizatoru-	
 lui posibilitatea de a-l adapta la necesităţile proprii; 

Ô	să existe siguranţa că informaţia este corectă,	
 autentică, actualizată şi că serviciul este protejat; 

Ô	informaţia şi serviciul oferit să fie accesibile	
 din punct de vedere al conţinutului, contextului 	
 şi prezentării; 

Ô	să fie întru totul armonizate interfaţa serviciului	
 şi prezentarea informaţiei de către diferite autorităţi	
 publice; 

Ô	să fie asigurată consecvent calitatea serviciului 	
 oferit, coerenţa funcţionării diferitelor servicii 	
 şi moduri de acces, indiferent de căile de accesare 

Ô	tradiţionale sau electronice; 

Ô	să fie oferite utilizatorilor consultaţii adecvate pri-	
 vind serviciile electronice prestate, luând în	
 consideraţie caracteristicile variate ale utilizatorilor. 

În concluzie, menţionăm că utilizarea pe larg a teh-
nologiilor informaţionale şi de comunicaţii determină, 
în principal, schimbările apreciabile ce se produc azi 
în viaţa social-economică, transformările fundamentale 
privind modul de realizare a produselor şi serviciilor, 
comportamentul uman în ansamblu. Concomitent, se 
conturează noi perspective pentru modernizarea ser-
viciilor publice, a asistenţei medicale, a managemen-
tului mediului; noi căi de comunicare între instituţiile 
administraţiei publice şi cetăţeni. 

Implementarea consecventă a tehnologiilor 
informaţionale în cele mai diverse sfere ale vieţii, 
modernizarea sistemului de guvernare a aparatului ad-
ministrativ, conştientizarea pe deplin în cadrul societăţii 
a rolului TIC, a transformărilor care au loc în lumea 
modernă - totul în ansamblu va determina evolu-
area cu succes a Republicii Moldova spre o societate 
informaţională.

The role of electronic governance in an information society. Description of schemes on rendering of 
services in different governance models. The interaction and relations between Administration, Citi-
zen and Business Community on rendering of public services. The set of main’s electronic services. 
The levels of rendering of electronic services. The implementation goals. 
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La 1 ianuarie 1957 s-a născut, la Mereşeuca, Donduşeni, Vasile BUMACOV, doctor habilitat în ştiinţe 
tehnice, profesor universitar, şef Catedră maşini agricole la UASM, director tehnic al Unităţii de Imple-
mentare şi Administrare a Proiectului Creşterii Producţiei Alimentare. Profesorul V. BUMACOV este 
autorul a 156 de publicaţii ştiinţifice şi a 25 de invenţii brevetate. 

V. BUMACOV şi-a făcut studiile la Institutul Agricol “Mihail Frunze” din Chişinău, obţinând în 1979 
diploma de inginer mecanic. Susţine teza de doctor (1986) şi teza de doctor habilitat în ştiinţe tehnice 
(1997). În perioada 1986-2001 este conferenţiar universitar, iar în 2001 i se acordă titlul de profesor 
universitar. În anii 1990-1993 este prorector al Universităţii Agrare de Stat din Moldova, iar din 1993 
– şeful Catedrei maşini agricole. 

A participat la saloanele şi expoziţiile naţionale şi internaţionale de inventică din Chişinău („INFOIN-
VENT”, “MOLDAGROTEH”, “FARMER”), Iaşi („INVENTICA”), Budapesta (“GENIUS”), Moscova 
(“EREN”), unde a obţinut diverse distincţii prestigioase.



In
te

lle
ct

us
 1

/2
00

7

17

a
Sp

ec
te

 a
c

tu
a

le
  

a
le

 p
ro

pr
ie

tă
ţi

i 
in

te
le

c
tu

a
le

În cadrul seminarului organizat de Coaliţia pentru 
Protecţia Proprietăţii Intelectuale (CIPR) în martie 
curent la Chişinău, organele de drept au manifestat un 
deosebit interes pentru problemele privind asigurarea 
drepturilor titularilor şi căile de combatere a actelor de 
contrafacere şi piraterie a obiectelor de PI. Organiza-
torii seminarului au propus spre examinare mai multe 
aspecte contestabile ale domeniului de protecţie a 
proprietăţii intelectuale. Pentru soluţionarea lor este 
necesar să fie precizate trăsăturile caracteristice ale 
fiecărui subiect în parte.

protecţia şi realiZarea efectiVă  
a drepturilor În doMeniul 
proprietăţii intelectuale

andrei MoiSei,
director departament juridic, 
aGepi

patricia BondareSco,
jurist principal comisia  
de apel, aGepi

În condiţiile economiei de piaţă, protecţia proprietăţii intelectuale constituie o problemă 
fundamentală. Implicarea organelor de drept în soluţionarea acestei probleme este iminentă, 
fiind legată nemijlocit de examinarea conflictelor privind afectarea intereselor persoanelor care 
desfăşoară o activitate de  promovare a produselor lor în scopul asigurării unei nişe pe piaţă, 
conştientizând avantajele pe care le oferă valorificarea obiectelor de proprietate intelectuală  
şi necesitatea protecţiei acestora.

În urma discuţiilor purtate, pot fi trase următoarele con-
cluzii: protecţia proprietăţii intelectuale include sisteme 
interdependente, cu principii generale, dar totodată 
specifice şi clar delimitate, în cadrul prevederilor 
legislaţiei în vigoare. În special, am vrea să evidenţiem 
următoarele trei sisteme:

Ô	acordarea protecţiei;

Ô	asigurarea protecţiei;

Ô	combaterea actelor de contrafacere şi piraterie.
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cadrul legislativ specific acestuia, cât şi interacţiunea 
dintre anumite organe şi organizaţii (subiecţii de drept), 
de care ţine realizarea sistemului concret, cu interpre-
tarea şi aplicarea corectă a normelor de drept.

A.	Acordarea protecţiei pentru obiectele de proprietate 
intelectuală, ca sistem separat, include procedura de 
obţinere a drepturilor, reglementând apariţia drepturilor, 
înregistrarea acestora în modul şi în condiţiile stabilite 
de lege şi, în final, obţinerea titlului de protecţie şi 
menţinerea lui în vigoare pentru o perioadă limitată, 
stabilită de lege. În acest context, în Republica 
Moldova activează organul specializat - AGEPI - care 
dispune de un cadru legislativ complex atât naţional, 
cât şi internaţional, dacă ne referim la procedura de 
protecţie pe cale internaţională sau la standardele 
internaţionale de clasificare şi armonizare ale sistemu-
lui în cauză.

Actualmente, divergenţele ce apar în cadrul acestui 
sistem sunt aplanate operativ, prin concursul eficient 	
şi profesionalismul înalt al specialiştilor AGEPI, pe 
calea procedurii de soluţionare a conflictelor în mod 
administrativ în cadrul Comisiei de Apel sau al Arbitra-
jului specializat de pe lângă AGEPI.

Soluţiile propuse persoanelor interesate sunt avan-
tajoase, dat fiind faptul că AGEPI colaborează in-
tens atât cu oficiile similare ale altor state, cât şi cu 
organizaţiile internaţionale de resort - OMPI, OMC etc., 
iar la soluţionarea cazurilor se ţine cont de practica 
internaţională din domeniu.

B. O situaţie dificilă se conturează în sistemul de 
asigurare a drepturilor. Titlul de protecţie, obţinut în 
urma înregistrării obiectului de proprietate industrială la 
AGEPI, oferă titularului acestuia dreptul exclusiv de a 
dispune, de a utiliza şi de a interzice terţilor utilizarea 
neautorizată a obiectului înregistrat. În contextul dat, 
este evident că orice acţiune, ce ţine de asigurarea 
drepturilor, poate fi întreprinsă numai de către titularul 
de drepturi sau de către o persoană având împuter-
nicirile acestuia. Este firesc să ne punem întrebarea: 
care este rolul statului în sistemul de asigurare a 
drepturilor? Anume în cadrul sistemului menţionat este 
evident rolul organelor de justiţie, al organelor vamale, 
procuraturii, poliţiei economice etc.

Esenţa acestui sistem constă nu în întreprinderea unor 
acţiuni din partea organelor menţionate prin efectuarea 

controlului pe piaţă şi depistarea concurenţilor neloiali, 
intentarea proceselor şi apărarea intereselor titularu-
lui în instanţele de judecată sau în faţa unor organe 
sau organizaţii corespunzătoare. Am accentuat deja 
că funcţia de bază în asigurarea drepturilor aparţine 
însuşi titularului sau succesorului său de drepturi. 
Acest fapt, însă, nu exclude efectuarea unor acţiuni 
independente de către organele de drept, orientate 
spre depistarea activităţilor de producţie ilegale, de 
stocare şi comercializare a produselor dăunătoare 
pentru viaţa şi sănătatea consumatorilor şi, respec-
tiv, de sechestrare şi distrugere a acestor produse. 
Trebuie menţionat că şi în asemenea cazuri titularul 
mărcii aplicate ilegal pe produsele respective este în 
drept, alături de cauza penală, să solicite recuperarea 
prejudiciilor morale şi materiale ca rezultat al acţiunilor 
ilicite, fiind implicat în examinarea cauzei ca persoană 
terţă, în drept să formuleze pretenţii proprii. 

Rolul statului în asigurarea protecţiei drepturilor titu-
larului, ca sistem separat, atunci când lipseşte o altă 
componentă de infracţiune, constă în perfecţionarea 
acestui sistem, în special, prin crearea bazei normative 
şi abilitarea organelor şi organizaţiilor corespunzătoare 
cu drepturi şi obligaţii care să permită o reacţie 
promptă şi efectivă, la cererea titularului sau a succe-
sorului lui în drepturi, la orice act ilegal, în limitele drep-
turilor obţinute de către titular prin titlul de protecţie. 
Aceasta nu înseamnă că vor dispărea cazurile de 
încălcare a drepturilor titularilor. Totuşi, titularul va be-
neficia de arsenalul normelor legislative şi de susţinere 
efectivă din partea organelor de drept în lupta cu 
contravenienţii care încalcă drepturile sale, în cazul 
în care dânsul va iniţia acest demers, exprimându-şi 
acordul în scris privind sancţionarea acţiunilor ilegale.

Vom sublinia că rolul primordial în asigurarea dreptu-
rilor titularului revine organizaţiilor obşteşti care, având 
împuternicirile corespunzătoare în numele titularului, 
sunt în drept să întreprindă orice acţiuni împotriva 
delincvenţilor care încalcă dreptul exclusiv.

C. Al treilea subiect de discuţie, şi cel mai problematic, 
îl constituie lupta cu contrafacerea şi pirateria. 

În primul rând, să precizăm aceste noţiuni:

Ô	produsele (mărfurile), inclusiv ambalajul lor, având	
 aplicată o marcă identică celei înregistrate în mod	
  legal pentru produse (mărfuri) similare sau o	
 marcă imposibil de a fi distinsă, în elementele sale	
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 oricare alt temei legal (mărcile notorii), încălcân-	
 du-se prin aceasta drepturile titularului mărcii	
 respective, sunt produse (mărfuri) contrafăcute;

Ô	produs (operă) pirat este lucrarea care reprezintă	
 sau include còpii făcute fără consimţământul titu-	
 larului dreptului de autor sau al drepturilor conexe	
 (ori al titularului unui design), indiferent dacă 	
 acesta este înregistrat sau nu conform preve-	
 derilor legislaţiei în vigoare, ori fără consimţămân-	
 tul persoanei autorizate de titular în ţara de pro-	
 ducţie, în cazurile în care difuzarea (comercializa-  
 rea sau închirierea) acestor còpii este calificată	
 drept o încălcare a drepturilor respective.

Acest al treilea sistem este strâns legat de sistemul de 
asigurare a drepturilor şi, totuşi, poate fi considerat ca 
un sistem aparte din motivul că, în acest caz, un rol 
deosebit îi revine consumatorului.

Din discuţiile ce au avut loc în cadrul seminarului, a 
devenit clar că, la momentul actual, contrafacerea şi 
pirateria nu pot fi lichidate definitiv, acestea avându-
şi rădăcinile în situaţia social-economică din ţara 
concretă. Respectiv, acţiunile întreprinse nu se vor 
încununa de succes, indiferent de amploarea acestora 
şi de faptul câte persoane sau organe vor fi antrenate 
la combaterea fenomenului de contrafacere şi pira-
terie. Aceasta, însă, nu înseamnă că nu există măsuri 
eficiente împotriva unui asemenea adevărat flagel al 
economiei de piaţă.

Analizând esenţa fenomenelor de contrafacere şi 
piraterie, observăm că acestea apar din dorinţa unor 
persoane de a obţine profit, propunând consumatorului 
produse care se bucură de succes pe piaţă. Consu-
matorii, de fapt, nici nu bănuiesc că procură un produs 
neoriginal şi că acţiunile sunt întreprinse fără acordul 
titularului de drepturi.

E necesar să remarcăm faptul că în cazul produselor 
contrafăcute sau piratate nu este vorba neapărat de-
spre un produs necalitativ sau periculos pentru viaţa şi 
sănătatea consumatorilor. Mai mult ca atât, produsul în 
cauză poate avea o calitate superioară originalului, fi-
ind respectat şi standardul corespunzător, iar persoana 
care a realizat produsul să activeze în mod legal.

În cazul menţionat, pot apărea două tipuri de infrac-
ţiuni. Primul - încălcarea dreptului titularului şi al doi-

lea - inducerea în eroare (înşelarea) consumatoru-
lui. Şi în primul, şi în cel de-al doilea caz delincventul 
poate fi tras la răspundere doar la cererea păgubaşilor.

Situaţia se schimbă atunci când nu este vorba de 
un obiect identic cu cel înregistrat, ci de unul similar, 
şi când producătorul indică clar pe etichetă sau pe 
ambalaj denumirea întreprinderii sale. Acest caz va fi 
considerat ca o concurenţă, punându-se în discuţie 
caracterul loial sau neloial al acesteia.

Într-un act de concurenţă neloială trebuie să existe riscul 
de confuzie. Adică consumatorul să poată admite, în mod 
eronat, că produsele în cauză aparţin titularului mărcii 
înregistrate sau că există o legătură directă între acestea.

Sinonimă cu noţiunea de contrafacere este falsificarea, 
care se exprimă prin:

Ô	elaborarea, confecţionarea unui lucru asemănător	
 cu altul cu scopul de a înşela; a plăsmui; a contra-	
 face; a comite un fals;

Ô	prezentarea unui lucru altfel decât este în realitate;	
 denaturare, deformare, alterare.

Observăm că, în conformitate cu Dicţionarul Explicativ 
al Limbii Române, noţiunile de falsificare şi de con-
trafacere sunt sinonime. În acelaşi mod sunt tratate 
noţiunile respective şi conform prevederilor Codului 
Vamal. În acest context, poate exista situaţia în care 
obiectul infracţiunii este un produs falsificat, adică 
atunci când conţinutul produsului nu corespunde 
realităţii (comercializat ca Divin, în realitate, însă, este 
rachiu cu coloranţi), iar eticheta de pe ambalaj conţine 
o marcă contrafăcută (marcă înregistrată şi utilizată 
ilegal, fără acordul titularului). În cazul dat, avem un 
cumul de infracţiuni care trebuie examinat în modul 
corespunzător. 

Atât în cazurile de falsificare, cât şi în cazurile de con-
trafacere este necesar să se ţină cont de faptul dacă 
produsul a fost fabricat în mod legal, dacă acesta core-
spunde standardelor, dacă nu este periculos pentru 
viaţa şi sănătatea consumatorilor, dacă pe etichetă sau 
ambalaj este indicat corect producătorul, dacă marca 
utilizată este identică sau similară cu cea înregistrată. 
Nerespectarea oricărei condiţii din cele enumerate 
constituie o infracţiune separată. Iar acţiunea în care 
sunt prezente mai multe aspecte din cele menţionate 
va fi calificată de asemenea drept un cumul de 
infracţiuni, stabilindu-se pedeapsa corespunzătoare. 
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eficientă asigurare a drepturilor şi luptă contra pira-
teriei şi contrafacerii este aceea, ca rezultat al căreia 
orice acţiune a subiecţilor pe piaţă devine transparentă 
şi accesibilă. Consumatorul şi titularul trebuie să-şi 
cunoască drepturile, să aibă acces liber şi efectiv la 
justiţie, să fie informaţi despre cazurile de contrafacere 
şi piraterie, să ştie elementele prin care produsul origi-
nal se deosebeşte de cel contrafăcut sau piratat, să 
poată solicita efectuarea expertizei gratuite, iar cheltu-
ielile să fie suportate de partea vinovată de comiterea 
actelor de contrafacere sau piraterie. Consumatorul 
trebuie să aibă posibilitatea de a decide ce produse 
doreşte să consume - originale sau contrafăcute. În 
mod special, el trebuie să fie informat corect referitor la 
aceste aspecte, să poată beneficia de repararea preju-
diciilor morale şi materiale în toate cazurile, în care se 

va stabili că a fost înşelat privind calitatea produsului, 
provenienţa acestuia, originea producătorului etc., in-
diferent de modul în care s-a produs înşelarea - printr-
un însemn scris, oral sau ca o consecinţă a faptului că 
dânsul era convins că procură un produs original care, 
în realitate, era o copie a acestuia sau era similar până 
la gradul de confuzie, indiferent dacă pe produs era 
sau nu indicat producătorul adevărat.

Totalizând cele expuse, devine evident faptul că 
atât protecţia juridică a obiectelor de proprietate 
intelectuală, cât şi succesul în lupta cu contrafacerea 
şi pirateria vor da rezultate atunci când orice informaţie 
referitoare la un produs sau la producătorul acestuia 
va fi veridică şi accesibilă publicului larg. Şi aici sub-
liniem importanţa elucidării competente a subiectului 
de către reprezentanţii mediilor de informare. 

SUMMARY

In the conditions of the market economy the intellectual property protection constitutes a fundamental 
problem. This protection includes the interdependent systems with general principles, but nevertheless 
specific and delimited in the frame of the valid legislation. In this article we would like to highlight 
the following three systems: granting and providing the protection, and fight against the counterfeit 
and piracy.

calendar

La 28 martie 1942 s-a născut, la Hârbova, reg. Cernăuţi, Ucraina, Mihai ATIMOŞOAE, doctor habili-
tat în biologie, biolog, cercetător în domeniul fitotehniei, şef Laborator regulatori ai proceselor fizio-
logice, “Om Emerit” al Republicii Moldova.

M. ATIMOŞOAE a absolvit Facultatea de biologie a Universităţii de Stat din Cernăuţi în 1969. În de-
cursul anilor 1969-1972 este doctorand la Institutul de Fiziologie a Plantelor al Academiei de Ştiinţe din 
Rusia. În perioada 1972-1985 a fost colaborator ştiinţific la Institutul de Fiziologie a Plantelor al AŞM. 
În 1973 a susţinut teza de doctor în ştiinţe biologice. Începând cu anul 1985 activează în cadrul IFP al 
AŞM în funcţia de şef Laborator al regulatorilor proceselor fiziologice. În 1991 a susţinut teza de doctor 
habilitat în ştiinţe biologice.

M. ATIMOŞOAE este distins cu Premiul I la Concursul “Inventatorul anului 2000”, organizat de AŞM, 
şi deţinător de medalii de aur, argint şi bronz la saloanele internaţionale de inventică din Bucureşti 
(1996), Budapesta (1997), Geneva (1999).
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Проведенные исследования показывают, что 
около 85% принимаемых потребителем решений 
основывается на визуальной информации, в 
связи с чем основной функцией символа является 
индивидуализация товара и возможность его 
выделения (отличия) от других аналогичных 
товаров, донесение до потребителей информации 
о том, что именно этот товар является лучше 
других аналогичных товаров. 

Как же создать такой символ?

Технология разработки товарного знака никогда 
не являлась простым делом. Она носит характер 
полновесного многоэтапного проектирования, 

РАзРАбОТКА ТОвАРНОгО зНАКА. 
ТЕОРЕТичЕСКиЕ и ПРАКТичЕСКиЕ 
АСПЕКТы

Оксана ПАНАСЕНКО
главный  специалист, Департамент 
товарных знаков, промышленных 
моделей и ресурсов  AGEPI

Расширение масштабов конкуренции, стремление производителей и продавцов привлечь 
к производимым и продаваемым товарам потенциальных потребителей и необходимость 
удержания существующих покупателей и клиентов, значительно активизировало 
использование в предпринимательской деятельности товарных знаков. При регистрации 
коммерческих предприятий в качестве юридических лиц, обязательно наличие фирменного 
наименования. Фирменное наименование относится к средствам индивидуализации 
юридического лица, средством индивидуализации продукции является товарный знак, 
средством индивидуализации выполняемых работ или услуг – знак обслуживания.

которое начинается с функционального анализа, 
позиционирования на рынке, изучения аналогов и 
прототипов, создания вербальных форм, поиска 
ассоциативных и образных решений, и, наконец, 
завершается тщательной графической отрисовкой. 

То есть, в первую очередь определяются основные 
маркетинговые характеристики товарного знака: 
способность вызвать положительные эмоции, 
формирование определенной ассоциации, наличие 
информации о товаре, способность убедить 
потребителя в выборе товара и т.д. Но самое 
главное – предоставление гарантии качества и 
постоянства качества товара. 	
во-вторую – определяется различительная 
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способности различать сходные и идентичные 
товары и услуги, изготавливаемые, оказываемые 
различными производителями. иными словами, 
создание товарного знака таким образом, чтобы в 
дальнейшем избежать проблем при регистрации. 
Только зарегистрированное в качестве товарного 
знака или знака обслуживания обозначение может 
выполнять свою главную функцию – отличительную 
и, что особенно важно – под охраной государства. 
Поэтому для бизнеса и при импортно-экспортном 
характере деятельности дилемма не возникает. 

Основные практические рекомендации 
разработчикам и владельцам товарных знаков 
даны в брошюре, выпущенной AGEPI еще в 
2000 году. Несмотря на то, что со времени ее 
появления прошло уже 5 с небольшим лет, 
она остается актуальной и в настоящее время, 
поскольку значение и назначение товарного знака 
не изменились. изменился, пожалуй, только 
инструмент создания товарного знака – появилась 
возможность использования новейших достижений 
науки и техники при его разработке. 

Юридическое лицо обязано иметь фирменное 
наименование (которое тоже регистрируется, но 
иначе), однако товары или услуги, производимые 
этим юридическим лицом, обычно маркируются 
знаком, не имеющим ничего общего с фирменным 
наименованием. Поэтому неплохо сделать 
название фирмы одновременно и товарным 
знаком и/или знаком обслуживания и уже на 
стадии регистрации предприятия позаботиться об 
охраноспособности фирменного наименования 
в качестве товарного знака. Например, 
нижеследующие знаки, являясь фирменным 
наименованием, одновременно, используются 
для маркировки часов и фотоаппаратов (SEIKO, 
FUJI), холодильников и радиоаппаратуры (SHARP, 
GRUNDIG, ALFA), парфюмерии (AVON, ORIFLAME, 
VIORICA).

в случае если предприятие многопрофильное, 
может оказаться целесообразным маркировать 
каждую группу товаров или услуг отдельным, 
зарегистрированным для этой группы знаком, 
представляющим собой, практически, имя 
товара. Для товаров одного вида, требующих 
индивидуальных наименований, целесообразно 

разрабатывать серии знаков. Этот процесс должен 
быть тщательно и серьезно продуман заявителем 
в самом начале. Если предполагается разработка 
с последующей регистрацией серии знаков, 
то в первую очередь необходимо закрепить за 
собой основной элемент, вокруг которого будет 
строиться серия. в качестве примера серии 
словесных знаков можно привести знаки фирмы 
HEXAL (германия), занимающейся производством 
косметики, парфюмерии и фармацевтических 
средств (CROMOHEXAL, TIMOHEXAL, AMBRHEX-
AL, NIFEHEXAL и т.д.) или серии знаков фирмы 
HENKEL (германия), построившей серию знаков 
вокруг элемента PERLA, PEAR, или серия товарных 
знаков, содержащих как общие словесные, так 
и изобразительные элементы, например, как 
у фирмы HAW PAR CORPORATION LIMITED, 
Сингапур.

Почему мы привлекаем внимание производителей 
в первую очередь к этой проблеме? Потому, 
что у нас, к сожалению, ситуация прямо 
противоположная – серия знаков, которая в идеале 
должна принадлежать одному производителю, 
на деле подается на регистрацию от разных 
юридических и физических лиц. Например, марка 
чЕРНАЯ ЛиЛиЯ принадлежит MOLDAGROVIN 
S.R.L., ПРиНЦЕССА ЛиЛиЯ – FABSO S.A., 
КОРОЛЕвСКАЯ ЛиЛиЯ – TECCA S.R.L. А уж если 
МОНАХ, зНАХАРЬ или ДОКТОР, то каждая фирма 
тоже считает необходимым внести свой посильный 
вклад в развитие данной серии знаков, потому что 
она не хуже других. 

товарный знак  
№ R2

товарный знак 
№ R3

товарный знак № 541
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Это только один из примеров заявок с общим 
словесным элементом, с которыми сталкиваются 
эксперты. вся сложность ситуации в том, что 
формально экспертиза не имеет возможности 
вмешаться в этот процесс, т.к. наличие общего 
элемента в двух или нескольких товарных знаках 
не всегда может служить основанием для отказа 
в регистрации. Некоторые из приведенных 
обозначений зарегистрированы в качестве 
товарного знака. Некоторые – нет. К чему ведет 
подобное поведение производителей? Результат 
исключительно отрицательный: происходит 
нарушение основной функции товарного знака, 
закрепленной в самом определении его – функции 
индивидуализации товара. Сам производитель 
ставит себя в невыгодное положение на 
рынке, когда его начинают путать с другими 
производителями.

Разработчику товарного знака, помимо владения 
изобразительным художественным языком, 
также необходимо чётко ориентироваться в 
современных знаковых системах, геральдике, 
иметь представление о способах воспроизведения 
и транслитерации знаков, учитывать 
психофизиологическое восприятие, семантику и 
этимологию. Процесс создания товарного знака 
требует профессионального подхода, участия 
в этом специалистов различных направлений, 
особенно с учетом того, что на его базе 
формируется фирменный стиль самого товара, 
организации в целом и каналов распределения, 
если, конечно, организация нацелена на 

Nr. Название заявленного обозначения Фирма-заявитель
1 Ceornîi doctor (CHIR.) Î.M. “VINĂRIA BOSTAVAN” S.R.L.
2 STARÎI DOCTOR PLUS-ASCONI S.R.L.
3 DUŞA DOCTORA INVINCOM, firmă comercială de producţie
4 DOCTOR PLUS C 

DOCTOR PLIUS Ţ
CUZNEŢOV Iurie Ghenadii

5 ŞEPOT DOCTORA Annata-Plus S.R.L., întreprindere mixtă
6 REŢEPT DOCTORA NISVIN PROIECT S.R.L., firmă de producţie şi comerţ
7 DOCTOR VIN ASCONI S.R.L., firmă comercială de producţie
8 STARÎI DOCTOR ASCONI S.R.L., firmă comercială de producţie
9 DOCTOR VATSON ASCONI S.R.L., firmă comercială de producţie

10 REŢEPT CIORNOGO DOCTORA NISVIN PROIECT S.R.L., firmă de producţie şi comerţ
11 BELÎI DOCTOR VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L., întreprindere mixtă
12 REŢEPT CIORNOGO DOCTORA NISVIN PROIECT S.R.L., firmă de producţie şi comerţ

достижение сильных конкурентных позиций. 
Поэтому требования, предъявляемые к товарным 
знакам, можно разделить на три основные 
группы: требования технологического характера, 
требования по эффективности использования и 
требования к охраноспособности.

Первая группа требований связана с 
технологическими аспектами нанесения товарного 
знака на изделия, т.е. характер изделия, 
технологический процесс их изготовления.

вторая группа требований связана с функциями 
товарного знака, а именно, функцией 
индивидуализации товаров и услуг через 
различительные способности и оригинальность. 
Перечень признаков, обеспечивающих 
различительную способность товарного знака, 
весьма разнообразен. Среди первых необходимо 
отметить, что товарный знак не должен напрямую 
указывать на природу продукта, а должен выделять 
продукт среди себе подобных. Например, не может 
служить товарным знаком слово чай для продукта 
чай, слово vin для продукта вино, AURIE для 
пива. чем дальше товарный знак по значению 
от прямых указаний на сорт, качество, заданные 
цели, объем, место и время производства или 
поставки продуктов, предоставления услуг, а также 
на родовые и видовые обозначения продуктов 
и услуг, тем он индивидуальнее. Например, 
малой различительной способностью обладают 
знаки FRIZANTE, GRANDVIN, CHATEAU. Они 
представляют собой заимствованные простые 
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имеющие конкретное значение на территории 
стран, где они используются в винодельческой 
промышленности, а на территории Республики 
Молдова преподносятся национальным заявителем 
в качестве оригинальных названий. 

Это свидетельствует о том, что национальные 
заявители не вполне серьезно подходят к созданию 
предмета собственности (товарному знаку, 
фирменному наименованию), который, по своему 
назначению, должен стать лицом его предприятия, 
и которое, в свою очередь, должно не только 
создать, но также защищать и поддерживать в силе 
лицо товарного знака. Как видим, процесс этот 
взаимосвязанный и взаимозависимый. 

в случае со знаками, подобными FRIZANTE, 
GRANDVIN, различительной способности можно 
добиться лишь за счет оригинального графического 
исполнения, композиционной и сюжетной связи 
буквенной и графической частей знака. Отдельной 
правовой охраной такие элементы обладать не 
могут.

в качестве примеров товарных знаков с огромной 
различительной способностью можно привести 
такие знаки как APPLE для компьютеров, KODAK 
для фотоаппаратов,VOXTEL для средств связи и 
оказываемых в данной сфере услуг.

Разработчики, равно как и лица, 
оказывающие услуги в области 
промышленной собственности, должны не 
только творить, но и знать требования 
законодательства о товарных знаках 
именно с точки зрения их разработки.      

Каким бы запоминающимся, побуждающим к 
покупке не было обозначение, оно не станет 
товарным знаком не будучи зарегистрированным 
в Патентном ведомстве. Такая регистрация 
дает возможность законодательно закрепить 
исключительное право на товарный знак 
и запрещать третьим лицам безнаказанно 
использовать идентичное или сходное до степени 
смешения обозначение. 

Естественно, не все знаки могут быть 
зарегистрированы. Только те знаки, которые 

в полной мере отвечают требованию 
охраноспособности, могут получить статус 
товарного знака. Эти требования изложены 
в статье 7 закона о товарных знаках и 
наименованиях мест происхождения товаров № 
588/1995 в негативной форме, т.к. легче сказать 
то, что нельзя регистрировать, чем то что можно. 
Они изложены в виде ряда оснований для отказа в 
регистрации товарного знака, некоторые из которых 
необходимо учесть еще на этапе разработки 
товарного знака. в особенности это касается так 
называемых абсолютных оснований для отказа. 

в первую очередь, это элементы не обладающие 
различительной способностью, к которым отно-
сятся, в частности, простые наименования товаров 
(пчелиный мед, водка, виски, сыр, ремонт обуви); 
обозначения категории качества товаров; указание 
свойств товаров (в том числе носящие хвалебный 
характер) (универсал, особые, экстра, люкс); 
указания материала или состава сырья; указания 
веса, объема, цены товаров; даты производства 
товаров; данные по истории создания производства; 
видовые наименования предприятий; адреса 
изготовителей товаров и посреднических фирм; 
обозначения, состоящие частично или полностью 
из географических названий, которые могут быть 
восприняты как указания на место нахождения 
изготовителя товара.

Обозначения, вошедшие во всеобщее 
употребление для обозначения товаров 
определенного вида. Под ними понимаются 
обозначения, используемые для определенного 
товара, которые в результате его длительного 
применения для одного и того же товара или 
товара того же вида различными производителями 
стали указанием конкретного вида товара, 
например ТЕРМОС, ЦЕЛЛОФАН, РУбЕРОиД. 
Это так называемая группа свободных словесных 
обозначений, используемых большим числом 
независимых друг от друга предприятий для 
обозначения однородных или сходных товаров.

Свободными должны оставаться и обозначения, 
символизирующие определенные отрасли 
промышленности, науки и техники. Например, 
изображение Красного Креста, чаши и змеи для 
медицины, обозначения химических элементов  и 
др. 
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                                      товарный знак № 9146

Эти и другие обозначения, подпадающие 
под разряд не обладающих различительной 
способностью, тем не менее, могут быть включены 
в состав товарного знака как неохраняемые 
элементы, если они не занимают в нем домини-
рующего положения. или если они модифициро-
ваны таким образом, что составляют вполне 
охраноспособное обозначение, содержащее явный 
намек на принадлежность товара или предприятия 
к определенной отрасли промышленности. 
Например, товарный знак № 7978 на имя S.C. EU-
ROPHARM S.A., Румыния; 	

или  товарный знак № 9035 	
на имя Eurofarmaco S. A.

Особую группу обозначений 
составляют не допускаемые 
к регистрации в качестве товарных знаков 
обозначения, состоящие только из элементов, 
представляющих собой государственные гербы, 
флаги и другие государственные эмблемы, сокра-
щенные или полные наименования международных 
межправительственных организаций, их гербы, флаги 
и другие эмблемы, официальные контрольные, 
гарантийные и пробирные клейма, печати, награды и 
другие знаки отличия, или сходные с ними до степени 
смешения обозначения. Такие элементы могут быть 
включены как неохраняемые элементы в товарный 
знак, если на это имеется согласие соответствующего 
компетентного органа.

Необходимо избегать случаев использования  в 
качестве товарных знаков или их элементов 

обозначений, представляющих собой или 
содержащих элементы, являющиеся ложными или 
способными ввести в заблуждение потребителя 
относительно товара или его изготовителя. 

К таким обозначениям относятся, в частности, 
обозначения, порождающие в сознании 
потребителя представление об определенном 
качестве товара, его изготовителе или месте 
происхождения, которое не соответствует 
действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим 
в заблуждение, если ложным или вводящим 
в заблуждение является хотя бы один из его 
элементов.

Не рекомендуется использовать словесные обозна-
чения и символы, противоречащие общественным 
интересам, принципам гуманности и морали. 

К таким обозначениям относятся, в частности, 
слова и изображения непристойного содержания, 
призывы антигуманного характера, оскорбляющие 
человеческое достоинство, религиозные чувства, 
слова, написание которых нарушает правила 
орфографии и т.п.

Удачно выбранное обозначение в 
качестве товарного знака во многом 
определяет последующие возможности 
в его продвижении и, соответственно, 
способствует повышению уровня продажи 
товаров.

Недавно среди дизайнеров разных стран прово-
дили опрос – каковы тенденции в создании 
товарных знаков? Ответ был практически один 
и тот же: тенденций нет, знаки делают многие, 
хороших делают мало.… Поэтому, одной из 
важнейших задач в разработке товарных 	
знаков является создание новых, художественно 
полноценных охраноспособных решений.

The technology of elaboration of the trademark was never a light matter. It bears a character of a 
full multistage projection which begins with the functional analysis, positioning in the market, exami-
nation of the analogues and prototypes, creation of the verbal forms, search of the associative and 
image-bearing solutions and at last, it is accomplished with the careful graphical drawing. That is to 
say, first of all, there shall be determined the main marketing trademark characteristics.

SUMMARY

товарный знак 	
№ 923
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Acesta este primul acord internaţional de o anvergură 
globală (incluzând 150 state membre şi acoperind 94% 
de mărfuri şi 97% de servicii comerciale din exporturile 
mondiale) care prevede recunoaşterea conceptului 	
de indicaţii geografice şi impune membrilor OMC 
protecţia acestora. Conform art. 22 alin. (1) al Acordu-
lui TRIPS: 

protecţia  
indicaţiilor GeoGrafice –  
SuBiect de actualitate  
politică şi econoMică

conf. univ. dr. Svetlana Munteanu,
consilier al directorului General aGepi

Protecţia proprietăţii intelectuale nicicând nu a avut o importanţă economică şi politică mai mare 
şi nu a fost mai controversată ca în prezent, iar din toate obiectele de proprietate intelectuală cele 
mai disputate sunt indicaţiile geografice (IG). În pofida faptului că indicaţiile privind originea 
geografică a produselor au fost printre primele semne distinctive1, indicaţiile geografice sunt printre 
ultimele obiecte de proprietate intelectuală ce beneficiază de o protecţie internaţională, în baza 
prevederilor Acordului TRIPS2. 

“...prin indicaţii geografice se înţeleg indicaţiile ce 
servesc la identificarea unui produs ca fiind originar 
din teritoriul unui stat membru sau dintr-o regiune 
ori localitate din acest teritoriu, în cazurile în care o 
calitate, un renume sau o altă caracteristică anume 
a produsului poate fi atribuită în mod esenţial acestei 
origini geografice”.

1 Semnele distinctive ce indică originea geografică sunt, de fapt, cele mai timpurii tipuri de mărci, aplicate în perioada 
preindustrială pentru diverse produse: zăcăminte minerale, manufacturi, produse agricole. Ele erau folosite pentru a 
proteja asociaţiile de producători dintr-o anumită regiune sau localitate de falsificări în scopul de a păstra încrederea 
consumatorilor şi a le facilita alegerea. În esenţă, pe această funcţie a semnelor de indicare a originii se bazează deose-
birile dintre principiile economice şi legale pentru IG şi mărci.
2 Acord privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală legate de comerţ (TRIPS), din 15 aprilie 1994. Acordul 
TRIPS este unul din documentele de bază ale Acordului de Constituire, la 1 ianuarie 1995, a Organizaţiei Mondiale a 
Comerţului (OMC), intrat în vigoare pentru Republica Moldova la 26 iulie 2001.
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de denumiri de origine, stabilit în Aranjamentul de la 
Lisabona privind protecţia denumirilor de origine şi 
înregistrarea lor internaţională, din 31 octombrie 1958 	
(în continuare - Aranjamentul de la Lisabona)3. Con-
form art. 2 al acestuia:

„Prin denumire de origine se înţelege denumirea 
geografică a unei ţări, regiuni sau localităţi ce serveşte 
la desemnarea unui produs originar din aceasta şi a 
cărui calitate sau caracteristici sunt datorate exclusiv 
sau în mod esenţial mediului geografic, cuprinzând 
factorii naturali şi umani”.

O simplă comparare a acestor concepte relevă că 
cerinţele ce se impun faţă de indicaţiile geografice sunt 
mai puţin dure decât cele ce se impun faţă de denu-
mirile de origine, astfel că toate denumirile de origine 
sunt în acelaşi timp şi indicaţii geografice, însă doar 
unele indicaţii geografice se ridică la înălţimea rigorilor 
impuse faţă de denumirile de origine. Acestea de la 
urmă sunt mult mai rare şi, corespunzător, produsele 
ce poartă denumiri de origine sunt mai valoroase. În 
prezentul studiu vom considera indicaţiile geografice 
în sensul Acordului TRIPS, incluzând şi denumirile de 
origine, iar în caz de necesitate ne vom referi doar la 
acestea de la urmă.

Indicaţiile geografice (în continuare IG) reprezintă 
obiecte de proprietate intelectuală cu totul deosebite. 
Aparent, ele servesc aceloraşi scopuri ca şi mărcile, 
fiind semne de identificare a originii, garanţii ale 
calităţii şi valori în afaceri. În realitate, IG se deosebesc 
principial de mărci (ca, de altfel, şi de alte obiecte de 
proprietate intelectuală): 

Ô ele nu pot fi concepute arbitrar, asemeni mărcilor,	
 ci sunt rezultatul multianual sau chiar multisecular 	
 al factorilor naturali şi geografici, conjugat cu isto-	
 ria, tradiţiile, iscusinţa şi eforturile producătorilor	
 dintr-o regiune anumită, de aceea

Ô ele aparţin patrimoniului ţării din care fac parte,	
 fiind nişte valori ce nu pot fi atribuite cu drept ex-	
 clusiv unui singur titular, în consecinţă nu pot fi	
  cesionate sau licenţiate, totodată 

Ô ele pot fi folosite numai de persoanele care produc 	
 şi comercializează produsele din aria geografică	

 corespunzătoare, cu condiţia respectării unor	
 norme de producere şi standarde de calitate;

Ô ele pot fi folosite doar pentru produsul, ale	
 cărui calităţi, reputaţie sau caracteristici se	
 asociază cu denumirea geografică respectivă;

Ô înregistrarea lor ca obiecte de proprietate	
 intelectuală este condiţionată de recunoaşterea	
 calităţilor de IG de către organele abilitate;

Ô protecţia lor la nivel internaţional sau prin proce-	
 durile naţionale în alte ţări este condiţionată de	
 înregistrarea în ţara de origine; 

Ô ele nu sunt supuse procedurii de reînnoire a	
 înregistrării, iar durata de protecţie este	
 determinată de existenţa continuă a premiselor 	
 ce determină calitatea lor de IG. 

Adevărata valoare a indicaţiilor geografice a devenit 
evidentă abia spre sfârşitul sec. XX. Liberalizarea şi 
globalizarea comerţului, paralel cu beneficiile in-
contestabile, au condus la o uniformizare masivă a 
produselor şi la amplificarea fenomenelor de contra-
facere. Totodată consumatorii, graţie accesului nelimi-
tat la mijloacele de informare globale, au evoluat spec-
taculos, devenind cunoscători, pragmatici şi exigenţi, 
tot mai mult fiind interesaţi de produse originale, cu 
calităţi garantate, în special atunci când este vorba de 
produse care au impact asupra sănătăţii lor, bunăstării 
lor fizice şi materiale, dar nu numai. Creşterea in-
teresului faţă de cunoştinţele tradiţionale ale diferitelor 
popoare, faţă de conservarea biodiversităţii, preocupa-
rea crescândă de problemele de mediu au condus la 
apariţia unui segment de consumatori, din ce în ce 
mai numeroşi, interesaţi de produse naturale, eco-
logice, artizanale, chiar exotice. Pentru consumatorii 
contemporani indicaţiile geografice au devenit o sursă 
de informare şi credibilitate: conform datelor statistice, 
37% din consumatorii europeni percep indicaţiile ge-
ografice ca semne ce garantează originea şi calitatea, 
56% - locul şi metoda de producţie, 17% - tradiţia [1]. 
În consecinţă, producătorii, fiind ghidaţi de cerinţele 
consumatorilor, tot mai des recurg la indicaţii geogra-
fice pentru a semnala calitatea şi originea produselor.	

Indicaţiile geografice au un important rol eco-
nomic şi reprezintă instrumente valoroase ale 
marketingului în economia globală. Totodată, 

3 Republica Moldova este parte la Aranjamentul de la Lisabona din 5 aprilie 2001.
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obiect de proprietate intelectuală nu este atât 
de complex, atât de ancorat şi de implicat în 
economia şi politica mondială ca indicaţiile 
geografice. 

Raţionamentele economice în vederea protecţiei 
indicaţiilor geografice se bazează pe funcţia lor de 
informare şi de reputaţie. Sunt două principii de bază 
în ceea ce priveşte protecţia juridică a IG: 

Ô protecţia împotriva folosirii frauduloase a IG, 	
 orientată în primul rând spre consumator, şi 

Ô protecţia împotriva diluării IG, orientată în primul	
 rând spre producător.

Un produs ce poartă o indicaţie geografică este 
diferit de alte produse de aceeaşi categorie prin faptul 
că indicaţia geografică este o garanţie a calităţilor 
deosebite ale produsului, datorate provenienţei sale. 
Protecţia indicaţiilor geografice este importantă pentru 
fiecare verigă a lanţului producere-comercializare-con-
sum, iar în consecinţă, pentru economia naţională în 
ansamblu. 

Ce produse pot beneficia de indicaţii geografice? 
Răspunsul este evident: deoarece factorul determinant 
în cazul indicaţiilor geografice este legătura dintre 
calităţile, renumele, caracteristicile produsului şi factorii 
naturali şi/sau etnografici caracteristici zonei geogra-
fice respective, rezultă că pot purta indicaţii geografice 
în cea mai mare parte produsele agricole (inclusiv 
vinurile), alimentare (inclusiv specialităţile tradiţionale), 
artizanale sau care necesită un volum mare de lucru 
manual (instrumentele muzicale, cristalurile, articolele 
de artă populară, olărit, broderiile etc.) şi naturale 
(apele minerale, minereurile, rocile etc.). Cu toate 
acestea, sub conceptul de indicaţie geografică, dat de 
Acordul TRIPS, cad şi unele produse industriale care 
au o reputaţie datorată originii lor geografice, având 
totuşi la bază fie măiestria, fie tradiţiile, fie acurateţea 
oamenilor ce le produc. Spre exemplu, în toată lumea 
Elveţia este considerată o indicaţie geografică pen-
tru cea mai delicioasă ciocolată şi cele mai precise 
ceasuri, Franţa – pentru parfumurile delicate şi 
vestimentaţia rafinată, Japonia – pentru aparatura 

electronică performantă, China – pentru mătasea şi 
porţelanurile fine. Elementele-cheie ce evidenţiază o 
indicaţie geografică din multitudinea denumirilor ge-
ografice sunt: produsul consacrat de această indicaţie, 
calitatea şi reputaţia lui. 

Reputaţia produselor cu indicaţii geografice şi îndeo-
sebi cu denumiri de origine se câştigă pe parcursul 
anilor, uneori secolelor sau chiar mileniilor4 . În ceea 
ce priveşte calitatea, în condiţiile economiei de piaţă 
aceasta este o categorie socio-economică. Menţinerea 
constantă a unui anumit nivel de calitate a produselor 
marcate printr-o indicaţie geografică le creează o 
reputaţie, iar acest fapt influenţează direct preţul 
lor, atribuindu-le o valoare adăugată. În consecinţă, 
acestea pot fi comercializate la un preţ mai mare, 
iar o parte din consumatori e dispusă să plătească. 
Conform rezultatelor unui sondaj efectuat în ţările 
Uniunii Europene, 43% din consumatori sunt dispuşi 
să plătească cu 10%, 8% din consumatori - cu 20% 
şi 2,5% - cu 30% mai mult pentru produse ce poartă 
o indicaţie geografică [1]. Pentru Piaţa Comunitară, 
care numără 493 milioane de consumatori, chiar şi un 
câştig de 1% este important, iar consumatorii europeni 
sunt foarte ataşaţi de produsele cu indicaţii geografice. 

Reieşind din esenţa indicaţiilor geogra-
fice, din legătura strânsă între calităţile 
produselor şi aria geografică a acestora, este 
clar că importanţa lor nu se limitează numai la 
obţinerea unei valori adăugate, dar este mult 
mai largă şi se extinde în primul rând asupra 
dezvoltării economice a teritoriului la care se 
referă. Acest fapt a făcut din indicaţiile geogra-
fice un instrument util în serviciul strategiilor 
teritoriale, în promovarea mai largă a unei 
regiuni. 

Impactul indicaţiilor geografice asupra dezvoltării 
teritoriale este considerabil şi direct. Ele contribuie 
la punerea în valoare şi la utilizarea mai efectivă a 
teritoriului pentru a obţine acelaşi volum de producţie 
ca într-un sistem mai intensiv. Necesitând mai mult 
lucru manual, indicaţiile geografice generează mai 

4 Spre exemplu, denumirile de origine Parmezan (pentru unul din cele mai vechi caşcavaluri italiene), sau Prosciutto 	
di Parma (pentru jambon) datează de peste 2000 de ani, Parmigiano-Reggiano sau Comté (pentru caşcavaluri) datează 
din sec. XIII.
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indirecţi, contribuind, astfel, la dezvoltarea teritorială: 
valoarea adăugată ridicată pentru o unitate de produs 
şi segmentarea pieţei permite unui operator de mici 
dimensiuni de a activa cu succes, fără a fi obligat 
să-şi mărească cu orice preţ capacităţile. Mai mult ca 
atât, condiţiile de producţie pot avea ele însele drept 
consecinţă limitarea mărimii unităţilor de producţie. 
Acest fapt permite unui număr mare de întreprinderi 
(gospodării agricole, de prelucrare) să aibă o viabilitate 
economică mare şi astfel contribuie la o mai mare dis-
persare a forţei de muncă pe teritoriul dat, favorizând 
multiplicitatea unităţilor de producţie şi repartizarea 
lor în teritoriu. În final, protecţia indicaţiilor geografice 
prezintă avantaje nu doar pentru producători, ci şi 
pentru stat. Filierele care pun pe piaţă semne de iden-
tificare a calităţii şi a originii, contribuie la fixarea forţei 
de muncă, la crearea valorilor în zonele cu o produc-
tivitate scăzută şi la menţinerea structurii economice 
rurale (menţinerea exploatărilor agricole sau a micilor 
întreprinderi de prelucrare).

Condiţiile de fabricare a produselor cu indicaţii geogra-
fice ţin şi de tehnicile de valorificare a mediului natural: 
terasarea viticolă, densitatea sporită a plantaţiilor, 
păscutul vitelor etc. Peisajele astfel create şi întreţinute 
de oameni devin elemente al patrimoniului colectiv, 
care poate fi valorificat sinergetic prin alte activităţi 
locale, cum ar fi turismul (agroturismul) [3].

Fiind semne distinctive ce identifică produsele cu 
anumite caracteristici, ca fiind originare din aria 
specificată, IG nu sunt limitate la o întreprindere 
particulară şi pot fi folosite de toate întreprinderile din 
aria geografică respectivă, abilitate să le utilizeze. Din 
punct de vedere economic, IG sunt privite ca forme 
ale dreptului de monopol colectiv [4], care pun barieră 
în faţa producătorilor din afara zonei geografice sau a 
celor neautorizaţi din interiorul acesteia. În cazul unui 
drept de monopol colectiv, apare problema organizării 
unei cooperări între producători în vederea menţinerii, 
consolidării şi protecţiei reputaţiei colective înglobate în 
IG. Deoarece orice arie geografică face parte 	
dintr-o ţară, IG este un mesager al acesteia în 
comerţul internaţional, de aici şi preocuparea ţărilor 
pentru protecţia internaţională a IG proprii. 

Dispoziţiile legislaţiilor naţionale privind protecţia IG 
diferă de la ţară la ţară şi cuprind o gamă largă de 
principii: protecţia prin înregistrare, protecţia indirectă 

prin legile referitoare la concurenţa neloială, prin legile 
referitoare la protecţia consumatorilor etc. În linii mari, 
în lume există două sisteme de protecţie a IG: 

Ô „Roman” - prin înregistrarea sui generis a IG (ţările	
 UE şi altele, care protejează prin înregistrare 	
 denumirile de origine şi/sau indicaţiile geografice	
 protejate, respectiv, DOP şi IGP; la nivel interna-	
 ţional acest sistem se realizează în cadrul Aranja-	
 mentului de la Lisabona);

Ô „American” - prin sistemul mărcilor de certificare 	
 şi colective (SUA, Australia şi alte ţări).

Cum s-a menţionat, la nivel internaţional protecţia IG 
cade sub incidenţa Acordului TRIPS, care stabileşte 
standarde minime de protecţie în cadrul ţărilor membre 
ale OMC. În 1947, la conferinţa de la Havana, când 
au început lucrările în vederea creării unui sistem 
internaţional în domeniul comerţului, IG nu figurau 
pe agenda de lucru. Atât Acordul TRIPS, cât şi stan-
dardele pentru IG sunt rezultate ale negocierilor în 
cadrul Rundei Uruguay (1986-1993) şi a numeroase 
compromisuri. Astfel, la cererea unor ţări europene 
care practică sistemul „Roman”, s-a convenit ca 
membrii OMC să asigure o protecţie juridică sporită 
IG pentru vinuri şi produse spirtoase. SUA şi ţările 
care practică sistemul „American” au acceptat această 
cerere în schimbul unor excepţii menite să protejeze 
producătorii lor, care folosesc pentru a-şi desemna 
produsele, ca termeni generici, unele IG protejate 
ale altor ţări, sau titularii care au mărci înregistrate cu 
bună-credinţă, în cazul în care acestea intră în conflict 
cu o IG posterioară.

În consecinţă, pe lângă definiţia destul de nerestrictivă 
a IG, reflectată în majoritatea legilor statelor membre 
ale OMC, Acordul TRIPS conţine următoarele preve-
deri:

Ô un nivel standard de protecţie a IG împotriva folo-	
 sirii abuzive şi inducerii în eroare a consumatorilor	
 (art. 22.2, 22.3);

Ô un nivel superior de protecţie a IG pentru vinuri 	
 şi produse spirtoase (art. 23);

Ô excepţii de la protecţie pentru termenii generici,	
 numele uzuale ale varietăţilor de struguri, măr-	
 cile anterior înregistrate, IG omonime cu condiţia	
 diferenţierii lor, IG care nu sunt sau care au încetat	
 să fie protejate în ţara de origine; pentru folosirea	
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 folosirea continuă şi similară a unei IG a altui stat 	
 membru ce identifică vinuri şi produse spirtoase, 	
 pe parcursul a cel puţin 10 ani înainte de 10 aprilie	
 1994, sau cu bună-credinţă până la această dată 	
 (clauza „buneilor”)  (art. 22.4, 23.3, 24);

Ô instituirea unui sistem multilateral de notificare 	
 şi înregistrare a IG pentru vinuri (art. 23.4).

Acordul TRIPS, deşi conţine standarde minime de 
protecţie a IG, nu dictează membrilor OMC ce sistem 
trebuie să aplice în acest scop. Una din multiplele 
probleme la capitolul respectiv este lipsa până în 
prezent a unui sistem informaţional despre IG ale di-
feritelor ţări membre. Acest fapt, printre altele, creează 
mari dificultăţi şi pentru AGEPI în procedura de exa-
minare a cererilor de înregistrare a mărcilor la aplica-
rea prevederilor articolelor referitoare la IG.

Cu toate că lucrările în vederea instituirii unui sis-
tem multilateral de notificare şi de înregistrare a IG 
pentru vinuri au început încă în 1997, iar termenul 
de încheiere a negocierilor conform mandatului de la 
Doha a fost fixat pentru conferinţa a V-a ministerială 
de la Cancun (Mexic, 2003), ele nu s-au încheiat nici 
până în prezent, deoarece există puncte de vedere 
diametral opuse. Divergenţele sunt de ordin politic, 
având la bază interesele economice ale ţărilor membre 
ale OMC.

Un alt subiect discutat în cadrul consiliului TRIPS este 
extinderea nivelului superior de protecţie a IG asu-
pra altor produse (agricole, alimentare, industriale). 
Susţinătorii extinderii (UE, India, Jamaica, Tunisia, 
Turcia, Sri Lanka ş.a.) văd în nivelul sporit de protecţie 
un mijloc de a ameliora comercializarea produselor 
lor, diferenţiindu-le efectiv de cele ale concurenţilor 
lor şi se opun „uzurpării” de către alte ţări a IG ce le 
aparţin. Ultima propunere de extindere, înaintată de 
UE la 16 iunie 2005, este un proiect de reviziune a 
Acordului TRIPS în aşa fel încât nivelul superior de 
protecţie, prevăzut în art. 23, şi excepţiile, prevăzute în 

art. 24, să poată fi aplicate mutatis mutandis la toate 
produsele. 

Adversarii extinderii (SUA, Argentina, Australia, 
Canada, Noua Zeelandă ş.a.) consideră că nivelul 
de protecţie existent este suficient, iar extinderea 
protecţiei ar fi o povară în plus şi ar bulversa practicile 
de comercializare legitim existente. 

Cea de a treia temă referitoare la IG, abordată în 
cadrul OMC, este lista restrânsă („claw back list”) a IG 
originare din UE, utilizate curent în alte state membre 
ale OMC ca denumiri generice, pentru care se cere o 
protecţie totală contra oricărei uzurpări şi restituirea 
drepturilor exclusive asupra acestor denumiri ţărilor 
membre ale UE5. Şi această propunere are adversari 
(SUA şi ţările care practică sistemul „American”). 

Din cele expuse, este evident interesul deosebit pe 
care îl manifestă diferite ţări faţă de protecţia IG la nivel 
internaţional6. Cu regret, Republica Moldova nu are 
decât două denumiri de origine protejate prin procedura 
naţională (Ciumai şi Romăneşti pentru vinuri), ce nu 
sunt protejate şi prin Aranjamentul de la Lisabona7. 	
Într-un studiu anterior [2] am remarcat faptul că 
potenţialul ţării noastre în ceea ce priveşte producerea 
diferitelor produse cu denumiri de origine este destul 	
de înalt, însă rămâne nevalorificat.

Republica Moldova a ales calea integrării europene. 
Fiind o ţară preponderent agrară, ea urmează să se 
integreze în sistemul Politicii Agrare Comunitare (PAC) 
[3]. În prezent, UE se află într-un proces de schimbare 
fundamentală a PAC spre o agricultură bazată mai 
mult pe calitate decât pe cantitate. Protecţia crescândă 
a IG este elementul-cheie în politica de calitate a UE, 
de aceea cunoaşterea sistemului de protecţie a IG în 
UE, în contextul PAC, este necesară atât în scopul 
armonizării legislaţiei naţionale cu cea europeană8, 
cât şi în vederea preluării experienţei bogate a UE şi a 
ţărilor membre în acest domeniu, reieşind din premise-
le obiective că Republica Moldova, în lipsă de timp, 

5	O listă ce include 41 de IG a fost prezentată în iulie 2003, înainte de Conferinţa ministerială de la Cancun, şi este	
încadrată în negocierile agricole.
6 Despre interesul deosebit pentru protecţia IG vorbeşte şi faptul că Tratatul de Pace de la Versailles din 1919 conţine 
clauza privind protecţia denumirilor de origine franceze.
7 Este de remarcat faptul, că Georgia, care a aderat la Aranjament cu 3 ani mai târziu decât Republica Moldova, a înre-
gistrat deja 20 de denumiri de origine.
8 Conform art. 50 din ACORDUL DE PARTENERIAT ŞI COOPERARE între Comunităţile Europene şi statele lor mem-
bre, pe de o parte, şi Republica Moldova, pe de altă parte.
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9 Din cauza diferenţelor dintre sistemele de protecţie a DOP şi IGP pentru vinuri şi produse spirtoase, nu există un 
Registru comunitar pentru aceste produse, fiecare ţară respectând propriul sistem de protecţie, iar în cadrul UE sunt 
recunoscute doar două tipuri de vinuri: vinuri de calitate produse într-o regiune determinată (VQPRD) şi vinuri de masă.

nu-şi poate permite luxul să înveţe totul din propria 
experienţă.

Până în 1992, în UE nu existau reguli comune pen-
tru protecţia IG. Fiecare stat membru adopta regulile 
sale de protecţie. La nivel comunitar existau câteva 
reglementari referitoare la vinuri şi produse spirtoase, 
dar nu existau reglementări pentru produsele agricole 
în general şi pentru cele alimentare în particular. În 
UE referinţa la origine a fost fundamentată juridic prin 
Regulamentele Consiliului Economic European CEE 
2081/92 şi CEE 2082/92, care au introdus reguli ge-
nerale comunitare pentru aceste produse. Denumirile 
de origine protejate (DOP), indicaţiile geografice prote-
jate (IGP) şi specialităţile tradiţionale garantate (STG) 
sunt semne oficiale în UE ce garantează originea sau 
caracterul  tradiţional al produselor. 

Actualmente, în UE mai mult de 700 de produse 
agricole şi alimentare sunt înscrise în Registrul DOP 
şi IGP9. Denumirile lor geografice de asemenea sunt 
protejate de orice uzurpare. Ele se referă, în principal, 
la brânzeturi (154), fructe, legume şi cereale (148), 
carne brută (101), uleiuri şi grăsimi (94), produse din 
carne (77) ş.a. După numărul DOP şi IGP, cele mai 
active ţări sunt Italia (155) şi Franţa (147), urmate de 
Spania (97), Portugalia (93), Grecia (84) şi Germania 
(67), 9 ţări deţin în ansamblu 67 de înregistrări, iar alte 
9 ţări nu au nici o înregistrare. Graţie sistemului de înre-
gistrare a indicaţiilor geografice, au crescut investiţiile 
în producerea şi promovarea produselor cu aceste 
indicaţii, au crescut exporturile acestor produse, inclu-
siv, în ţările din afara UE. Astfel, circa 85% din vinurile 
exportate din Franţa şi 80% din băuturile alcoolice 
exportate din UE poartă indicaţii geografice [4]. 

Indicaţiile geografice sunt considerate nişte instru-
mente de creare a valorii. Producătorii care oferă 
produse cu indicaţii geografice şi denumiri de origine 
protejate beneficiază de câştiguri suplimentare, aces-
tea fiind datorate:

Ô	unui preţ superior de vânzare a acestor produse	
 în comparaţie cu produsele similare obişnuite:	
 până la 230% pentru vinuri, 30% pentru caşca-	
 valuri, 20% pentru ulei de măsline, 10%-90% 	
 pentru lapte, iar pentru unele produse până la	

 400% (spre exemplu, pentru carne de pasăre 	
 de Bresse) [5, 6]; 

Ô	creşterii volumului producţiei, pe de o parte, şi a	
 valorii pământului ce poartă o indicaţie geografică,	
 pe de altă parte; 

Ô	unei partajări mai echitabile a valorii adăugate	
 spre producătorii primari (agricultorii), care	
 beneficiază din plin de participarea lor la obţinerea	
 produselor cu indicaţii geografice, obţinând un preţ 	
 mai ridicat pentru produsele lor intermediare. 

Deci, indicaţiile geografice au un rol economic şi social 
foarte important, contribuind nu numai la obţinerea 
veniturilor considerabile, dar şi la ocuparea forţei de 
muncă. Un document pregătit de Direcţia Generală 
de Comerţ a Comisiei Europene pentru reuniunea de 
la Cancun (2003) a evidenţiat importanţa economică 
vitală a protecţiei IG în UE: cele 4800 de indicaţii 
geografice înregistrate în ţările Uniunii Europene (4200 
pentru vinuri şi produse spirtoase şi 600 pentru alte 
produse) aduc un venit mai mare de 40 miliarde de 
Є anual; în Franţa 593 de indicaţii geografice (466 
pentru vinuri şi produse spirtoase şi 127 pentru alte 
produse) generează o valoare de 19 miliarde de Є/an 
(16 miliarde pentru vinuri şi produse spirtoase şi 3 
miliarde pentru alte produse) şi constituie o condiţie de 
supravieţuire pentru 138000 de întreprinderi agri-
cole; în Italia 420 de indicaţii geografice (300 pentru 
vinuri şi produse spirtoase şi 120 pentru alte produse) 
generează o valoare de 12 miliarde de Є/an (5 miliarde 
pentru vinuri şi produse spirtoase şi 7 miliarde pentru 
alte produse) şi asigură angajarea în câmpul muncii 
a 300000 de persoane; în Spania 123 de produse cu 
indicaţii geografice generează un venit de 3,3 miliarde 
de Є/an (2,6 miliarde pentru vinuri şi produse spirtoase 
şi 0,7 miliarde pentru alte produse) [6, 7].

Produsele cu IG având o reputaţie internaţională pot 
să se confrunte, în afara ţării, cu produse-pirat care 
poartă acelaşi nume. UE tinde să obţină o protecţie 
a IG proprii la nivel global şi caută modalităţi de a 
preciza regulile şi de a preveni abuzurile în ceea ce 
priveşte reputaţia produselor europene.

Unele ţări (SUA, Australia), considerând că sistemul 
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înaintat un şir de reclamaţii în Consiliul General al 
acestei organizaţii. În 2004, un grup special al OMC 
a confirmat, printr-o decizie, caracterul echitabil al 
sistemului european de înregistrare a IG, respingând 
majoritatea reclamaţiilor înaintate, a constatat, 
totodată, că regulamentul comunitar suscită critici în 
ceea ce priveşte exigenţele prea complexe faţă de 
ţările terţe, ceea ce face înregistrarea IG din aceste 
ţări foarte dificilă: din 362 de cereri de înregistrare 
aflate în curs de examinare, doar una este dintr-o ţară 
terţă – „cafeaua columbiană”. OMC i-a acordat UE un 
termen-limită (3 aprilie 2006) pentru a se conforma 
regulilor pe plan mondial. 

La 20 martie 2006, Consiliul pentru agricultură al UE 
a adoptat două regulamente destinate clarificării şi 
simplificării dispoziţiilor referitoare la înregistrarea IGP, 
DOP şi STG, respectând astfel termenul-limită acordat. 

Primul din aceste regulamente, CE nr. 510/2006, care 
se referă la DOP şi IGP, include concluziile grupului 
special sus-menţionat. Odată cu adoptarea acestui 
regulament, UE a făcut procedura de înregistrare mai 
eficientă şi a armonizat legislaţia europeană referitoare 
la IG cu prevederile OMC. Noul regulament simplifică 
procedurile de înregistrare a IG şi precizează rolul 
statelor membre. În plus, conform noului Regulament, 
grupurile de producători din ţările terţe vor putea să 
depună direct dosarele de înregistrare a IG în UE, 
singura condiţie fiind cea de a fi obţinut titlul de IG 
protejată în ţara de origine. Al doilea regulament, CE 
nr. 509/2006, se referă la STG şi de asemenea ţine 
cont de recomandările OMC.

De beneficiile economice şi politice ale produselor cu IG 
se conving tot mai mult şi ţările cu o economie mai puţin 
dezvoltată, precum şi cele în curs de dezvoltare. Sunt 
foarte concludente exemplele Mexicului (care a cucerit 
piaţa mondială cu produsele sale cu denumirile de origi-
ne Tequila şi Mezcal pentru băuturi spirtoase), ale Indiei 
(cu Darjeeling pentru ceai, Alphonso pentru mango, 
Basmati pentru orez), Peru (cu Pisco pentru lichior din 
struguri) ş.a. Dacă la începutul Rundei Uruguay ţările în 
curs de dezvoltare au respins ideea privind includerea 
IG în tratative, în ultimii ani au început să manifeste un 
interes activ pentru protecţia IG proprii şi susţin pro-

punerile UE referitoare la extindere. Unele din aceste 
ţări au reuşit să se afirme pe piaţa internaţională prin 
produsele lor cu IG, având o reputaţie binemeritată: 
banane din Grenada şi Belize, ceai din Kenya, cafea 
Kilimanjaro din Tanzania, cafea Chipinga din Zimbabwe, 
ananaşi din Guineea, ulei de Argane din Maroc, unt 
Shea din Burkina Faso, miere albă din Camerun, pânză 
de Korhogo din Coasta de Fildeş, sosuri şi marinade 
din Insulele Rodriguez (Mauritius), vanilie Mananara din 
Madagascar şi multe altele [6]. 

Ce concluzii am putea formula referitor la Republica 
Moldova? Spre regret, în prezent produsele multor 
ramuri ale economiei şi agriculturii nu sunt competi-
tive pe piaţa externă. Principalul produs de export 
este vinul. Situaţia în sectorul vinicol pe plan mondial 
este de aşa natură, că în ultimii ani se înregistrează o 
supraproducţie şi, totodată, o scădere a consumului. 
Trebuie de accentuat că criteriul primordial în evoluţia 
acestuia este calitatea. În analizele statistice [5] se 
disting două categorii: vinuri de calitate (cu indicaţii 
geografice şi denumiri de origine) şi vinuri de masă. 
Pe parcursul ultimilor ani consumul vinului de calitate 
a crescut, iar al vinului de masă a scăzut continuu. 
Sunt foarte elocvente datele referitoare la diferenţa 
de preţuri la aceste vinuri: în medie vinurile de cali-
tate sunt de 3 ori mai scumpe [5]. În UE pe circa 30% 
din suprafeţele viticole se produc vinuri de calitate, 
inclusiv în Franţa – pe 53% din suprafeţe, în Portu-
galia – pe 50%, în Spania – pe 41%, în Italia – pe 
15% [6]. Concluzia vine de la sine: piaţa europeană 
poate fi cucerită doar cu vinuri de calitate. Conform 
concluziilor specialiştilor în domeniu [8], această piaţă 
ar spori avantajele cu privire la preţ, deci, şi eficienţa 
economică a sectorului vitivinicol al Republicii Moldo-
va. În anul 2003, preţul mediu al unui decalitru de 
vin exportat era de 8,75 USD, în ţările dezvoltate ale 
Europei de Vest această producţie comercializându-se 
în aceeaşi perioadă la un preţ de 2-3 ori mai mare.

Valorificarea potenţialului ţării noastre în ceea ce 
priveşte indicaţiile geografice necesită implicarea 
complexă a organelor de stat, crearea cadrului legis-
lativ şi a mecanismelor economice necesare. Un prim 
pas spre realizarea acestor obiective sunt Hotărârile 
Guvernului Republicii Moldova nr. 551 din 07.06.2005 
cu privire la unele măsuri pentru producerea vinurilor 
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cu denumire de origine şi nr. 1366 din 01.12.2006 cu 
privire la delimitarea arealului vitivinicol. Măsuri simi-
lare se impun şi pentru alte produse (agricole, alimen-
tare, artizanale, tradiţionale). 

Conform Programului Naţional de Implementare a 
Planului de Acţiuni Republica Moldova – Uniunea 
Europeană, cu sprijinul experţilor UE, AGEPI a 
elaborat proiectul de Lege privind protecţia indicaţiilor 
geografice, denumirilor de origine şi specialităţilor 
tradiţionale garantate, armonizat cu regulamentele 	
şi directivele europene în domeniu.  Această lege 	
va permite producătorilor să protejeze aceste obiecte 
de proprietate industrială deosebit de valoroase 	
şi astfel va facilita accesul produselor autohtone 	
cu indicaţii geografice şi denumiri de origine 
şi produselor tradiţionale garantate pe piaţa 
internaţională, contribuind totodată la crearea unor 	
noi locuri de muncă, a unei imagini favorabile 	
a Republicii Moldova în lume.
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SUMMARY

The intellectual property protection was never of such great economical and political importance 
and was not so disputed than nowadays, but from all the intellectual property objects the most 
disputable are the geographical indications (GI). A product bearing the geographical indication dif-
fers of the other products of the same category by the fact that the GI represents a guarantee of the 
especial quality of the product, owing to its origin. The GI protection is important for each link of 
the ring production-commercializing- consumption, and therefore, for the national economy on the 
whole. 
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Evident că, un produs original, este rezultatul unor 
eforturi considerabile, al unor căutări creative îndelun-
gate şi soluţii neobişnuite. În acest scop, se cheltuiesc 
sume mari de bani şi, pentru ca asemenea cheltuieli 
să nu fie zadarnice, este absolut necesar de a proteja 
aspectul exterior al produsului creat.

Deci protecţia desenelor şi modelelor industriale (DMI) 
este deosebit de importantă pentru dezvoltarea cu suc-
ces a întreprinderilor mari, dar şi a celor mici şi mijlocii 
(ÎMM). Aspecte privind realizarea eficientă a acestei 
sarcini sunt examinate în continuare.

Crearea desenelor şi modelelor noi şi originale 
urmăreşte mai multe scopuri:

1. Atragerea segmentelor noi (specifice) ale pieţei: 	
 micile modificări aplicate desenului sau modelului	
 unor produse (genţi, încălţăminte, îmbrăcăminte,	
 umbrele) le pot face atractive pentru diferite ca-	
 tegorii de vârstă, grupuri culturale sau sociale.	
 Funcţia de bază a unui model rămâne aceeaşi, 	
 dar apar diferenţe ce conduc la satisfacerea unor	
  necesităţi diverse.

aSpectul exterior al produSului 
eSte iMportant

dr. Simion leViţcHi, director adjunct 
departament mărci, modele şi desene 
industriale, aGepi

În ultimul timp antreprenorii manifestă un interes tot mai mare pentru protecţia aspectului exte-
rior al produselor comercializate. Acest fapt este firesc, întrucât aspectul exterior original constituie 
unul din factorii principali ai atractivităţii produsului pentru consumator, aprecierea vizuală consti-
tuind criteriul care îl determină să prefere un anumit produs din multitudinea de variante propuse.

2. Ocuparea unei noi nişe în cadrul pieţei: se	
 realizează prin introducerea unor modele creative	
 pentru propriile produse, în aşa fel ca acestea să	
 se diferenţieze pozitiv de produsele concurenţilor.

3. Promovarea întreprinderii: prin lansarea unor	
 produse noi, se îmbunătăţeşte imaginea între-	
 prinderii. Poate fi promovat „stilul de firmă” – 	
 un şir de elemente (grafice, coloristice etc.) care,	
 pe de o parte, asigură unitatea tuturor obiec-	
 telor sau a unei serii de obiecte, iar pe de altă	
 parte, evidenţiază aceste obiecte pe piaţă printre	
 produsele analogice de pe piaţă.

4. Garantarea calităţii

Desenele sau modelele industriale originale sporesc 
valoarea produselor. Aspectul exterior poate fi uneori 
unicul argument pentru vânzarea cu succes a unui 
produs. Din aceste considerente, protecţia desenelor 
sau a modelelor industriale ar trebui să constituie o 
parte esenţială a strategiei de afaceri a unui designer 
sau producător. Analiza datelor prezentate în tabelul 
următor ilustrează foarte bine acel profit care apare 
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leîn cazul folosirii unei butelii originale (decorative). 

Buteliile prezentate în tabel sunt înregistrate ca modele 
industriale la Agenţia de Stat pentru Proprietatea 
Intelectuală (AGEPI). 

relaţiile produs-ambalaj-preţ

Produs Ambalaj Exemplu Preţ, lei
(anul 2006)

Moldova	
Divin DVM
(7 ani)

Butelie standard
0,5 litri

161

Butelie-suvenir 
0,2 litri

219

Butelie-suvenir 
0,7 litri

436

Argumentele aduse în sprijinul protecţiei desenelor 
şi modelelor industriale (în ordinea descreşterii 
importanţei lor) sunt prezentate în baza unui studiu 
elaborat la nivelul Uniunii Europene:

Ô evitarea copierii desenelor şi modelelor industriale;

Ô strategia companiei;

Ô prestigiul companiei;

Ô altele.

Să răspundem în continuare la câteva întrebări 
esenţiale privind protecţia DMI.

care desen sau model industrial poate fi înregis-
trat?

Ô În calitate de desen sau model industrial poate	
 fi protejat aspectul nou al unui produs, creat într-o	
 manieră independentă; 

Ô Obiectul protecţiei poate fi bidimensional – desen	
 industrial sau tridimensional – model industrial,	
 precum şi o combinaţie a acestora; 

ambalajelor (formelor de butelii sau pachete), genţilor, 
ceasornicelor, obiectelor ornamentale, stofelor, jucă-
riilor, mobilei. Editorii de ziare, reviste, cărţi protejează 
aspectul produselor lor. În prezent au apărut şi unele 
direcţii noi, cum este protecţia aspectului exterior al 
hologramelor (similar cu etichetele).

Care sunt drepturile titularului desenului sau mo-
delului înregistrat?

Odată cu obţinerea certificatului de înregistrare, titu-
larul capătă dreptul exclusiv asupra desenului sau mo-
delului industrial înregistrat. Dreptul exclusiv constă în:

Ô dreptul de exploatare a desenului sau modelului	
 industrial, dacă exploatarea nu lezează drepturile	
 altor titulari;

Ô dreptul de a interzice terţilor exploatarea desenului	
 sau modelului industrial fără autorizaţia sa.

Constituie o încălcare a dreptului exclusiv al titularului 
fabricarea, oferirea spre vânzare, importarea, exporta-
rea oricărui produs obţinut prin aplicarea desenului sau 
modelului industrial protejat.

Ô Ca produs este considerat orice articol industrial	
 sau artizanal conceput ca o entitate separată.

Desenul sau modelul industrial este relevant pentru o 
mare varietate de produse industriale sau artizanale, 
de exemplu, aspectul exterior al torturilor, etichetelor, 
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model industrial?

Ô Orice persoană fizică sau juridică îndreptăţită	
 la eliberarea certificatului de înregistrare (autor,	
 producător, asociaţie etc.) poate solicita înregistra-	
 rea desenului sau modelului industrial.

importanţa menţinerii desenului sau 
modelului în regim de confidenţialitate 
înainte de înregistrare.

Dacă se urmăreşte protecţia unui desen sau model 
industrial prin înregistrare, este absolut necesară 
menţinerea desenului sau modelului industrial în 
regim de confidenţialitate. Or, condiţia de noutate este 
esenţială pentru protecţia desenului sau modelului 
industrial. În cazul în care desenul sau modelul indus-
trial este arătat altor persoane, este recomandabil să 
existe clauze de confidenţialitate în contracte scrise, 
care să stipuleze că desenul sau modelul industrial 
este confidenţial. Un desen sau model care a fost deja 
dezvăluit publicului, de exemplu prin catalogul sau 
broşura de reclamă a firmei, nu mai poate fi consi-
derat „nou”. El devine de domeniu public şi nu poate 
fi protejat, cu excepţia cazului în care este prevăzută 
o „perioadă de graţie”. Legea Republicii Moldova nr. 
991/1996 privind protecţia desenelor şi modelelor 
industriale prevede o „perioadă de graţie” de 12 luni 
din momentul în care desenul sau modelul a de-
venit public, a fost dezvăluit sau divulgat. În această 
perioadă produsul poate fi comercializat fără ca să-şi 
piardă „noutatea” şi poate fi solicitată înregistrarea în 
condiţiile Legii nr. 991/1996. Totuşi, întrucât această 
posibilitate este limitată în timp, în majoritatea cazurilor 
se recomandă ca desenul sau modelul industrial să 
fie menţinut în regim confidenţial până la depunerea 
cererii de înregistrare.

În continuare sunt prezentate desene sau modele in-
dustriale din diverse domenii, înregistrate de persoane 
fizice sau juridice din Republica Moldova, care se 
bucură de drepturi exclusive pe teritoriul ţării noastre.

Luând în consideraţie informaţia prezentată, fiecare 
producător decide care desen sau model industrial 
corespunde cel mai bine produsului său, care „haină” 
va asigura succesul produsului concret şi al întreprin-
derii pe piaţă.

Pentru informaţii mai detaliate accesaţi site-ul 	
www.agepi.md sau vizitaţi Biblioteca AGEPI.

Clasa 01-01. Produse de brutărie,
biscuiţi, patiserie ş.a.

Clasa 03-01. Cufere, valize,
serviete, poşete ş.a.

Clasa 06. Mobilier

Clasa 07. Articole de menaj necuprinse
în alte clase

Clasa 01-01. Produse de brutărie, 
biscuiţi, patiserie ş.a.

Clasa 03-01. Cufere, valize, serviete, 
poşete ş.a.

Clasa 06. Mobilier

Clasa 07. Articole de menaj 	
necuprinse în alte clase
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leClasa 09-01. Sticle, flacoane, borcane,

damigene (butelii), recipiente prevăzure cu
un sistem sub presiune

Clasa 09-01. Sticle, flacoane, borcane,
damigene (butelii), recipiente prevăzure
cu un sistem sub presiune

Clasa 09-03. Cutii, casete, containere,
cutii de conserve.

Clasa 25-02.Părţi de clădiri prefabricate
sau preasamblate

SUMMARY

The last time the entrepreneurs manifest the increased interest to the protection of the exterior 
aspect of the commercialized products. This fact is natural while the original exterior aspect consti-
tutes one of the main factors of the attractiveness of the product for the consumer, the visual appreci-
ation constituting a criterion assistant to prefer a certain product from the great number of proposed 
variants.

The protection of industrial designs (DMI) is very important in order to provide the successful deve-
lopment of the enterprises, especially of the little and middle ones.  In this article there are examined 
the aspects on the efficient DMI protection. 

calendar

La 12 februarie 1952 s-a născut, la Derbent, Daghestan, Iurie MOLOTCOV, doctor în ştiinţe tehnice. 

Iu. MOLOTCOV a absolvit în 1974 facultatea de energetică a Institutului Politehnic din Krasnodar. 
În anii 1975-1977 a făcut doctorantura la Institutul Unional de Cercetări Ştiinţifice în Domeniul 
Tutunăritului (Krasnodar). În 1985 susţine teza de doctor în ştiinţe tehnice.

Este autorul a 35 de lucrări ştiinţifice şi 30 de invenţii brevetate în domeniul prelucrării tutunului”.

Clasa 09-01. Sticle, flacoane, 	
borcane, damigene (butelii), recipiente 
prevăzute cu un sistem sub presiune

Clasa 09-01. Sticle, flacoane, 	
borcane, damigene (butelii), recipiente 
prevăzute cu un sistem sub presiune

Clasa 09-03. Cutii, casete, containere, 
cutii de conserve

Clasa 25-02. Părţi de clădiri 	
prefabricate sau preasamblate
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Spre deosebire de Legea URSS „Privind invenţiile 	
în URSS” nr. 2213-1 din 31.05.1991, conform 	
căreia brevetul pentru invenţia de serviciu se elibera 
angajatorului în cazul încheierii unui contract 	
respectiv de cesiune, în prezent angajatorul 	
poate dispune de invenţia creată în exercitarea 
atribuţiilor de serviciu indiferent de dorinţa autorului 
invenţiei.

În acelaşi timp, nu este exclusă posibilitatea încheierii 
diferitelor contracte dintre salariat şi angajator, care 
prevăd atât folosirea în comun a invenţiei, cât şi o altă 
utilizare a acesteia. Condiţiile exploatării invenţiei pot fi 
reflectate în contractul individual de muncă dintre au-

conţinutul drepturilor  
SuBiectiVe priVind inVenţia  
de SerViciu

conf. univ., dr. 
tatiana Bodiul

Margareta proHin,  
şef secţie protecţia pi

universitatea de Stat din Moldova

torul invenţiei şi angajator, care stipulează executarea 
sarcinii de producţie, ca rezultat  al căreia este creată 
invenţia respectivă.

Angajatorul e în drept să renunţe la drepturile asu-
pra invenţiei şi să-i permită salariatului-inventator 
să depună cererea pe numele său. Pentru aceasta, 
în Legea nominalizată e prevăzut un termen, după 
expirarea căruia patronul pierde dreptul de a depune 
cererea la AGEPI. Acest termen constituie 60 de zile 
din momentul când salariatul a comunicat angajatoru-
lui despre crearea invenţiei de serviciu. În perioada 
respectivă patronul urmează să întreprindă una din 
următoarele acţiuni:

În conformitate cu Legea Republicii Moldova privind brevetele de invenţie nr. 461/1995  
(în continuare - Lege), angajatorul deţine un spectru larg de drepturi patrimoniale asupra invenţiei 
de serviciu, la care se referă, în primul rând, dreptul de depunere a cererii şi de obţinere a brevetu-
lui privind invenţia de serviciu. Astfel, angajatorul, în cazul eliberării pe numele lui a brevetului, 
devine posesorul dreptului exclusiv asupra invenţiei de serviciu, adică are posibilitatea  
de a exploata invenţia protejată prin brevet după bunul său plac, precum şi de a interzice altor per-
soane folosirea acesteia. 
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Ô	să cesioneze dreptul la depunerea cererii oricărei	
 alte persoane;

Ô să ia decizia privind păstrarea invenţiei în regim 	
 secret, comercial (know-how), dar în acest cazel 	
 este obligat să comunice autorului în scris decizia	
 respectivă.

Totodată, menţionăm faptul că procedurile privind 
acordarea dreptului de depunere a cererii unei alte per-
soane, precum şi realizarea deciziei despre păstrarea 
invenţiei în secret, nu sunt formalizate. Aceasta poate 
conduce la multiple interpretări ale drepturilor lor de 
către subiecţii raporturilor examinate.

Angajatorului i se păstrează dreptul de a exploata 
invenţia de serviciu în producţia proprie chiar şi în 
cazul obţinerii de către salariatul-inventator a bre-
vetului pe numele său în baza licenţei neexclusive. În 
conformitate cu pct. 13, art. 9 al Legii nr. 461/1995, în 
cazul în care salariatul-inventator obţine brevetul pe 
numele său, patronul are dreptul preferenţial la licenţă 
neexclusivă. În acelaşi timp, atât în Lege, cât şi în Re-
gulamentul privind obiectele de proprietate industrială 
create în cadrul exercitării atribuţiilor de serviciu, 
adoptat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova 
nr. 1609 din 31.12.2003 (în continuare - Regulament), 
nu se indică caracterul utilizării dreptului respectiv. Prin 
urmare, salariatul-inventator poate să acorde o atare 
licenţă cu titlu oneros, adică în schimbul unei plăţi.

În opinia unor autori (Maximov M.V., Fokin V.M.), în 
prezent dreptul la folosirea invenţiei de serviciu în 
producţia proprie acordat patronului prin lege, trebuie 
examinat în calitate de împovărare a brevetului obţinut 
de către autor. În cazul cesiunii brevetului asupra 
invenţiei nominalizate, autorul, evident, este obligat să 
informeze cumpărătorul despre existenţa împovărării 
respective sau, în prealabil, să elibereze brevetul de 
împovărare prin încheierea contractului respectiv cu 
angajatorul. Însă o astfel de obligaţie nu este fixată în 
Lege.

Studiul drepturilor autorului invenţiei de serviciu ne 
demonstrează că în toate cazurile de realizare a drep-
turilor de către angajator, autorul invenţiei de serviciu 
are dreptul la o remuneraţie corespunzătoare. Legea 
în vigoare (art.9 (10)) defineşte remuneraţia ca fiind 
„corespunzătoare beneficiului obţinut din exploatarea 

invenţiei de către patron sau beneficiului prezumtiv – 	
în cazul în care patronul va obţine brevetul”. În acelaşi 
timp, remuneraţia se plăteşte în cuantumul şi condiţiile 
stabilite în contractul dintre inventator şi patron. 

În conformitate cu prevederile Legii şi Regulamentului 
menţionat, autorul invenţiei de serviciu dispune de 
următoarele drepturi:

Ô obţinerea brevetului privind invenţia de serviciu 	
 după expirarea termenului de 60 de zile din mo-	
 mentul în care dânsul a informat angajatorul 	
 despre crearea OPI şi neluarea de către acesta a	
 uneia din deciziile descrise anterior, precum şi în	
 cazul renunţării angajatorului la drepturile sale 	
 după depunerea cererii privind invenţia de serviciu	
 (art. 9 (13) al Legii; reg. 13 şi 14 al Regulamentu	
 lui);

Ô remuneraţie pentru invenţia de serviciu creată,	
 inclusiv în cazurile când angajatorul transmite	
 dreptul la obţinerea brevetului oricărei alte per-	
 soane sau ia decizia de a păstra invenţia în secret	
 (art. 9 (13) al Legii); 

Ô remuneraţie pentru exploatarea invenţiei de servi-	
 ciu la întreprinderea, unde a fost creată (art. 9 (10)	
 al Legii);

Ô remuneraţie, dacă dreptul exclusiv asupra invenţiei	
 de serviciu (brevetul) aparţine angajatorului sau	
 comanditarului, precum şi în cazul în care anga-	
 jatorul sau comanditarul deţine o licenţă (reg. 17 al	
 Regulamentului);

Ô remuneraţie în cazul în care angajatorul sau	
 comanditarul cesionează dreptul asupra invenţiei	
 de serviciu terţilor;

Ô remuneraţie de încurajare în cazul în care invenţia	
 de serviciu nu corespunde condiţiilor de brevetare,	
 precum şi după obţinerea brevetului, dacă invenţia	
 de serviciu a fost comercializată înainte de	
 obţinerea protecţiei juridice, inclusiv şi în baza	
 tranzacţiei anterioare (reg. 22 al Regulamen-	
 tului);

Ô compensaţie în cazul în care angajatorul	
 exploatează în producţia sa invenţia de serviciu,	
 brevetul privind această invenţie aparţinând	
 autorului (pentru acordarea unei licenţe neexclu-	
 sive angajatorului  art. 9 (13) al Legii);
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 cazul în care brevetul pentru invenţia de serviciu	
 este eliberat patronului (art. 9 (15) al Legii).

În cazul în care la crearea invenţiei de serviciu şi-au 
adus contribuţia doi sau mai mulţi salariaţi (coau-
tori), partea ce revine fiecărui autor din cuantumul 
remuneraţiei prevăzute se stabileşte de coautori, în 
funcţie de aportul fiecăruia la crearea invenţiei de 
serviciu, menţionat în comunicarea despre crearea 
invenţiei de serviciu (reg. 10 şi 21 al Regulamentului). 

De menţionat că, în conformitate cu normele generale 
ale dreptului de autor, drepturile personale nepatrimo-
niale (morale), cum ar fi dreptul la paternitate, dreptul 
la nume ş. a., aparţin autorului, acestea nu pot fi 
înstrăinate şi sunt valabile pentru un termen nelimitat. 

Posedarea dreptului asupra invenţiei de serviciu este 
concomitent conjugată cu anumite obligaţiuni. 

Crearea unei invenţii de serviciu poate fi iniţiată atât de 
salariat, cât şi de angajator. Iniţiativa creării se fixează 
într-un contract întocmit în scris, semnat de ambele 
părţi. Nerespectarea acestei proceduri, conform reg. 8 
al Regulamentului, nu lezează drepturile angajatorului 
asupra invenţiei de serviciu. Astfel, nici salariatul, nici 
angajatorul nu sunt obligaţi să încheie un contract 
anumit privind crearea unei invenţii de serviciu.

Dacă preconizata invenţie corespunde anumitelor 
condiţii de a fi calificată „de serviciu”, şi anume, dacă 
invenţia se referă la domeniul activităţii angajatorului, iar 
activitatea salariatului care a condus la crearea invenţiei 
include atribuţiile lui de serviciu sau salariatul a primit 
o sarcină concretă de a crea o invenţie, sau în timpul 
creării invenţiei de serviciu salariatul a folosit resurse 
materiale şi financiare, cunoştinţele şi experienţa anga-
jatorului, salariatul este obligat în termen de o lună din 
momentul creării unei astfel de invenţii să-i comunice 
angajatorului în scris despre aceasta. 

Legislaţia Republicii Moldova stabileşte detaliat modul 
executării acestei obligaţiuni de către salariatul-in-
ventator. Comunicarea privind crearea invenţiei de 
serviciu se perfectează obligatoriu în scris, sub formă 
de raport, semnat de autor (coautori). Raportul în 
cauză include informaţii privind elaborarea şi domeniul 
de utilizare a invenţiei, descrierea rezultatului obţinut, 
alte informaţii ce ţin de modalităţile de elaborare şi de 
aplicare  a invenţiei.

Primind de la salariat un astfel de raport, angajatorul 
este obligat să-l înregistreze, fixând data prezentării 
raportului şi aducându-i la cunoştinţă autorului în scris 
despre acest fapt.

Momentul respectiv e foarte important, deoarece 
anume din data prezentării raportului de către salariat 
încep a curge cele 60 de zile, în timpul cărora anga-
jatorul este obligat să ia o decizie concretă. Dacă an-
gajatorul nu respectă obligaţiunile respective, invenţia 
devine „liberă” şi drepturile asupra ei se transferă 
autorului.

În cazul renunţării la obţinerea brevetului după depu-
nerea cererii sau la menţinerea în vigoare a brevetului, 
angajatorul sau succesorul lui este obligat să comu-
nice în scris despre aceasta nu numai autorului, dar 
şi AGEPI, propunându-i autorului invenţiei cesiunea 
gratuită a dreptului la obţinerea brevetului sau însuşi 
brevetul.

În Regulament se menţionează în mod deosebit 
faptul că autorul (coautorii) este obligat să participe 
la perfectarea şi redactarea cererii privind invenţia de 
serviciu care urmează să fie depusă la AGEPI, adică 
să acorde asistenţă angajatorului în vederea perfectării 
materialelor cererii şi corespondenţei cu AGEPI. Au-
torul este obligat, de asemenea, să acorde asistenţă 
angajatorului în măsura posibilităţilor, inclusiv asistenţă 
informaţională şi consultaţii în vederea implementării şi 
utilizării ulterioare a invenţiei.

La rândul său, angajatorul se obligă să-i pună la 
dispoziţie salariatului copiile materialelor cererii, să-l 
informeze despre desfăşurarea examinării cererii, 
precum şi să-i prezinte pentru studiere corespondenţa 
cu AGEPI. 

După cum am menţionat angajatorul, căruia îi aparţine 
dreptul asupra invenţiei de serviciu, este obligat să-i 
achite autorului o remuneraţie corespunzătoare. Modul, 
cuantumul şi termenul de plată al acesteia se stabileşte 
în baza contractului dintre salariat şi angajator.

Conform art. 9 (16) al Legii, patronul şi salariatul-in-
ventator al invenţiei de serviciu au obligaţia de a se 
informa reciproc în scris asupra stadiului realizării 
invenţiei şi de a se abţine de la orice divulgare care 
poate aduce prejudicii exercitării drepturilor de către 
fiecare parte. Partea care a ignorat aceste obligaţii, 
trebuie să repare prejudiciile celeilalte părţi, inclusiv 
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în vigoare. 

Specificul raporturilor juridice dintre salariat şi an-
gajator implică o examinare deosebită din punctul 
de vedere al protecţiei drepturilor asupra proprietăţii 
intelectuale, informaţiei de afaceri şi celei confidenţiale.

Necesitatea reglementării raporturilor dintre salariat 
şi angajator în legătură cu elaborarea, obţinerea 
protecţiei juridice şi utilizarea invenţiei de serviciu de-
vine cauza perfectării şi încheierii diferitelor forme de 
contracte, luându-se în consideraţie aceste raporturi 

şi specificul unui atare obiect cum este invenţia de 
serviciu. Iar aceasta, la rândul său, atrage necesi-
tatea unei atitudini semnificativ mai atente ce ţine de 
obligaţiile părţilor, întreprinderea unor măsuri adecvate 
în vederea asigurării lor. Din punct de vedere practic, 
este important de a examina posibilităţile reflectării 
drepturilor şi obligaţiilor reciproce ale angajatorului şi 
salariatului-inventator apărute anterior, în legătură cu 
invenţiile de serviciu create şi transmise conform unor 
astfel de contracte. Evidenţa lor, în opinia noastră, va 
permite în viitor subiecţilor contractului de muncă şi ai 
celui de drept civil să evite litigiile inutile.

The employer possesses a large spectrum of the patrimonial rights on the employee’s invention, to 
which first of all is referred the right on filing the application for a patent on the employee’s inven-
tion. In the case of issue of the patent in his name, the employer become the owner of the exclusive 
rights on the employee’s invention, that is he has possibility to use the invention  protected by the 
patent to his discretion as well as to interdict utilization thereof by third persons.

SUMMARY

calendar

La 4 martie 1947 s-a născut, la Noua Suliţă, reg. Cernăuţi, Ucraina, Andrei COVAL, doctor în fizică şi 
matematică, colaborator ştiinţific superior în Laboratorul de fizică a semiconductorilor al Universităţii 
de Stat din Moldova. 

A. COVAL şi-a făcut studiile la Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de fizică şi matematică 
(1964-1969). Urmează doctorantura la Institutul fizico-tehnic “A. Ioffe” din Sankt-Petersburg (1972-
1974). În 1975 susţine teza de doctor în fizică şi matematică la USM.

De mai bine de trei decenii activează la USM în Laboratorul de cercetări ştiinţifice în domeniul fizicii 
semiconductorilor,  fiind concomitent şi conferenţiar la Catedra de fizică a semiconductorilor. 

Este autorul a circa 140 de publicaţii ştiinţifice şi a 3 invenţii brevetate în domeniul tehnologiei  
materialelor semiconductoare.

*   *   *
La 8 februarie 1942 s-a născut, la Floriţoaia Veche, Ungheni, Ion ŢIULEANU, doctor în fizică şi 
matematică, cercetător ştiinţific coordonator la Institutul de Fizică Aplicată al AŞM.

A absolvit Facultatea de fizică şi matematică a Universităţii de Stat din Moldova în 1965. Susţine teza de 
doctor în fizică şi matematică la specialitatea “Fizica semiconductorilor şi dielectricilor” în 1987. Din 
1996 activează în domeniul conversiei energiei radiaţiei solare în energie electrică cu ajutorul celulelor 
solare fotoelectrochimice regenerative.
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Congresul regional privind combaterea contraface-
rii şi pirateriei din Europa de Est şi Asia Centrală, 

găzduit şi sponsorizat de Guvernul României, a avut 
loc la Bucureşti, România, în perioada 11-12 iulie 
2006. La congres, au fost reprezentate un număr de 
patruzeci şi şase de ţări.

Congresul a fost organizat în cooperare cu Gru-
pul Director al Congresului Global, privind comba-
terea contrafacerii şi pirateriei. Acesta este condus 
de trei organizaţii guvernamentale internaţionale 
– Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale 	
(engl. WIPO), Interpol şi Organizaţia Mondială a 
Vămilor (engl. WCO) – având ca partenere organizaţii 
private, respectiv, Alianţa mondială a liderilor de afaceri 
pentru combaterea contrafacerii (engl. GBLAAC), 
Asociaţia Internaţională a Mărcilor (engl. INTA), 
Camera Internaţională de Comerţ (ICC) şi Asociaţia 
Internaţională de Administrare a Siguranţei 	
(engl. ISMA).

Grupul Director al Congresului Global s-a format ca 
un rezultat al Primului Congres, organizat la Bruxelles 
în 2004. Obiectivul Grupului Director este acela  de 
a  construi parteneriatul public-privat creat în 2004 şi 
de a identifica strategii noi pentru a rezolva problema 
pirateriei şi contrafacerii la nivel mondial. Începând 
cu 2004, Grupul Director a organizat cel de-al doilea 
Congres Global la Lyon şi Congresele Regionale la 
Roma, Shanghai şi Rio de Janeiro care s-au bucurat 
de un real succes, ultimul având loc la Bucureşti. De 
asemenea, a cooperat îndeaproape cu OMPI, în ve-
derea organizării unui important simpozion pe teme de 
proprietate intelectuală în Asia, la Kuala Lumpur.

conGreSul reGional  
priVind coMBaterea contrafacerii 
şi pirateriei din europa de eSt  
şi aSia centrală

declaraţia de la  Bucureşti

Congresul Regional din Europa de Est şi Asia Centrală 
a reprezentat o iniţiativă bazată pe noi idei de dez-
voltare, în sensul îndeplinirii recomandărilor congre-
selor anterioare, al propagării informaţiei şi dezvoltării 
unor noi paşi de acţiune. 

AVÂND ÎN VEDERE:

1.  Angajamentul politic ridicat, cu privire la problema 
contrafacerii şi pirateriei, s-au evidenţiat următoarele 
aspecte:

La nivelul României

Ô Organizarea Congresului Regional şi reprezenta-	
 rea la un nivel înalt a guvernelor şi sectorului privat	
 din Europa de Est şi Asia Centrală, 

Ô Problematica drepturilor de proprietate intelectuală	
 a constituit o prioritate pe agendele Preşedintelui	
 şi a Primului Ministru ai Romaniei, demonstrată 	
 de prezenţa lor la Congres şi discursurile	
 susţinute; 

Ô Convocarea grupului format pentru Misiunea	
 de Evaluare şi întocmirea celor două rapoarte	
 cuprinzătoare în domeniul drepturilor de pro-	
 prietate intelectuală în România de către experţi	
 independenţi din ţările UE. Cel mai recent raport	
 (2006) statuează: “...România este extrem 	
 de  implicată în dezvoltarea unei pieţe stabile 	
 şi competitive, precum şi a unui climat favorabil 	
 pentru investitori. De aceea, dispune de o politică	
 agresivă de a combate infracţionalitatea 	
 în domeniul drepturilor de proprietate 	
 intelectuală”;
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lăÔ Stabilirea unei Strategii Naţionale în domeniul 	

 drepturilor de proprietate intelectuală, beneficiind	
 de asistenţă OMPI, şi iniţierea unui Plan 	
 de Acţiune cuprinzător, monitorizat de o instituţie	
 guvernamentală. Obiectivul Strategiei şi al Planului 	
 de Acţiune este acela de a asigura ca respectarea	
 drepturilor de proprietate intelectuală în România,	
 infrastructura administrativă şi capacitatea de im-	
 plementare sunt compatibile şi în armonie	
 cu mecanismele Uniunii Europene;

Ô Formarea unui Grup de lucru, organism formal,	
 alcătuit din reprezentanţi ai sectorului privat/public	
 pentru a identifica problemele existente 	
 în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală,	
 orientările şi ideile de acţiune, sub înaltul patro-	
 naj al guvernului şi al grupurilor care acţionează 	
 în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală; 

Ô Eficacitatea îmbunătăţită a instituţiilor guverna-	
 mentale care acţionează în domeniu este	
 demonstrată de către: 

Ô	numărul crescut al confiscărilor de bunuri	
 contrafăcute şi piratate; şi 

Ô	eficienţa sporită în investigarea, urmărirea 	
 în justiţie şi judecarea cazurilor PI.

Ô Specializarea intensivă a judecătorilor, procuro-	
 rilor, poliţiştilor şi lucrătorilor vamali.

La nivel regional 

Ô Recunoaşterea la nivel regional a problemei	
 contrafacerii şi pirateriei ca o prioritate a politicii	
 zonale, conducând la noi strategii naţionale şi pla-	
 nuri de acţiune în domeniul drepturilor de proprie-	
 tate intelectuală;

Ô Întocmirea de către experţi ai Comisiei Europene	
 a două rapoarte cuprinzătoare cu privire la	
 Bulgaria, care au subliniat îmbunătăţirea coope-	
 rării instituţionale în această ţară, întocmirea	
 unor planuri de acţiune transparente şi formarea 	
 unui Consiliu pentru protejarea drepturilor de pro-	
 prietate intelectuală. 

Ô Îmbunătăţirea cooperării şi a programelor de	
 specializare în România, Bulgaria, Turcia şi în alte	
 ţări în colaborare cu Grupul Consultativ UN/ECE	
 pentru protecţia şi implementarea drepturilor de

 proprietate intelectuală pentru investiţii şi partene-	
 riatul sectorului public-privat. Grupul Consultativ 	
 va organiza un program de specializare în 	
 Bucureşti, în perioada imediat următoare con-	
 gresului. Participanţii vor conlucra pentru o aso-	
 ciere transparentă între poliţia din Bulgaria şi cea	
 din România, procurori şi ofiţeri vamali;

Ô Stabilirea unui „Subgrup pe probleme privind furtul 	
 de proprietate intelectuală” din cadrul Iniţiativei 	
 de colaborare din sud-estul Europei (engl. SECI),	
 alcătuit din reprezentanţi ai poliţiei şi vămilor din	
 cele 12 state membre din Sud-Estul Europei.	
 Atribuţiile subgrupului constau în:

Ô	asigurarea implementării legislaţiei în domeniu	
 şi îmbunătăţirea capacităţii acesteia de a asigura	
 protecţia drepturilor de proprietate intelectuală;

Ô	aplicarea efectivă a măsurilor de siguranţă;

Ô creşterea şi îmbunătăţirea cooperării transfron-	
 taliere împotriva infracţiunilor la regimul proprietăţii	
 intelectuale în Europa de Sud-Est (engl. SEE).

La nivel internaţional	

Ô Declaraţia făcută de G8, în sensul că pirateria	
 şi contrafacerea reprezintă o prioritate, şi faptul	
 că această problemă va constitui un punct-cheie 	
 al agendei întâlnirii G8 din St. Petersburg, Rusia;

Ô Stabilirea unei strategii comune UE – SUA anti-	
 contrafacere şi anti-piraterie şi a unui grup de	
 lucru, ca urmare a declaraţiilor la nivel înalt ale	
 Summiturilor UE şi  SUA din 2005 şi 2006;

Ô Iniţiativa Organizaţiei pentru Cooperare Econo-	
 mică şi Dezvoltare (engl. OECD) de a-şi completa	
 studiul efectuat la nivel mondial privind contra-	
 facerea şi pirateria, care se aşteaptă a fi publicat	
 la începutul anului 2007;

Ô Propunerea Guvernului Japoniei privind crearea	
 unui cadru legislativ internaţional privind contrafa-	
 cerea şi pirateria;

Ô Concluziile primelor două Congrese Globale şi ale	
 celor patru Congrese Regionale privind Comba-	
 terea Contrafacerii şi a Pirateriei. 

2.  Aceste iniţiative au confirmat nevoia unor acţiuni 
ferme şi eficace, concretizate în patru domenii impor-
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tante în ceea ce priveşte combaterea contrafacerii şi a 
pirateriei, şi anume:

Ô Dezvoltarea unor campanii de conştientizare;

Ô Îmbunătăţirea cooperării şi a coordonării;

Ô Întărirea capacităţii administrative; şi

Ô Promovarea unei mai bune legislaţii în domeniu 	
 şi implementarea acesteia.

3. Organizaţiile interguvernamentale internaţionale 
– incluzând Interpolul, Organizaţia Mondială dea Pro-
prietate Intelectuală şi Organizaţia Mondiala a Vămilor 
– alocă  resurse şi capacităţi operaţionale sporite în 
vederea combaterii contrafacerii şi pirateriei.

4.  Sectorul privat s-a obligat să acorde o atenţie 
crescută şi a alocat resurse importante în vederea 
combaterii contrafacerii şi pirateriei, considerând-o ca 
prioritate odată cu lansarea unor noi iniţiative globale. 

CONCLUZII:  

Congresul regional privind combaterea contrafacerii şi 
pirateriei din Europa de Est şi Asia Centrală, a consti-
tuit un important prilej de întâlnire pentru reprezentanţii 
ţărilor participante, proveniţi atât din sectorul public, 
cât  şi cel privat, pentru a extinde cooperarea şi a 
identifica zonele de acţiune pentru combaterea feno-
menului. Procedându-se în acest sens, s-au respectat 
recomandările primului şi celui de-al doilea Congres 
Global şi cele ale congreselor regionale anterioare.

Participanţii au fost de acord că problema contrafa-
cerii şi pirateriei s-a agravat semnificativ şi constituie 
o ameninţare reală la adresa comerţului global, a 
dezvoltării economiei naţionale, a sănătăţii şi siguranţei 
consumatorului şi reprezintă o cauză a dezvoltării 
crimei organizate şi corupţiei. Delegaţii au stabilit că 
acţiunile de combatere a comerţului având ca obiect 
bunuri pirat şi contrafăcute, desfăşurate la nivel 
naţional, regional şi global, ar trebui considerate o pri-
oritate. Natura transnaţională a problemei, necesită o 
abordare la toate nivelurile, în paralel cu dezvoltarea şi 
implementarea standardelor şi programelor naţionale, 
regionale şi internaţionale.

De asemenea, au stabilit că promovarea şi protejarea 
drepturilor de proprietate intelectuală reprezintă un ele-
ment-cheie al stabilităţii economice. Protejarea efectivă 
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decisivă pentru o creştere economică susţinută.  

recOManDări: 

Însuşirea, ca principal obiectiv, a recomandărilor Con-
gresului regional privind combaterea contrafacerii şi 
pirateriei din Europa de Est şi Asia Centrală.

Aceste recomandări vor fi adăugate la lista consolidată 
a celor provenind de la congresele anterioare regio-
nale şi globale.

Cu privire la România:

Ô Asigurarea promovării şi aplicării drepturilor 	
 de proprietate intelectuală trebuie să rămână 	
 o prioritate a Guvernului României;

Ô Analiza modalităţii în care prevederile Strate-	
 giei naţionale în domeniul drepturilor de proprie-	
 tate intelectuală pot fi armonizate cu cele ale Stra-	
 tegiei naţionale pentru combaterea crimei organi-	
 zate, în special în ceea ce priveşte lupta împotriva	
 contrafacerii şi pirateriei, şi relaţia acestora cu	
 crima organizată şi corupţia,

Ô Schimbul de informaţii cu privire la infracţiunile	
 săvârşite în domeniul drepturilor de proprie-	
 tate intelectuală şi a oricăror aspecte relevante 	
 cu autorităţile statului care au în competenţă 	
 dezvoltarea Strategiei de Securitate Naţională;

Ô Reactualizarea Strategiei naţionale în domeniul	
 drepturilor de proprietate intelectuală (2003-2007) 	
 şi a Planului de Acţiune (2005-2007), pentru a 	
 reflecta angajamentele viitoare ale României 	
 ca ţară membră a Uniunii Europene în combate-	
 rea contrafacerii şi pirateriei şi constituirea formală	
 a unor grupuri provenite din sectoarele public 	
 şi privat şi a unor mecanisme, care să asigure	
 în mod eficient cooperarea şi coordonarea, ca-	
 pacitatea de aplicare a legii, legislaţia şi campani-	
 ile de conştientizare;

Ô Continua intensificare a cooperării, bazată pe	
 existenţa unui memorandum între OMPI şi Gu-	
 vernul României, în sensul îmbunătăţirii schimbului	
 de informaţii şi a specializării judecătorilor, procu-	
 rorilor şi a personalului din cadrul altor autorităţi 	
 care activează în domeniu;
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Ô Dezvoltarea mecanismelor necesare pentru ca	
 sectorul privat să furnizeze informaţii autorităţilor	
 care au atribuţii în aplicarea legii, trebuie să consti-	
 tuie o prioritate a Grupului de lucru;

Ô Dezvoltarea unor programe şi campanii de	
 conştientizare (ştiri, conferinţe de presă), utilizând	
 datele oferite de vamă şi poliţie, trebuie să consti-	
 tuie o altă prioritate a Grupului de lucru;

Ô Analiza modalităţii în care promovarea şi pro-	
 tejarea drepturilor de proprietate intelectuală pot fi	
 introduse în sistemul educaţional;

Ô Continua dezvoltare a competenţelor poliţiei,	
 autorităţii vamale, judecătorilor şi procurori-	
 lor printr-o cooperare eficientă cu organizaţiile 	
 internaţionale şi Comisia Europeană, precum 	
 şi participarea acestora la programe de speciali	
 zare.

La nivel regional:

Ô Dezvoltarea unei strategii comune de acţiune pen-	
 tru instituţiile guvernamentale din regiunile impli-	
 cate în combaterea contrafacerii şi pirateriei;

Ô Încurajarea dezvoltării ulterioare a competenţelor	
 Subgrupului pe probleme privind furtul de propri-	
 etate intelectuală din cadrul SECI, ca şi coopera-	
 rea şi coordonarea sa cu ţările membre şi 	
 organizaţiile guvernamentale internaţionale;

Ô Încurajarea cooperării între sectorul public/privat	
 din ţările din Europa de Est şi Asia Centrală, în	
 sensul educării consumatorilor privind la riscu-	
 rile pe care le presupune achiziţionarea de	
 bunuri contrafăcute şi piratate, vizând sănătatea, 	
 siguranţa, pierderile economice şi implicaţiile	
 sociale;

Ô Încurajarea Interpolului de a lua în considerare	
 înfiinţarea în regiune a programului “Operaţiunea	
 Jupiter”, care ar implica direct autorităţile mai mul-	
 tor ţări şi sectorul privat şi ar reprezenta primul	
 proiect de acest fel în Europa de Est şi Asia 	
 Centrală;

Ô Obligativitatea implementării legislaţiei în ma-	
 terie şi a întăririi sectorului privat în ţările din Eu-	
 ropa de Est şi Asia Centrală, pentru a dezvolta	
 relaţii de lucru mai strânse, printr-o cooperare

  crescută şi o mai bună comunicare a informaţiilor	
 cu organismele internaţionale specializate, cum 	
 ar fi Interpolul, WCO şi WIPO;

Ô Încurajarea ofiţerilor de informaţii (engl. RILOS –  	
 Regional Intelligence Liaison Officers) WCO de	
 a spori colectarea datelor relevante, pentru 	
 a furniza ţărilor membre informaţii adecvate,	
 orientări şi analize şi de a promova schimbul 	
 de informaţie;

Ô Evaluarea nevoilor curente de specializare 	
 a instanţelor ţărilor din regiune, prin dezvoltarea	
 de programe, inclusiv seminarii în domeniul drep-	
 turilor de proprietate intelectuală cu ajutorul OMPI,	
 acestea urmând să devină parte a pregătirii per-	
 soanelor specializate care acţionează în domeniu;

Ô Evaluarea cu ajutorul OMPI a modalităţii în care	
 oficiile pentru invenţii şi mărci şi cele privind pro-	
 tecţia drepturilor de autor din regiune ar putea	
 avea un rol semnificativ  în aplicarea drepturilor 	
 de proprietate intelectuală şi în măsura în care 	
 se impune, să facă schimb de informaţii şi să	
 organizeze cursuri de specializare, pentru 	
 a-şi mări competenţele;

Ô Încurajarea adoptării unei legislaţii ex officio în	
 ţările din regiune, unde aceasta nu există încă,	
 pentru a permite ofiţerilor vamali să verifice bunu-	
 rile suspectate a fi contrafăcute;

Ô Obligativitatea adoptării unor dispoziţii legislative	
 specifice, cuprinse în codurile civile şi penale ale	
 ţărilor din regiune, care să reglementeze măsuri	
 de prevenire şi sancţionare a activităţilor de con-	
 trafacere şi piraterie;

Ô Obligativitatea distrugerii ori a reciclării bunurilor 	
 contrafăcute şi piratate confiscate, ca măsuri 	
 de siguranţă, având ca obiectiv împiedicarea 	
 reintrării acestora în sistemul comercial;

Ô Încurajarea delegaţilor Congresului de a solicita 	
 guvernelor, organizaţiilor şi instituţiilor din care	
 fac parte, să conştientizeze importanţa problemei	
 şi să aplice concluziile şi recomandările Congre-	
 sului regional de combatere a contrafacerii şi pira-	
 teriei din Europa de Est şi Asia Centrală. 

La invel internaţional:

Ô Încurajarea guvernelor de a acorda autorităţilor	
 competente prerogativa de a examina importurile,	

c
o

o
pe

ra
re

 i
n

te
rn

a
ţi

o
n

a
lă



In
te

lle
ct

us
 1

/2
00

7

��

c
o

o
pe

ra
re

 i
n

te
rn

a
ţi

o
n

a
lă  exporturile şi tranzitele vamale şi de a-şi exercita	

 în totalitate autoritatea în luarea unor măsuri 	
 adecvate împotriva transporturilor de bunuri	
 contrafăcute şi piratate; 

Ô Sprijinul acordat OECD în completarea unui studiu 	
 global privind impactul contrafacerii şi comunica-	
 rea rezultatelor acestuia pentru o mai bună infor-	
 mare a factorilor de decizie, în legătură cu costu-	
 rile economice şi sociale ale contrafacerii şi ale	
 pirateriei; 

Ô Sprijinirea OMPI în aplicarea recomandărilor	
 propriului Comitet Consultativ  privind aplicarea	
 legii, în special în ceea ce priveşte: 

	 Ô  Întărirea conştientizării de către consumatori 	
   şi de către autorităţi a necesităţii respectării	
   drepturilor de proprietate intelectuală;

	 Ô	 Îmbunătăţirea şi încurajarea politicilor 	
   de combatere a contrafacerii şi pirateriei;

	 Ô  Sporirea cooperării şi coordonării la nivel 	
   internaţional, regional şi naţional.

Ô Încurajarea sectorului privat de a furniza informaţii	
 Interpolului în vederea constituirii unei baze de	
 date cuprinzând informaţii despre infracţiunile	
 săvârşite în domeniul drepturilor de proprietate	
 intelectuală; 

Ô Încurajarea forţelor de poliţie din întreaga lume, 	
 ca în mod regulat şi sistematic, să raporteze la	
 Interpol informaţiile şi incidentele survenite 	
 în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală; 

Ô Încurajarea Interpolului de a-şi continua eforturile	
 în sensul combaterii infracţiunilor săvârşite în	
 domeniul drepturilor de proprietate intelectuală,	
 evidenţiind legătura cu crima organizată. Scopul	
 este acela de a încuraja instituţiile implicate în	
 aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală 	
 să-şi investească toate resursele în combaterea	
 contrafacerii şi a pirateriei; 

Ô Dezvoltarea standardelor WCO pentru protecţia	
 mondială a drepturilor de proprietate intelectuală,	
 care pot fi oferite guvernelor pe bază voluntară 	
 pentru a-şi întări capacitatea autorităţilor lor 	
 vamale în lupta împotriva contrafacerii 	
 şi a pirateriei; 

Ô Încurajarea WCO de a verifica şi îmbunătăţi 	
 mecanismele legale în vederea comunicării 	
 dintre autorităţile vamale pe bază bilaterală 	
 şi la nivel internaţional şi regional;

Ô Încurajarea WCO de a promova şi în continuare	
 schimbul de informaţii prin intermediul Reţelei de	
 comunicare a Vămilor (engl. CEN) şi CEN COMM. 

conGreSul al treilea 
GloBal priVind  
coMBaterea contrafa
cerii şi pirateriei
Cel de-al Treilea Congres Global privind Combaterea 
Contrafacerii şi Pirateriei s-a desfăşurat la Geneva, 
Elveţia, pe 30 şi 31 ianuarie 2007, fiind găzduit de 
OMPI.

congresul global pledează pentru intensificarea 
eforturilor şi resurselor în combaterea contrafacerii 
şi pirateriei

Înalţi funcţionari de stat, şefi de întreprinderi şi respon-
sabili din cadrul instituţiilor juridice au salutat con-
solidarea cooperării internaţionale în lupta împotriva 
contrafacerii şi pirateriei. Ei au chemat la o mobilizare 
şi mai mare a forţelor şi resurselor în combaterea 
comerţului ilicit, care pune în pericol sănătatea oame-
nilor şi securitatea publică, compromite dezvoltarea 
economică. Aceste probleme s-au discutat la cel de-al 
3-lea Congres Global privind Combaterea Contrafa-
cerii şi Pirateriei, găzduit de Organizaţia Mondială de 
Proprietate Intelectuală (OMPI) la Geneva, în perioada 
30-31 ianuarie 2007.

Peste 700 de delegaţi din sectorul public şi cel pri-
vat au participat la această întrunire internaţională 
(http://www.ccapcongress.net), convocată de OMPI, 
Interpol şi Organizaţia Mondială a Vămilor în co-
operare cu Alianţa Mondială a Liderilor de Afaceri 
pentru Combaterea Contrafacerii şi Pirateriei (GB-
LAAC), Asociaţiei Internaţionale a Mărcilor (INTA), 
Camerei Internaţionale de Comerţ (CCI) şi Asociaţiei 
Internaţionale de Administrare a Siguranţei (ISMA), 
care a avut drept temă „Provocări comune – scopuri 
comune”.

„Falsificatorii şi piraţii împiedică dezvoltarea economică 
şi pun în pericol sănătatea şi securitatea oamenilor. 
Metodele lor complexe se extind tot mai mult şi crimele 
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lor fac zilnic noi victime. Contrafacerea şi pirateria au 
devenit o epidemie. Este vorba despre un fenomen 
global care necesită o ripostă globală”, a declarat 	
dr. K. Idris, Director General al OMPI. Dr. Idris a salutat 
desfăşurarea Congresului al 3-lea global şi l-a calificat 
drept „o etapă importantă în crearea mecanismelor de 
colaborare şi utilizarea cunoştinţelor colective spe-
cializate în procesul de elaborare a soluţiilor de lungă 
durată pentru această problemă omniprezentă, pentru 
că fiecare participant îşi prezintă experienţa sa unică, 
rezultată din lupta împotriva acestei activităţi ilegale”. 
Dr. Idris a mai menţionat că toate părţile interesate ar 
trebui să-şi unească eforturile pentru a ajuta ţările în 
elaborarea unor sisteme de proprietate intelectuală 
eficiente, care le-ar permite să-şi utilizeze resursele 
creative în scopul dezvoltării economice.

Ronald K. Noble, Secretar General al Interpolului, a 
declarat: „Am menţionat în repetate rânduri că doar 
eforturile comune ale sectorului public şi celui privat 
ne-ar permite să câştigăm lupta împotriva contrafacerii 
şi pirateriei”. El a mai adăugat că baza de date a Inter-
polului, ce include infracţiunile în domeniul proprietăţii 
intelectuale, ar permite consolidarea cooperării la 
un nivel mai înalt, deoarece informaţiile furnizate de 
întreprinderile private sunt puse la dispoziţia organelor 
de drept pentru a fi utilizate în anchetele lor privind 
contrafacerea.

Reprezentanţii instituţiilor internaţionale şi interguver-
namentale au accentuat necesitatea stabilirii partene-
riatelor dintre sectorul public şi cel privat în cadrul 
acestei lupte. De aceeaşi părere au fost şi conducătorii 
marilor companii, prezenţi la congres.

Dee Ann Weldon-Wilson, Preşedintele INTA, a remar-
cat: „Contrafacerea şi pirateria, considerate altădată 
infracţiuni locale, constituie deja o problemă globală ce 
cuprinde toate sectoarele industriale şi pe toţi con-
sumatorii. Guvernele, întreprinderile şi instituţiile de 
proprietate intelectuală trebuie să conlucreze în lupta 
cu fenomenul contrafacerii”.

Guy Sebban, Secretar General al Camerei 
Internaţionale de Comerţ, a menţionat că piraţii 
acţionează foarte organizat şi că actualul congres a 
reamintit companiilor şi guvernelor că ar trebui să se 
unească pentru a putea riposta.

Prejudiciul impunător provocat de contrafacere şi pi-
raterie are repercusiuni importante asupra economiei, 
fiind exprimat prin pierderi de venit, locuri de muncă şi 
încasări fiscale. În prezent, toate produsele comerciali-
zate, sau aproape toate, sunt ţinta contrafacerii sau a 
pirateriei, care pun în pericol viaţa oamenilor şi securi-
tatea publică, compromit dezvoltarea economică.

Primul Congres global a avut loc în anul 2004 la Bru-
xelles (Belgia), sub auspiciile Organizaţiei Mondiale a 
Vămilor; al doilea – în 2005 la Lyon (Franţa), sub egida 
Interpolului. Aceste reuniuni sunt un bun prilej pentru 
reprezentanţii sectorului public şi ai celui privat 	
de a-şi împărtăşi experienţele, de a spori procesul 	
de sensibilizare, de a ameliora cooperarea şi de a 
elabora strategii mai eficiente în lupta împotriva contra-
facerii şi pirateriei.

traducere şi adaptare 
Ludmila CASAPU

SUMMARY

The problem of counterfeit and piracy becomes significantly aggravated and constitutes a real 
menace for the global commerce, for the national economy development, for the health and security 
of the consumer and represents a motive to the development of the organized crimes and corrup-
tion. The delegations of the Regional East European and Central Asia Congress on Counterfeit 
and Piracy Fighting, accommodated and sponsorized by the Government of Romania, decided that 
the activity on fighting with the such commerce the object of which is the counterfeit and piratical 
welfare, carried on the national, regional and global level should be considered as a priority-driven. 
The transnational nature of the problem needs an examination in all the levels, side by side with the 
development and implementation of national, regional and international standards. 
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Convenţia de la Roma (în continuare - Convenţia) a 
fost o încercare de a codifica, într-un singur act, toate 
problemele privind protecţia drepturilor conexe, cu 
toate că interpretarea unei piese muzicale, de exem-
plu, reprezintă o activitate intelectuală şi conţine el-
emente ale creaţiei, pe când producerea fonogramelor 
sau elaborarea emisiunilor de radio sau televiziune 
constituie mai mult o activitate industrială [7]. Logica, 
însă, constă în aceea că toate trei categorii de obiecte 
reglementate au un scop principal, şi anume acela de 
a facilita distribuirea rapidă a operelor de artă sau de 
literatură.
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interpreţilor, producătorilor 
de fonoGraMe şi orGaniZaţiilor 
de difuZiune1

ion ţÎGanaş,
şef adjunct departament drept  
de autor şi drepturi conexe, aGepi

Convenţia internaţională pentru protecţia drepturilor interpreţilor, ale producătorilor de fono-
grame şi ale organizaţiilor de difuziune  a fost adoptată la Roma în 1961, intrând în vigoare în 
1964. De-a lungul istoriei sale de aproape o jumătate de secol, Convenţia de la Roma nu a fost 
niciodată modificată sau completată. Conform datelor OMPI din 2007, membri ai Convenţiei  
sunt 83 de state.

Convenţia de la Roma se caracterizează prin normele 
sale permisive, care reies din multitudinea variantelor 
de aplicare, fiind lăsate la latitudinea statelor partici-
pante. În acest sens, normele Convenţiei de la Roma 
nu sunt atât de obligatorii, precum cele ale Convenţiei 
mondiale cu privire la dreptul de autor (1952). O 
altă deosebire constă în aceea că Convenţia de la 
Berna pentru protecţia operelor literare şi artistice şi 
Convenţia mondială cu privire la dreptul de autor sunt 
rezultatul compromisului şi al prevederilor existente în 
unele reglementări internaţionale, în schimb elabo-
rarea Convenţiei de la Roma a fost iniţiată datorită 

1 Rome Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations
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conexe. Astfel, ea reprezintă prima şi cea mai reuşită 
reglementare de acest gen, cu toate că în unele do-
menii nu oferă protecţia necesară, pentru că realizările 
progresului tehnico-ştiinţific, care s-au evidenţiat mai 
ales după intrarea în vigoare a Convenţiei, nu puteau fi 
luate în consideraţie la acel moment.

Convenţia are, deci, scopul de a apăra drepturile 
interpreţilor, ale producătorilor de fonograme şi ale 
organizaţiilor de difuziune, însă fără a afecta în nici un 
mod protecţia dreptului de autor pentru operele literare 
şi artistice. Dimpotrivă, o condiţie necesară pentru a 
adera la Convenţia de la Roma este faptul că statul 
respectiv trebuie să fie parte cu drepturi depline a 
Organizaţiei Naţiunilor Unite [8], precum şi să fi aderat 
la Convenţia de la Berna pentru protecţia operelor 
literare şi artistice sau la Convenţia mondială cu privire 
la dreptul de autor. Aceste dispoziţii au fost introduse 
cu scopul de a înlătura suspiciunile autorilor în legătură 
cu adoptarea unei reglementări internaţionale privind 
drepturile conexe, care în 1961 se considera inutilă şi 
precoce, deoarece în prea puţine legislaţii naţionale 
figurau şi norme ale drepturilor conexe.

De asemenea, Convenţia asigură regimul tratamentu-
lui naţional, potrivit căruia poate fi revendicat:

Ô dreptul interpreţilor, care sunt cetăţeni ai statului 	
 respectiv, pentru organizarea interpretărilor pu-	
 blice, difuzarea în emisiuni sau imprimarea pentru	
 prima dată pe teritoriul său;

Ô dreptul producătorilor de fonograme, care sunt	
 cetăţeni ai statului respectiv, pentru fonogramele	
 imprimate pentru prima dată sau pentru publicare	
 pentru prima dată pe teritoriul său;

Ô dreptul organizaţiilor de difuziune, care au sediul 	
 pe teritoriul statului respectiv, pentru comunicările	
 în eter efectuate de la transmiţători situaţi pe teri-	
 toriul său.

Pentru a păstra tradiţia, şi Convenţia de la Roma 
defineşte unii termeni frecvent utilizaţi. Astfel, interpreţi 
sunt consideraţi actorii, cântăreţii, instrumentiştii, 
dansatorii şi alte persoane care joacă roluri, cântă, 
recită sau interpretează într-un alt mod opere literare 
sau artistice [9]. După cum se observă, Convenţia nu 

acordă protecţie interpreţilor care activează în circuri 
sau interpretarea nu se extinde asupra expresiilor 

83

67

35

23
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folclorice. Aici, însă, intervine principiul permisiv al 
Convenţiei, potrivit căreia, orice stat contractant are 
dreptul, prin legile şi reglementările sale interne, să 
extindă protecţia prevăzută în această Convenţie şi 
asupra artiştilor care nu interpretează opere literare 
sau artistice.

Dinamica numărului de state semnatare  
ale convenţiei de la roma 

Deoarece Republica Moldova a aderat iniţial la 
Convenţia de la Roma, în legislaţia sa au fost prelu-
ate şi definiţiile unor termeni, însă odată cu semnarea 
Tratatului OMPI privind interpretările, execuţiile şi fono-
gramele, s-au făcut şi completările de rigoare.2 

Legislaţia României este mult mai complexă, definind 
artiştii interpreţi sau executanţi ca actorii, cântăreţii, 
muzicienii, dansatorii şi alte persoane care prezintă, 
cântă, dansează, recită, declamă, joacă, interpretează, 
regizează, dirijează ori execută în orice altă modalitate 
o operă literară sau artistică, un spectacol de orice fel, 
inclusiv folcloric, de varietăţi, de circ ori de marionete 
[3].

Convenţia continuă abordarea regimului naţional de 
protecţie [1] şi obligă fiecare stat contractant să ofere 
tratament naţional interpreţilor dacă e satisfăcută cel 
puţin una din următoarele condiţii:

Ô interpretarea publică are loc pe teritoriul altui stat 
contractant;

Ô interpretarea publică este imprimată într-o 
fonogramă care este ocrotită conform altei norme a 
Convenţiei;

2 Potrivit legislaţiei naţionale, interpret este declarat actorul, dirijorul, vocalistul, instrumentistul, dansatorul  sau  o  altă 
persoană care joacă roluri, cântă,  recită  sau interpretează  într-un  alt  mod  opere literare, artistice sau expresii folclorice 
[4].
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fonogramă este comunicată pe cale radioelectrică şi 
protejată în cadrul emisiunii organizaţiei de difuziune.

Condiţiile formulate poartă un caracter teritorial şi nu al 
cetăţeniei, aşa cum era obişnuit până atunci, deoarece 
aplicarea în practică a acestuia din urmă putea fi 
îngreunată, mai ales în legătură cu interpretările colec-
tive. 

Protecţia acordată de Convenţia de la Roma nu 
acţionează dacă interpretarea utilizată  în emisiune 
sau în comunicarea publică este deja difuzată sau 
este realizată după o imprimare. Astfel, interpreţii au 
posibilitatea de a preveni difuzarea sau comunica-
rea publică a interpretărilor lor. Suplimentar, aceştia 
beneficiază de dreptul de a preveni reproducerea, 
fără consimţământul interpreţilor, a imprimării unei 
interpretări a lor, în următoarele trei cazuri:

Ô dacă imprimarea originală a fost realizată fără	
 consimţământul interpreţilor;

Ô dacă reproducerea este realizată în alte sco-	
 puri decât cele pentru care interpreţii şi-au dat	
 consimţământul;

Ô dacă imprimarea originală a fost realizată în con-	
 formitate cu excepţiile şi limitările posibile şi re-	
 producerea este efectuată în alte scopuri decât 	
 cele la care se referă prevederile respective.

Trebuie de menţionat că art. 15 al Convenţiei de la 
Roma care se referă la excepţii şi limitări este comun 
în aplicare pentru toate trei categorii de titulari de 
drepturi şi permite statelor sa prevadă în legislaţia 
şi reglementările lor interne excepţii de la protecţia 
garantată în cazurile:

Ô privind valorificarea în scopuri personale;

Ô privind includerea unor fragmente mici în revista	
 informativă cotidiană;

Ô privind imprimarea temporară de către o	
 organizaţie de difuziune prin intermediul propriilor	
 mijloace şi pentru propriile emisiuni;

Ô privind valorificarea făcută exclusiv în scopuri 	
 didactice sau de cercetare ştiinţifică;

Ô privind protecţia interpreţilor, a producătorilor 	
 de fonograme şi a organizaţiilor de difuziune 	

 cu limitările prevăzute în legile şi în reglementările	
 lor interne referitoare la protecţia drepturilor 	
 de autor pentru operele artistice şi literare.

Limitările drepturilor interpretului, producătorului de 
fonograme şi organizaţiei de difuziune, prevăzute 
de legislaţia Republici Moldova, corespund perfect 
excepţiilor reflectate de Convenţia de la Roma [4].

Convenţia de la Roma păstrează tăcere în legătură cu 
drepturile morale ale interpreţilor. Motivul este acelaşi 
ca şi în cazul Convenţiei mondiale cu privire la dreptul 
de autor, şi anume nedorinţa tradiţională a statelor ce 
aparţin sistemului anglo-saxon de a încadra drepturile 
morale ale autorului în domeniul dreptului de au-
tor, având temerea că declararea drepturilor morale 
pentru interpreţi ar pune un mare semn de întrebare 
în privinţa realizării eficiente a Convenţiei. Desigur, ni-
meni nu poate neglija dorinţa statelor de a reglementa 
în legislaţiile lor interne drepturile personale nepa-
trimoniale de care pot beneficia interpreţii. Urmând 
acestor necesităţi, în legislaţia Republicii Moldova [4] 
sunt prevăzute trei categorii de drepturi morale ale 
interpreţilor:

Ô dreptul la nume;

Ô dreptul la stima reputaţiei, adică dreptul la 	
 apărarea interpretării de oricare denaturări, schi-	
 monosiri sau alte atentate ce pot prejudicia onoa-	
 rea şi demnitatea interpretului.

Legislaţia României face referiri la drepturile morale 
ale interpretului, dar într-o altă formulare:

Ô dreptul de a pretinde recunoaşterea paternităţii	
 propriei interpretări sau execuţii;

Ô dreptul de a pretinde ca numele sau pseudonimul	
 său să fie indicat ori comunicat la fiecare spectacol	
 şi la fiecare utilizare a înregistrării acestuia;

Ô dreptul de a pretinde respectarea calităţii prestaţiei 	
 sale şi de a se opune oricărei deformări, falsificări	
 sau altei modalităţi substanţiale a interpretării ori exe-	
 cuţiei sale sau oricărei încălcări a drepturilor sale,	
 care ar prejudicia grav onoarea ori reputaţia sa.

Determinarea persoanei considerate producător de 
fonograme trebuie să fie decisă până la determinarea 
particularităţilor regimului naţional de protecţie. Mai 
întâi este necesar de a specifica ce se subînţelege 
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lă prin fonogramă, şi numai după aceasta se poate de 

constatat cine este titularul de drepturi. Convenţia 
de la Roma defineşte fonograma ca pe o imprimare 
exclusiv sonoră a sunetelor unei interpretări sau a al-
tor sunete. O simplă analiză a acestei noţiuni ne face 
să constatăm că Convenţia exclude fixarea sunete-
lor împreună cu imaginea, dar include, surprinzător, 
imprimarea zgomotelor, care nicidecum nu poate fi 
considerată interpretare.

Alt termen tratat de Convenţia de la Roma este pu-
blicarea, prin care se înţelege punerea în circulaţie a 
unui număr de còpii a unei fonograme într-o cantitate 
suficientă. Interpretarea acestei clauze stabileşte că 
reproducerea copiei pe teritoriul în care a fost publicată 
fonograma nu constituie o condiţie obligatorie. Astfel 
că producătorul de fonograme, care este cetăţeanul 
unui stat nemembru al Convenţiei de la Roma, va 
obţine protecţia necesară conform Convenţiei din mo-
mentul în care va propune spre difuzare fonograma sa 
în statele membre ale Convenţiei. O altă situaţie avem 
în cazul în care fonograma a fost publicată pentru 
prima dată într-un stat non-contractant, dar a fost, de 
asemenea, publicată, în termen de 30 de zile de la 
prima sa publicare, în unul din statele contractante (pu-
blicare simultană). Opera respectivă va fi considerată 
publicată pentru prima dată în statul contractant.

Al treilea subiect reglementat de Convenţia de la 
Roma sunt organizaţiile de difuziune, care transmit 
emisiunile lor prin radio sau televiziune. Pentru o 
interpretare corectă, Convenţia de la Roma defineşte 
emisiunea ca pe o transmitere prin mijloace radioelec-
trice a sunetelor sau a imaginilor şi sunetelor pentru 
a fi recepţionate de public. Conform acestei noţiuni, 
sunt protejate de Convenţie doar emisiunile de radio 
sau televiziune şi doar cele transmise prin mijloace 
radioelectrice, adică prin intermediul undelor, şi nu cu 
ajutorul firelor [6].

Titularii se bucură de drepturile acordate potrivit 
Convenţiei dacă vor satisfac cel puţin una din condiţiile 
următoare:

Ô sediul organizaţiei de difuziune se află în alt stat	
 contractant, sau

Ô comunicarea publică a fost efectuată de la un	
 transmiţător situat în alt stat contractant.

Există o excepţie de la această regulă, potrivit căreia 
printr-o notificare avizată de Secretarul General al 

Organizaţiei Naţiunilor Unite, oricare dintre statele con-
tractante poate declara că va proteja emisiunile numai 
în cazul în care sediul organizaţiei de difuziune se află 
în alt stat contractant şi comunicarea publică a fost 
efectuată de la un transmiţător situat în acelaşi stat 
contractant, adică sunt obligatorii ambele condiţii.

Organizaţiile de difuziune beneficiază doar de drepturi 
patrimoniale, şi anume dreptul de a autoriza sau a 
interzice:

Ô retransmisia emisiunilor lor;

Ô imprimarea emisiunilor lor;

Ô comunicarea publică a emisiunilor lor în localurile	
 în care intrarea este cu plată; 

Ô reproducerea:

	 Ô imprimărilor emisiunilor lor, realizate fără	
   consimţământul lor;

	 Ô imprimărilor emisiunilor lor, efectuate în	
   limitele excepţiilor, în cazul în care reproduce-	
   rea este efectuată în alte scopuri decât cele	
   stipulate de prevederile respective.

La momentul de faţă, Convenţia de la Roma reprezintă 
actul internaţional de bază care reglementează relaţiile 
privind organizaţiile de difuziune. Cu toate că norme 
asemănătoare sunt prevăzute de Tratatul OPMI privind 
interpretările, execuţiile şi fonogramele şi de Acordul 
TRIPs, aceste convenţii nu ţin pasul cu noile tehnologii 
informaţionale. Aceasta a condiţionat necesitatea 
elaborării unei noi Convenţii internaţionale privind 
protecţia drepturilor organizaţiilor de difuziune, lucrările 
asupra căreia s-au început în 1998 în cadrul Comitetu-
lui permanent al OMPI privind dreptul de autor şi drep-
turile conexe. Deocamdată au fost studiate practicile 
internaţionale, regionale şi naţionale privind protecţia 
drepturilor organizaţiilor de difuziune, precum şi as-
pectele tehnice ale difuzării. Rezultatele acestor lucrări 
au fost deja prezentate Secretariatului OMPI pentru 
informare. Textul consolidat al proiectului Convenţiei 
privind protecţia drepturilor organizaţiilor de difuziune 
conţine 31 de articole, dintre care 21 – reprezintă 
norme materiale şi 10 – norme administrative şi finale 
[2]. În 2007 se preconizează organizarea Conferinţei 
diplomatice în cadrul căreia ar putea fi adoptată 
această Convenţie. Până atunci, însă, relaţiile din 
acest domeniu sunt reglementate de Convenţia de la 
Roma.
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minimă de protecţie. Astfel că durata protecţiei acorde 
nu trebuie să fie inferioară unei perioade de 20 de ani, 
calculată de la sfârşitul anului în care:

Ô a fost realizată imprimarea - pentru fonograme 	
 şi  pentru interpretările incluse în acestea;

Ô a avut loc interpretarea - pentru interpretările care	
  nu  sunt incluse în fonograme;

Ô s-a efectuat difuzarea - pentru emisiuni.

Convenţia de la Roma prevede o perioadă de protecţie 
mai restrânsă, de minimum 20 de ani, pe când Tratatul 
OMPI privind interpretările, execuţiile şi fonogramele şi 
Acordul TRIPs reglementează perioada minimă de 50 
de ani. Astăzi în legislaţiile majorităţii statelor lumii sunt 
prevăzuţi anume ultimele termene. 

Convenţia internaţională pentru protecţia drepturilor 
interpreţilor, ale producătorilor de fonograme şi ale 
organizaţiilor de difuziune nu prevede obligaţiunea 
de a acorda protecţie retroactivă, adică nu se aplică 
interpretărilor, execuţiilor, fonogramelor, emisiunilor 
organizaţiilor de difuziune înregistrare înainte de  data  
intrării  în vigoare a Convenţiei pentru statul respectiv. 

Republica Moldova a aderat la Convenţia de la 
Roma prin Hotărârea Parlamentului nr. 510-XIII din 
22.06.1995 [5]. În procesul discuţiilor privind necesi-
tatea aderării, practicienii în domeniu se întrebau 
dacă semnarea Convenţiei poate duce la îndeplinirea 
unilaterală a obligaţiilor numai în legătură cu interpreţii 
din străinătate, dacă pot apărea probleme în legătură 
cu achitarea remuneraţiei din bugetul de stat, dacă în 
Republica Moldova nu sunt organizaţii privind ad-
ministrarea drepturilor patrimoniale ale interpreţilor, 
executanţilor, producătorilor de fonograme sau 
organizaţiilor de difuziune. Toate dubiile au dispărut 
în scurt timp, deoarece aderarea la Convenţia de la 
Roma acordă mai multe avantaje:

Ô garantează protecţia eficientă a drepturilor inter-	
 preţilor, executanţilor, producătorilor de fonograme	
 sau organizaţiilor de difuziune;

Ô favorizează dezvoltarea proprietăţii intelectuale 	
 şi valorificarea fondului cultural naţional;

Ô favorizează dezvoltarea dinamică a unei direcţii 	
 importante a economiei naţionale, care ulterior 	
 poate deveni o sursă a bugetului de stat;

Ô permite înlăturarea fenomenului pirateriei 	
 şi contrafacerii.

La final, trebuie de menţionat că Convenţia de la 
Roma reflectă situaţia stadiului tehnicii din 1961, care 
a suferit schimbări radicale până astăzi; iată de ce 
în ultimii ani OMPI este preocupată de reglementa-
rea internaţională a unor noi relaţii, care ar face faţă 
cerinţelor actuale.
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La Prima reuniune a Echipei de specialişti din 
domeniul Politicilor de Inovare şi Competitivitate 

(TOS-ICP) din cadrul Comisiei Economice a Naţiunilor 
Unite pentru Europa (UNECE), care a avut loc la 
Geneva, Elveţia, în perioada 8-9 martie curent, au 
participat circa 80 de experţi reprezentînd agenţii 
guvernamentale, instituţii academice şi sectorul privat 
din 28 de state membre ale UNECE, unele organizaţii 
specializate ale Naţiunilor Unite: Organizaţia pentru 
Alimentaţie si Agricultură a Naţiunilor Unite (FAO) 
şi Organizatia Mondiala de Proprietate Intelectuala 
(OMPI), precum şi Comisia Europeană şi Comuni-
tatea Economică Eoroasiatică (EurAsEC). Republica 
Moldova a fost reprezentată de o delegaţie constituită 
din 3 membri ai Grupului de lucru pentru coordonarea 
activităţilor experţilor naţionali în cadrul Comitetului 
UNECE pentru Cooperare şi Integrare Economică, 
instituit printr-o Dispoziţie a Guvernului Republicii 
Moldova. 

Din componenţa delegaţiei au făcut parte membrii 
Grupului naţional de lucru Andrei Timuş, vicedirector 
al Direcţiei generale Cooperare Economică Externă,  
Ministerul Economiei şi Comerţului (şeful delegaţiei), 
Alexandrin Caraganciu, şef al Centrului “Politici sociale 
şi competitivitate” din cadrul Institutului de Economie, 
Finanţe şi Statistică, Svetlana Munteanu, consilier al 
Directorului General al Agenţiei de Stat pentru Propri-
etatea Intelectuală a Republicii Moldova.

Scopul reuniunii a constat în stabilirea sarcinilor ce 
stau în faţa echipei  TOS-ICP, a planului de activitate 
pe anii 2007-2008 şi în identificarea măsurilor con-
crete ce trebuie întreprinse pe parcursul anului curent. 
Secretariatul reuniunii a prezentat mandatul, sarcinile 
şi proiectul planului de lucru al Echipei pentru perioada 
menţionată.

Ô Echipa TOS-ICP a fost instituită în septembrie	
 2006, la prima sesiune a Comitetului UNECE pen-	
 tru Cooperare şi Integrare Economică (CECI), 	

reuniunea Specialiştilor  
În doMeniul politicilor  
de inoVare şi coMpetitiVitate

 cu un mandat de 2 ani şi posibilitatea de prelun-	
 gire a acestuia, la decizia CECI. Echipa de	
 specialişti are sarcina să susţină executarea	
 Programului de lucru al CECI în domeniul tematic	
	 a “revigorarea competitivităţii statelor mem- 
 bre prin încurajarea economiei bazate pe cu- 
 noştinţe şi inovaţie”, ţinând cont de problemele	
 referitoare la inovaţii şi competitivitate. 

Ô Conform mandatului stabilit de CECI, Echipa TOS-	
 ICP are misiunea să examineze chestiunile legate	
 de crearea unui mediu propice dezvoltării inova-	
 ţiilor şi competitivităţii bazate pe cunoştinţe în	
  statele membre ale UNECE, să reacţioneze  la	
 necesităţile guvernelor şi să ţină cont de cele ale	
 sectorului privat, consumatorilor, mediilor univer-	
 sitare şi de afaceri,  precum şi cele ale societăţii	
  civile în ansamblu. 

Ô În scopul susţinerii CECI în atingerea obiectivelor	
 preconizate, Echipa TOS-ICP va executa următoa-	
 rele activităţi concrete: 

a) schimb de experienţă şi cunoştinţe acumula-	
 te, consultări în vederea elaborării modelelor	
 organizaţionale pentru dezvoltarea inovaţiilor şi	
 competitivităţii, precum şi a canalelor prin care re-	
 zultatele dezvoltării tehnologice şi inovării vor	
 pătrunde în economia modernă la scară naţională;

b) reuniuni ale experţilor în vederea stabilirii bunelor	
 practici referitoare la modelele organizaţionale	
 care vor favoriza inovaţia şi difuzarea ei, vor efec-	
 tua sinteza şi diseminarea largă a acestor practici;

c) reuniuni regionale UNECE ale experţilor în do-	
 meniul politicii inovaţionale  şi competitivităţii, în	
 scopul evidenţierii bunelor practici şi a problemelor	
 existente;

d) sinteza metodelor disponibile în vederea  creării	
 unui mediu propice dezvoltării inovaţiilor, pentru	
 discutarea şi aprobarea acesteia de către CECI;
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 ponibile pentru  crearea unui mediu propice	
 dezvoltării inovaţiilor etc.

Ô În corespundere cu Programul de lucru al CECI	
 pentru anii 2007-2008 în domeniul prioritar 	
	 “crearea unui mediu propice dezvoltării  
 inovaţionale şi competitivităţii bazate  
 pe cunoştinţe”, specialiştii Echipei  TOS-ICP	
  trebuie să efectueze următoarele activităţi 	
 concrete: 

Ô	anul 2007

	 a) analiza comparativă 	
 a modelelor organizaţionale de dezvoltare	
 inovaţională şi de competitivitate, precum 	
 şi a canalelor prin care rezultatele de dezvoltare	
 tehnologică şi de inovare pătrund în economia 	
 modernă şi rolul acestora în dezvoltarea eco-	
 nomiei şi competitivităţii la scară naţională;

	 b) rezumarea bunelor practici privind facilitarea	
 generării şi difuzării inovaţiilor;

Ô	anul 2008

	 a) analiza comparativă a politicilor 	
 guvernamentale privind facilitarea dezvoltării 	
 tehnologice şi inovării; 

	 b) rezumarea opţiunilor 	
 politice pentru crearea unui mediu favorabil	
 dezvoltării inovaţionale.

În cadrul reuniunii au fost prezentate de asemenea 
comunicări succinte cu privire la:

Ô Platforma virtuală web pentru schimbul de infor-	
 maţii, elaborată de secretariatul UNECE, care are	
 drept scop facilitarea colaborării între membrii	
 Echipei  TOS-ICP şi experţii asociaţi în perioadele	
 dintre sesiuni, precum şi diseminarea informaţiilor	

 şi comunicărilor (prezentator - José Palacín, se-	
 cretar al TOS-ICP);

Ô Inovaţia, sistemele de inovaţii şi competitivitate	
 în ţările UNECE. Trecerea în revistă a politicilor-	
 cheie  (prezentator – prof. Slavo Radosevic, Ma-	
 rea Britanie; raportul este disponibil on-line la	
 adresa http://www.unece.org/ceci/pdfs/tos/icdocs/	
 uclppt1.pdf);

Ô Sumarul principalelor rezultate ale sondaju-	
 lui experţilor în politici de inovare şi competitivitate	
 (prezentator - Rumen Dobrinsky, UNECE);

Ô Mobilizarea resurselor în susţinerea viitoarelor	
 activităţi (prezentator – Andrey Vasilyev, Direc-	
 tor al Departamentului de Cooperare şi Integrare	
 Economică, UNECE).

Delegaţia Republicii Moldova şi-a exprimat disponi-
bilitatea de a furniza în acest scop toate informaţiile 
relevante referitoare la politicile naţionale de inovare 
şi competitivitate şi de a contribui efectiv la realizarea 
planului de lucru al Echipei TOS-ICP. Participarea 
Republicii Moldova la lucrările Echipei TOS-ICP este 
oportună atât în vederea onorării de către ţara noastră 
a obligaţiilor de membru al UNECE, cât şi a preluării 
experienţelor pozitive, evitării unor inadvertenţe în 
crearea mediului favorabil dezvoltării inovaţionale şi a 
competitivităţii bazate pe cunoştinţe.

La sfârşitul lunii aprilie fiecare ţară trebuie să prezinte 
deja secretariatului UNECE documente referitoare la 
politicile şi programele naţionale, studii de caz, date 
statistice şi alte informaţii relevante pentru realizarea 
pct. (a) din Programul de lucru pentru anul 2007.

Pentru mai multe informaţii accesaţi site-ul 	
http://www.unece.org/ceci/ic.html.

Svetlana MUNTEANU, 
consilier al Directorului General AGEPI
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La 28 ianuarie 1967 s-a născut, la Sadaclia, Basarabeasca, Victor SUMAN, inginer, cercetător ştiinţific 
la Catedra de fizică aplicată şi informatică a USM. 

V. SUMAN şi-a făcut studiile la Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de fizică (1987-1992).

Este coautor a 3 invenţii brevetate: “Dispozitiv pentru aprinderea gazului”, “Instalaţie pentru controlul 
compoziţiei aliajelor” şi “Helioinstalaţie”.

A participat la saloanele internaţionale de invenţii şi noutăţi tehnice de la Bucureşti şi Iaşi  
(„INVENTA”, „INVENTICA” ş. a.), unde i s-au acordat o diplomă de gr. I, un premiu de gr. I,  
o medalie de aur şi una de bronz.
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1. esenţa problemei

În industria vinului, deşeurile ce conţin albastru de 
Prusia (hexacianoferaţi (II) de fier (II) şi fier (III), 
(adică compuşi de cianură) se formează în rezultatul 
demetalizării vinurilor cu hexacianoferat (II) de potasiu, 
compus cunoscut ca „Sare galben-sângerie”.

Problema demetalizării vinurilor apare ca o consecinţă 
a utilizării în industria vinicolă a utilajului (vase, pompe, 
prese, zdrobitoare, conducte etc.) din fier simplu 
neprotejat care, sub acţiunea sucului de poamă şi, 
mai ales, a vinului, sunt supuse coroziei chimice, vinul 
îmbogăţindu-se cu ioni de fier, fapt ce îi atribuie un 
gust metalic de coclit. Din acest produs, care deja nu 
mai are nici gust şi nici miros de vin, nu se pot fabrica 
vinuri de marcă sau şampanie. Pentru a readuce 
gustul iniţial al produsului, este necesar de a înlătura 
ionii de fier, ceea ce se obţine prin administrarea 
hexacianoferatului (II) de potasiu, care leagă ionii de 
fier sub formă de precipitat fin – albastru de Prusia. 
Precipitarea este urgentată prin adăugarea bentonitei 

cuM Să ValorificăM  
deşeurile Vinicole ce conţin  
alBaStru de pruSia

dr. tudor BouneGru
universitatea de Stat din Moldova

Articolul de faţă reprezintă un exemplu de implementare a rezultatelor ştiinţifice în practică. 
Publicaţia poate fi considerată o continuare a articolului „Calea anevoioasă de la inovaţie  
la implementare”, inserat în numărul 2/2006 al revistei „Intellectus”.

şi gelatinei sau a cleiului de peşte, substanţe care, 
împreună cu precipitatul albastru de Prusia şi fracţiile 
coloidale de drojdii, formează aşa-numitele deşeuri 
vinicole ce conţin albastru de Prusia. Ele se separă de 
restul vinului prin decantare şi în stare semilichidă (10-
30% faza solidă), fiind păstrate în vase deschise direct 
la întreprinderile vinicole, unde s-au acumulat.

Deşeurile vinicole ce conţin albastru de Prusia consti-
tuie o problemă actuală pentru fostele state sovietice 
cu o industrie vinicolă dezvoltată: Republica Moldova, 
Georgia, Ucraina, Azerbaidjan, Armenia, Rusia, precum 
şi unele state din fostul lagăr socialist: România şi Bul-
garia. Ţările europene cu o puternică industrie vinicolă 
nu se confruntă cu o astfel de problemă datorită faptu-
lui că nu au utilizat niciodată în procesele tehnologice 
de preparare a vinului utilaj din fier simplu neprote-
jat. Nu apar asemenea dificultăţi nici în procesul de 
obţinere a vinului în gospodăriile ţărăneşti, deoarece 
ţăranii ştiu că în vasele din fier vinul se cocleşte şi evită 
utilizarea lor. Savanţii din institutele de vinificaţie ale 
Moldovei Sovietice şi ale celorlalte republici sovie-	
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nociv, coclitul vinului, proiectând şi construind fabrici 
de vin înzestrate cu utilaj din fier simplu. 

Avându-se în vedere faptul că deşeurile vinicole ce 
conţin albastru de Prusia au în compoziţia lor compuşi 
de cianură, ele sunt atribuite la clasa I de toxicitate 
(considerate supertoxice). Pentru astfel de deşeuri 
concentraţia maximă admisibilă (CMA) constituie 0.005 
g/kg. Însă deşeurile menţionate conţin între 5 şi 50 
g/kg albastru de Prusia (compuşi de cianură), cantitate 
ce depăşeşte CMA de 1000-10000 de ori.

Sub formă de sediment, albastrul de Prusia nu 
comportă proprietăţi toxice. Însă nimerind în sol, 
sub acţiunea apelor freatice, care în Moldova se 
disting printr-un mediu bazic slab datorită podişului 
calcaros, precum şi sub acţiunea plantelor şi micro-
organismelor, aceste sedimente se dizolvă treptat, 
formând hexacianoferaţi solubili în apă, care deja sunt 
toxici. Având o anumită stabilitate în mediu, ei pot fi 
răspândiţi de apele freatice la mari distanţe de la locul 
înhumării deşeurilor respective. Compuşii de cianură 
nimeresc în organismul uman împreună cu apa şi 
produsele alimentare consumate. În concentraţii mari, 
pot conduce la deces, iar în cantităţi mai reduse pot 
provoca îmbolnăvirea sau agravarea bolilor cronice de 
care suferă persoana intoxicată. Sunt afectaţi grav mai 
ales cei cu imunitatea scăzută: copiii, femeile gravide, 
oamenii bolnavi, bătrânii.

Unele microorganisme din sol – Fusarium solari, Trico-
derma polysporum, Fusarium oxysporium, Pinicillium 
itliczynski şi Scytakidium thermophlium /1/, acţionând 
asupra albastrului de Prusia, îl transformă în cianide 
simple volatile, cum sunt cianura de hidrogen (HCN) 

sau dicianul (CN)2), cu un grad de toxicitate şi mai 
înalt. În asemenea cazuri, oamenii se pot intoxica şi 
prin căile respiratorii.

2. Gestionarea deşeurilor vinicole  
în Republica Moldova

În perioada sovietică fabricile de vin evacuau în mediul 
ambiant deşeurile ce conţineau albastru de Prusia în 
mod programat, conform instrucţiunilor tehnologice 
de producere a vinului /2/. Însă, odată cu începutul 
restructurării, când „cortina de fier” s-a întredeschis 
oarecum, comunitatea mondială a insistat ca aceste 
deşeuri să nu mai fie răspândite în mediu. Astfel, 
începând cu anii 1985-1986 ai secolului trecut, fabricile 
de vin din Moldova au început, treptat, să depoziteze 
deşeurile vinicole nocive în vase corespunzătoare 
direct pe teritoriul fabricilor de vin. De  menţionat 
că până atunci întreprinderile vinicole din Moldova 
răspândiseră în mediul ambiant circa 50 mii de tone de 
deşeuri toxice.

Problema stocării deşeurilor vinicole nocive este 
abordată cu mai multă seriozitate şi eficienţă abia în 
anii 1994-1998 (tabelul 1), când la fabricile de vin se 
acumulaseră deja circa 7 mii tone de substanţe toxice.

În anii 2002-2003 cantitatea de deşeuri vinicole ce 
conţineau compuşi de cianură (albastru de Prusia) 
se reduce considerabil, însă problema gestionării lor 
rămâne nesoluţionată, întrucât utilajul fabricilor de vin 
nu s-a modernizat aproape defel în ultimul deceniu. 
Întreprinderile vinicole continuă să demetalizeze vinul 
prin administrarea hexacianoferatului (II) de potasiu, 
contribuind astfel la creşterea volumului de deşeuri 
acumulate. Dacă vom lua drept punct de referinţă anul 
1997 (tabelul 2), vom constata că în acel an au fost 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Deşeuri cu 

compuşi de 

cianură

- 1255 3949 2612 6912 7374 6861 6850 7463 6373 5211

Inclusiv din 

clasa de toxici-

tate I

- 1255 3949 2612 6912 7374 6623 6850 7463 5880 4701

Tabelul 1

Deşeuri cu compuşi de cianură, acumulate la sfârşitul anului (tone)*

* Date prezentate de Departamentul Statistică şi Sociologie al Republicii Moldova
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luate la evidenţă circa 1500 tone de deşeuri toxice 
formate pe parcursul anului. 

Anul 1997 a fost luat drept punct de referinţă în mod 	
deliberat, avându-se în vedere faptul că în acest an 
la fabricile de vin s-au întreprins măsuri mai eficiente 
pentru colectarea şi depozitarea deşeurilor toxice 
(după cum putem constata din tabelul 1), însă la data 
respectivă încă nu intraseră în vigoare legile elabo-
rate de Parlament /3-5/, care obligau întreprinderile cu 
pricina să plătească pentru păstrarea deşeurilor toxice 
produse.

Evident, cifra de 1504 tone este diminuată considera-
bil; realmente, cantitatea deşeurilor vinicole acumulate 
timp de un an depăşesc de cel puţin 2 ori această 
cifră, având în vedere că o bună parte din deşeurile 
formate nimeresc în mediul ambiant în procesul 
spălării vaselor sau la filtrarea vinului. Totodată, o 
anumită cantitate este, pur şi simplu, aruncată de la 
unele fabrici de vin direct în mediul ambiant. Se ştie 
că în ultimul timp au sporit radical cerinţele faţă de 
calitatea vinului, prin urmare, tot mai mult vin metali-

Denumirea 
deşeurilor

Deşeuri 
existente la în-
ceputul anului

Mişcarea deşeurilor Deşeuri 
existente la 
sfârşitul anului

Formate Folosite Neutrali-	

zate

Transmise la 
alte întreprin-
deri

Expediate la 
poligoanele 
deşeurilor 
solide

Total 11457 3200 299 132 153 1066 13108

Inclusiv:
Clasa 	

de toxicitate I
6238 1551 - 74 0.0 354 7416

Inclusiv compuşi 
de cianuri:

5778 1504 - 70 - 354 6912

Clasa
de toxicitate II 836 417 253 16 98 0.0 910

Deşeuri ce 
conţin vanadiu

403 0.0 - - - - 403

Chimicale şi 
pesticide inuti-
lizabile

79 3 5 0 - - 77

Deşeuri petro-
liere

182 395 238 15 97 - 250

Tabelul 2

Formarea, utilizarea şi neutralizarea deşeurilor toxice în 1997 (tone)*

* Date prezentate de Departamentul Statistică şi Sociologie al Republicii Moldova

zat este supus demetalizării prin metoda tratării cu 
compuşi de cianură.

 Revenind la datele din tabelul 1, vom încerca să 
prognozăm ce cantitate de deşeuri vinicole conţinând 
albastru de Prusia urma să fie stocată în anul 2006. 
Astfel, în perioada 1998-2006 în Republica Moldova ar 
fi trebuit să se acumuleze:

6912 + 8 x 1500 = 18912 tone.

Conform datelor Inspectoratului Ecologic, în prezent la 
fabricile de vin din republică sunt acumulate circa 8000 
tone de asemenea deşeuri. E cazul să ne întrebăm: 
unde au dispărut cele peste 10 mii tone de deşeuri 
supertoxice care au fost generate de industria vinicolă 
din republică? Noi considerăm că şi acestea au fost 
aruncate în mediul ambiant. Modul cum au fost evacu-
ate poate fi uşor observat din tabelul nr. 3:

După cum se observă din datele prezentate, în anul 
2003 au fost expediate la rampa de deşeuri menajere 
(gradul IV de toxicitate) 1372 tone de deşeuri ce conţin 
compuşi de cianură (gradul I de toxicitate). Celelalte 
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cantităţi – 98.840, 668.740 şi 668.740 tone, consi-
derate respectiv: utilizate, neutralizate şi depozitate 
– cu siguranţă că au fost aruncate în mediul ambiant, 
însă într-un mod mai camuflat, deoarece, se ştie, în 
Republica Moldova nu există depozite amenajate 
pentru deşeurile vinicole ce conţin compuşi de cianură. 
Aceste deşeuri nu pot fi utilizate în nici un proces 
tehnologic sau activitate economică. Ele nu au fost 
neutralizate. Singura organizaţie autohtonă autorizată 
în neutralizarea deşeurilor vinicole ce conţin compuşi 
de cianură este SRL „Tehnores”, însă această unitate, 
evident, nu reuşeşte să neutralizeze decât o canti-
tate nesemnificativă de deşeuri. Astfel, pe deoparte, 
Moldova se opune cu înverşunare faptului de a permite 
trenurilor cu deşeuri nucleare de la Staţia atomică din 
Kozlodui, Bulgaria, să traverseze teritoriul ţării (doar 
să traverseze), iar pe de altă parte, aruncă în mediul 
ambiant mii de tone de deşeuri supertoxice (deşeurile 
radioactive sunt din aceeaşi clasă de toxicitate ca şi 
deşeurile vinicole ce conţin albastru de Prusia). 

În ţările civilizate asemenea lucruri n-ar fi fost nicicând 
tolerate. Mai mult ca atât, nicio fabrică de vin care 
generează deşeuri toxice nu ar fi funcţionat nici măcar 
o singură zi, deoarece activitatea de producţie este 
categoric interzisă până când nu a fost soluţionată 
problema deşeurilor care se formează în rezultatul 
acestei activităţi. 

3. neutralizarea deşeurilor vinicole  
ce conţin albastru de Prusia

În perioada sovietică era cunoscută o singură teh-
nologie /6/ de denocivizare a deşeurilor vinicole ce 
conţin albastru de Prusia, anume prin tratarea acestor 
deşeuri cu hidroxizi de sodiu sau potasiu la încălzire în 
mediu apos. Aplicarea respectivei tehnologii prezenta 
un pericol enorm, deoarece în rezultatul acestei tratări 
se formau cianuri de sodiu sau potasiu mai toxice chiar 

Tabelul 3

Formarea, utilizarea şi neutralizarea deşeurilor toxice (tone)*

Existente 
la începutul 
anului

Formarea 
deşeurilor 
toxice

Utilizate Neutralizate Expediate 
la depozite 
amenajate

Expediate 
la rampa 
de deşeuri 
menajere

Existente 
la sfârşitul 
anului

Deşeuri ce 
conţin compuşi 
de cianură

5729.749 1355.832 98.840 668.740 668.740 1372.000 4701.141

* Date prezentate de Departamentul Statistică şi Sociologie al Republicii Moldova

decât substanţele „denocivizate”. Această tehnologie 
nu a fost nicicând aplicată în practică. 

De menţionat că în literatura de specialitate editată în 
ţările apusene nu vom afla nicio descriere a vreunei 
tehnologii de denocivizare, deoarece la întreprinderile 
din Occident nu s-au format vreodată astfel de deşeuri. 

Primele procedee de denocivizare a deşeurilor vinicole 
toxice, elaborate de savanţi din Moldova, au fost publi-
cate abia în 1992 /7,8/.

Conform procedeului /7/, autori P. Parasca şi E. Rusu, 
denocivizarea deşeurilor vinicole ce conţin albastru de 
Prusia se realizează prin arderea lor în cuptoarele unor 
cazangerii la temperatura de 600-12000C. Tehnologia 
elaborată pe baza acestui procedeu, care prevedea 
arderea deşeurilor vinicole ce conţin albastru de 
Prusia în cuptorul de producere a cărămizilor (S.A. 
„Macon”, mun. Chişinău), a fost respinsă de Ministerul 
Mediului din motivul că la încălzire aceste deşeuri se 
descompun, formându-se substanţele HCN şi (CN)2) 
/9/, extrem de toxice (considerate ca armă chimică de 
exterminare în masă).

Al doilea procedeu /8/, autori Ţ. Conunov ş. a., preve-
dea denocivizarea acestor deşeuri prin tratarea lor cu 
lapte de var la temperatură ridicată, având drept re-
zultat dizolvarea şi separarea albastrului de Prusia din 
deşeuri. Procedeul era original şi, principalul, promitea 
să fie aplicabil din punct de vedere tehnologic. Însă ul-
terior s-a constat că, în varianta propusă, el nu poate fi 
executat tehnologic, deoarece hexacianoferatul (II) de 
calciu solubil format nu se separă de restul deşeurilor. 
A fost nevoie de elaborat o schemă tehnologică de 
eliminare a lui din restul deşeurilor prin spălare cu apă 
potabilă, într-un sistem contra curent. S-a renunţat, de 
asemenea, la încălzirea deşeurilor pentru a solubiliza 
albastrul de Prusia, deoarece acest proces putea fi 
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generat un al procedeu /10/, rezultat al modernizării 
procedeului iniţial. 

Tehnologia elaborată prevedea solubilizarea 
compuşilor de cianură din deşeurile vinicole, separarea 
lor prin spălare cu apă potabilă de restul deşeurilor, 
constituite, în temei, din bentonită şi compuşii de 
cianură ce s-au precipitat, deja în stare pură, din soluţii 
cu săruri de fier (III). Sedimentul nou format de albas-
tru de Prusia pur, de culoare albastră închisă, după 
separare, uscare şi măcinare fină putea fi folosit drept 
pigment albastru la fabricarea vopselelor. Deşeurile 
restante nu mai erau deja toxice şi puteau fi expediate 
la rampa de gunoi menajer. 

Tehnologia elaborată avea mai multe avantaje: sim-
plitatea, posibilitatea de a dirija eficient procesul de 
denocivizare, pentru aplicare nu se cereau investiţii 
mari, utilaj special. Instalaţia de denocivizare putea fi 
construită din utilajul existent la fabricile de vin (vase, 
pompe, filtru).

În vara anului 1997 această tehnologie era deja 
elaborată şi, pentru a fi aplicată, trebuia să fie testată 
de Inspectoratul Ecologic şi de Centrul de Medicină 

Preventivă pe o instalaţie industrială sau, cel puţin, 
pe o instalaţie-pilot, de care nu dispuneam la acea 
oră. Cu titlu de excepţie şi de experiment, instituţiile în 
cauză au permis crearea unei instalaţii de denocivizare 
a deşeurilor vinicole ce conţin albastru de Prusia la 
una din fabricile de vin din republică, aceasta urmând 
să-şi asumare toate riscurile posibile. Acesta a fost 
„Combinatul de vinuri spumante şi de marcă „Vismos” 
din Chişinău. 

În august 1997 la această întreprindere a fost 
construită o instalaţie de neutralizare a deşeurilor 
vinicole toxice, aplicându-se tehnologia elaborată, care 
a fost atestată  de organizaţiile abilitate în domeniul 
protecţiei mediului abia după 4 luni de la lansarea 
ei. Fiind exploatată la această întreprindere timp de 
12 luni, instalaţia în cauză a neutralizat 250 tone de 
deşeuri vinicole ce conţineau albastru de Prusia.

Între timp, savanţii implicaţi în acest program de cercetări, 
împreună cu Departamentul „Moldova-Vin”, existent la 
acea oră, au elaborat un plan de neutralizare a tuturor 
deşeurilor vinicole din republică ce conţin albastru de 
Prusia, aplicând anume această tehnologie. Însă, până la 
urmă, acest proiect nu a fost pus în aplicare.

(va urma)

SUMMARY

The problem of demetallizing the wine appears in case of utilization in the wine-making industry 
of the equipment (tanks, pumps, presses, crushing equipment, tubes etc.) made of usual unprotected 
iron, that under the action of the grapes juice and, namely of the wine are subjected to the chemical 
corrosion, the wine is enriched with the iron ions which give to it a metallic taste. In order to restore 
the initial taste of the wine it is necessary to remove thereof the iron ions by administration of the 
potassium hexacyanoferrate(II)  binding the ions of iron in the form of the thin precipitation – the 
Prussian blue. 
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La 19 ianuarie 1952 s-a născut, la Chişinău, Svetlana BURACIOV, doctor în medicină, cercetător 
ştiinţific superior în Laboratorul de epidemiologie al Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie  
„N. Testemiţanu”.

În perioada 1971-1977, S. BURACIOV  îşi face studiile la Institutul de Stat de Medicină din Chişinău. 
În anul 1989 susţine teza de doctor în ştiinţe medicale.

S. BURACIOV a publicat peste 60 de lucrări ştiinţifice, este autorul a 10 invenţii brevetate şi 40 de 
inovaţii. A participat la mai multe saloane naţionale şi internaţionale de inventică de la Geneva (2000, 
2001), Bruxelles („Eureka” - 2000, 2001), Chişinău (EIS „INFOINVENT” – 1999-2003), invenţiile sale 
fiind apreciate cu 3 medalii de aur, 3 de argint, 1 de bronz şi cu 10 diplome de gr. I, II şi III. 
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Una dintre metodele noi de sudare, prezentate la 
Conferinţa menţionată, este sudarea prin presiune cu 
arc electric rotitor.

Principiul acestei metode este prezentat în fig. 1.

prof., dr., ing. ilie BoteZ
prof., dr., ing. alexei BoteZ

În septembrie 2006 la Braşov (România) s-au desfăşurat lucrările Conferinţei Internaţionale 
“Managementul calităţii în domeniul sudării”. La Conferinţă au participat circa 400 de specialişti 
în materie, profesori, savanţi, conducători de firme etc. Concomitent a fost organizată expoziţia 
“Sudura - 2006”, unde au fost expuse echipamente şi accesorii pentru sudare dintre cele mai per-
formante. Succesul manifestaţiei s-a datorat anume prezenţei noilor îmbinări sudate, practic din 
toate domeniile industriei.

drd., ing. Mihai BuneScu
lector asistent ion dicuSară

universitatea tehnică a Moldovei

Fig. 1.	Sudarea prin presiune cu arc electric rotitor

Încălzirea pieselor sudate este efectuată cu un arc 
electric ce se roteşte în faţa suprafeţelor frontale ale 
acestor piese. Atât arcul, cât şi rotaţia acestuia, sunt 
realizate de câmpul magnetic generat de două bobine 
de magnetizare.

După încălzire, are loc refularea pieselor, fapt prin care 
se realizează sudura.

Metoda este utilizată la sudarea ţevilor din oţeluri car-
bon şi inoxidabile.

Totodată, o amploare din ce în ce mai mare o ia utiliza-
rea ţevilor din polietilenă de înaltă densitate. Acestea 
sunt utilizate la construcţia apeductelor, gazoductelor, 
sistemelor de canalizare şi irigare etc.

Sudarea acestor ţevi se efectuează după următorul 
traseu tehnologic:

Ô fixarea ţevilor sudate;

Ô apropierea ţevilor;

Ô alinierea ţevilor;

Ô topirea zonelor îmbinate;

Ô refularea ţevilor;

Ô menţinerea îmbinării până la solidificare;

Ô eliberarea ţevilor sudate.

Topirea zonelor îmbinate poate fi efectuată prin 
următoarele procedee:

Ô cu placă încălzitoare;

Ô cu radiaţii infraroşii;

Ô prin electrofuziune;

Ô cu laser;

Ô cu gaze fierbinţi.

Cel mai des utilizată este topirea cu radiaţii infraroşii, 
deoarece exclude contactul dintre generatorul de 
radiaţii şi suprafeţele topite.

Radiaţiile au o lungime de undă de circa 1-2,5 μm şi în 
caz de necesitate sunt filtrate prin filtre.
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următorilor paşi:

tăierea metalelor cu arc şi plasmă. Tăierea cu arc 
şi plasmă este bazată pe posibilităţile arcului compri-
mat să pătrundă adânc în metal şi să-l topească. 
Intensitatea de pătrundere este direct proporţională cu 
intensitatea arcului. La deplasarea becului, topirea are 
loc în formă de crăpătură îngustă.

Plasma se creează îndreptând un torent de gaze 
printr-o duză îngustă. Aceasta reprezintă o sursă 
termică puternic concentrată, temperatura căreia 
atinge 2000-3000 °C. Gazul creator de plasmă este de 
regulă argonul, azotul sau hidrogenul, uneori fiind uti-
lizate şi amestecuri din câteva gaze. În paralel, gazele 
protejează electrozii de ardere excesivă.

Un exemplu de repartizare a temperaturilor în getul 
de plasmă este reprezentat în figura 2. Intensitatea 
curentului este de 400 A, iar consumul de argon - 	
0,6 m3/min.

Fig. 2.	Repartizarea temperaturilor în jetul cu 
plasmă la un curent de 400 a şi consum de argon 
de 0,6 m3/h

Duza de plasmă poate avea doi electrozi sau unul 
singur, piesa în acest caz servind drept al doilea 
electrod (fig. 3). Temperatura plasmei, formată de 
duza cu un electrod, este mai joasă, de aceea metoda 
este utilizată la tăierea materialelor cu grosimi mari. În 
calitate de electrozi sunt folosiţi wolframul cu lantan. 
Forma jetului corespunde formei de ieşire a duzei.

Arcul este excitat prin atingerea electrodului de muchi-
ile duzei, în primul rând prin cavitatea interioară a 
capului fiind transmis gazul.

Electrodului paralel i se aplică o mişcare oscilantă 	
„du-te-vino”.

Plasma este aplicată pentru tăierea metalelor inoxi-
dabile, a fontelor şi oţelurilor aliate. Particularităţile 
pozitive ale procesului de tăiere cu plasmă sunt: viteza 
mare de tăiere, posibilitatea tăierii diferitelor metale la 
acelaşi utilaj, utilizarea gazelor puţin costisitoare, zonă 
mică de influenţă termică, lipsa deformaţiilor termice, 
economie de metal (tăietură îngustă).

Capul aparatului de tăiat (plasmotron) (fig. 4) constă 
din mantaua exterioară 1 fixată prin intermediul piuliţei 
2 de carcasa nemetalică. Electrodul 4 este fixat de 
dispozitivul de strângere 3 în carcasa superioară spre 
care prin ţeava 5 vine gazul plasmagen, iar prin alte 
două conducte 8 – apă pentru răcire şi curent electric. 
Jetul de plasmă iese prin becul 6.

Fig. 3.	Scheme de lucru ale aparatelor cu plasmă:  
a) – cu arc cu plasmă; b) – cu şuviţă de plasmă

Fig. 4.	capul aparatului de tăiat:	

1 – mantaua exterioară; 2 – piuliţă; 3 – dispozitiv de 
strângere cu bucşe elastice; 4 – electrod; 5 – ţeavă 
(conductă); 6 – bec; 7 – canal pentru răcirea ajutajului 
cu apă; 8 – conducte pentru apă

Datorită universalităţii sale, procesul de tăiere cu 
plasmă este uşor supus automatizării.

În fig. 5 este reprezentată structura unui robot de 
sudare şi tăiere, care conţine căruciorul 2 ce rulează 
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epe calea 1, fiind antrenat de motor-reductorul M1 /5/. 

Pe cărucior este fixat suportul 3 în care este introdusă 
coloana 5, ghidată şi centrată pe rulmenţi. Rotirea 
coloanei este asigurată de roata dinţată 4, antrenată 
de motor-reductorul M2.

Fig. 5.	Structura unui robot de sudare şi tăiere

Pe coloana 3 prin doi suporţi sunt fixate două braţe 
solidare cu piuliţa ce se roteşte în şurubul antrenat 
de motor-reductorul M3, asigurându-se translaţia pe 
verticală. Braţul 7 are lungimea fixă de 1000 mm, 
având posibilitatea de extensie a antebraţului 8 cu 	
700 mm prin antrenarea motor-reductorului M4. 
Mecanismul de execuţie 9 are o mişcare de rotaţie 
de 180°, realizată de motor-reductorul M5. Pe el este 
fixat portcapul de sudare 10, rotit de motor-reductorul 
M6. Capul de sudare 11 este racordat la furtunul de 
gaz 12, suspendat prin suportul 13 şi conectat la 
sursa de plasmă 14. Sursa de plasmă lucrează în 
curent pulsant şi este alimentată cu gaz plasmogen 
din butelia 17. Robotul este comandat de la pupitrul de 
comandă 15 şi programat de la programatorul 16. Pe 
braţul robotului este fixată camera de luat vederi 18 ce 
supraveghează procesul de sudare.

Pentru metalizarea şi sudarea uniformă a pieselor 	
în mod automat este utilizat complexul tehnologic 	
robotizat (fig. 6), compus din robotul 3 şi manipulato-	
rul 8.

Fig. 6. complex tehnologic robotizat

Robotul are patru grade de mobilitate: trei translaţii şi o 
rotaţie lucrând în coordonate cilindrice.

Instalaţia este compusă din sursa de sudare 1, sis-
temul de alimentare cu sârmă 2, pistolul 4 şi sursa de 
aer comprimat 7. Piesa de metalizat 6 se fixează pe 
platoul 5 al manipulatorului 8 plasat în faţa robotului 3. 
Platoul 5 execută o rotaţie uniformă în jurul axei sale.

Acţionarea robotului se realizează cu motoare electrice de 
curent continuu, comandate de tensiune linear variabilă 
în timp. Dirijarea se efectuează de două microprocesoare 
MICROPROG 228, prin patru canale analogice.
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SUMMARY

In the period of September 20-22, 2006 in Brashov (Romania) took place the International Confer-
ence „The quality management in the field of welding”, held in the context of entry of Romania into 
the European Unity. At the Conference took part about 400 specialists of the given field, professors, 
scientists, heads of the companies etc.

During the Conference it was carried out an exhibition „Welding 2006”, where the best equipment 
for welding was exposed. The manifestations had success owing to representation of new methods of 
welding practically in all the branches of industry.  
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iStOria cercetării aPeLOr  
SUBTERANE INDUSTRIALE

Apele subterane, care conţin elemente chimice 
rare (iod, brom, heliu, litiu ş. a.) şi pot fi extrase 

în scopuri economice, se numesc ape industriale. În 
unele cazuri, mai sunt numite şi resurse hidrominerale. 
Acestea sunt răspândite în toate diviziunile geologice 
stratigrafice ale ţării noastre, însă conţin concentraţii 
de explorare numai în rocile acvifere paleozoice 
inferioare-terţiare. Până în prezent apele subterane 
industriale nu au fost folosite în economia naţională.

Studiul apelor industriale în ţara noastră începe în anii 
1948-1950, concomitent cu cercetările zăcămintelor de 
petrol şi gaze naturale. Odată cu cercetările hidrogeo-
logice petrolifere, are loc şi procesul de acumulare a 
datelor hidrogeochimice referitoare la apele industriale 
din subsolul Moldovei.

În 1951 cercetătoarea V.A. Crotova [25] generalizează 
atât datele noi, cât şi pe cele retrospective ale cerce-
tărilor hidrogeologice. Ea a fost printre primii geologi 
care au descris zonalitatea hidrogeologică verticală, 
apele sărate, saramurile orizonturilor acvifere adânci şi, 
de asemenea, compoziţia lor chimică. În 1958, 	
N.M. Frolov [14] a sumarizat datele privind apele 
subterane şi condiţiile paleohidrogeologice ale regiunii 
prelitoralice de vest a Mării Negre. El a constatat că 
orizonturile acvifere adânci sunt  bogate în iod 	
(de la 7.0 până la 58.0 mg/l), brom (de la 160.0 până la 

apele SuBterane induStriale  
ale repuBlicii MoldoVa (1)

dr. în geologie şi mineralogie  
constantin Moraru
institutul de Geologie şi Seismologie, 
aşM

300.0 mg/l), bor, metan, hidrogen sulfurat 	
şi alţi compuşi chimici. În perioada 1958-1961 	
S.T. Vznuzdaev a publicat două lucrări hidrogeologice 
[1,2]. Autorul remarca prezenţa în orizonturile acvi-
fere cercetate a iodului şi bromului. Datele hidrogeo-
chimice evidenţiază o zonă lângă or. Ungheni, care 
se caracterizează prin prezenţa apelor subterane 
cu mineralizare înaltă, predominarea compuşilor de 
clor şi magneziu, coeficientul mic de sulfatare şi, de 
asemenea, a bromului şi iodului. Prezenţa acestor 
microelemente a fost confirmată şi în apa din calcarele 
sarmaţianului inferior-mediu din sudul ţării. V.N. Ivanov 
prezintă, în anul 1959 [6], date noi despre conţinutul 
de iod şi brom în gresiile şi aleurolitele cambriene şi 
siluriene pe teritoriul pantei scufundate a Platformei 
Ruse şi în zona or. Ungheni.

În 1961 s-au efectuat lucrări hidrogeologice spe-
ciale de cercetare a apelor subterane industriale 
în partea de sud a Moldovei. Ca rezultat al acestor 
lucrări, precum şi al cercetărilor ulterioare, s-a acu-
mulat un volum considerabil de date geochimice. S.T. 
Vznuzdaev şi L.A. Lazarevskaia (1965) [18] prezintă 
date despre răspândirea iodului, bromului şi borului 
pe întreg teritoriul Moldovei. V.T. Şincariuk (1967), 
în teza sa de doctorat, generalizează toate datele 
privind apele subterane de pe teritoriul interfluviului 
Prut-Nistru, existente în acea perioadă, şi, tangenţial, 
descrie conţinutul iodului, bromului, borului şi heliului 
în orizonturile acvifere arteziene de pe teritoriul studiat 
[30]. O contribuţie substanţială o constituie lucrările 
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e[11,17,26,27] şi disertaţia lui V.V. Petrovskii, susţinută 
în 1968 [10].

Autorii acestor lucrări au determinat legitatea dis-
tribuirii condiţiilor hidrogeologice, compoziţiei chimi-
ce, particularităţilor hidrodinamice şi parametrilor de 
filtraţie a complexelor acvifere jurasice în care sunt 
localizate apele industriale ale depresiunii Predobro-
gene. V.V. Petrovskii [10] a elaborat metodologia cal-
culului resurselor exploataţionale ale apelor industriale 
pe baza indicilor hidrogeodinamici. În continuare, B.M. 
Poluhtovici generalizează, în 1970, [28] rezultatele 
lucrărilor de foraj structural-profilar şi parametric, 
efectuate în sudul Moldovei în perioada 1959-1969. În 
această lucrare se caracterizează materialele primare 
ale eşantioanelor hidrogeologice pe intervale din 
forajele adânci şi rezultatele pompărilor experimentale. 
Prezintă interes registrele analizelor chimice ale apelor 
subterane, în care sunt expuse date precise despre 
conţinutul iodului, bromului şi borului.

Colectivul de autori format din cercetătorii V.S. Sa-
marina, E.V. Petracov şi A.V. Cozlova [9] a publicat o 
lucrare dedicată apelor minerale ale Moldovei. În acest 
studiu se prezintă caracteristica deplină a compoziţiei 
chimice a apelor minerale şi, în deosebi, datele 
privind conţinutul iodului, bromului, borului, precum şi 
conţinutul relativ al microelementelor rare: litiu, potasiu, 
stronţiu, stibiu etc.

Timp de câţiva ani colaboratorii Universităţii din 
Sankt-Peterburg au efectuat cercetări hidrogeochimice 
regionale detaliate pe teritoriul Republicii Moldova 
[12,23,24]. Din punctul de vedere al caracteristicii 
apelor industriale, datele obţinute prezintă un interes 
ştiinţific deosebit, deoarece pentru prima dată a fost 
prezentată răspândirea regională în apele subterane a 
microelementelor rare (iod, brom, bor) pentru întregul 
teritoriu al ţării, fără a lua în consideraţie specificul 
apelor industriale. 

Un aport însemnat în acumularea materialului 
geochimic iniţial şi prelucrarea lui aparţine colabo-
ratorilor Direcţiei de Geologie (în prezent AGeoM) 
[3,5,8,19,20,21,22]. Este necesar de remarcat, în 
special, ultima lucrare a lui A.K. Kireev şi Z.V. Juk [21], 
în care sunt generalizate rezultatele evaluării region-
ale a resurselor exploataţionale prognozate a apelor 
subterane industriale cu elemente chimice rare de pe 
teritoriul de sud al Moldovei şi sunt calculate rezervele 
lor la data de 01.01.85. Autorii prezintă date referitoare 

la apele care conţin iod, brom, bor, litiu, rubidiu, cesiu, 
stronţiu şi potasiu în orizonturile acvifere de vârsta 
jurasică. Aceşti autori au constatat că apele subterane, 
ca materie primă hidrominerală, sunt dezvoltate în 
depresiunea Predobrogeană şi pe Platforma Scitică. 
Cu toate acestea, înşişi autorii susţin că zăcămintele 
de ape industriale sunt slab studiate, în deosebi în 
depresiunea Predobrogeană.

În anul 2000 C.E. Moraru [31] face o sinteză a datelor 
geochimice noi şi retrospective referitoare le apele 
subterane industriale. Până în prezent această lucrare 
rămâne a fi cea mai complexă.

aPe SuBterane cu iOD, BOr Şi BrOM

Distribuţia regională a iodului (I), borului (B) şi bro-
mului (Br) în apele subterane ale Republicii Moldova 
se caracterizează printr-un şir de materiale neoficial 
publicate şi prin datele Laboratorului de Hidrogeologie 
a Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM [18, 
21, 23, 27, 30]. Pentru prima dată distribuţia acestor 	
elemente chimice a fost generalizată pe hărţi topogra-
fice în aceeaşi scară şi pentru toate acviferele şi com-
plexele acvifere de la vista Quaternară până la Jurasic.

Apele freatice (quaternare) conţin I în limitele 0.005-
0.5 mg/l, B - 1.0-35.0 mg/l şi Br - 0.05-2.0 mg/l. În plan 
regional aceste elemente chimice sunt repartizate 
neuniform şi fără evidenţierea unei legităţi clare sau 
genetice. Doar o singură tendinţă poate fi menţionată: 
în unele locuri concentraţiile maxime ale elementelor 
studiate corespund în plan topografic cu luncile reţelei 
hidrografice, unde mineralizarea freaticului este mai 
mare decât 1.0 g/l.

Apele sarmaţianului mediu după concentraţiile I, B, Br 
se deosebesc de acviferul freatic. Concentraţiile ele-
mentelor în diapazonul minimum-maximum se schimbă 
de la sud-est spre sud-vest. Cele mai mari concentraţii 
ale I, B, Br sunt caracteristice pentru lunca r. Prut şi 
sudul ţarii. Iodul cuprinde valorile 0.02-14.80 mg/l, borul 
0.0-41.0 mg/l şi bromul 0.0-120.0 mg/l.

În acviferul sarmaţian inferior I formează concentraţii 
între 0.02-14.0 mg/l, B - 0.0-40.0 mg/l şi Br - 0.0 
- 50.0 mg/l. Distribuţia regională a elementelor este 
asemănătoare cu particularităţile sarmaţianului mediu: 
concentraţii ridicate pentru lunca r. Prut şi teritoriul su-
dic al Moldovei. I, B şi Br formează două anomalii bine 
evidenţiate - în împrejurimile or. Ungheni şi pe teritoriul 
dintre oraşele Cantemir şi Cahul. 
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e Apele Cretacicului sunt mai puţin bogate în I şi B 
comparativ cu acviferul sarmaţian inferior. Din punct 
de vedere statistic, concentraţiile I alcătuiesc 0.05-
12.6 mg/l, iar ale borului - 0.0-24.0 mg/l. Date veridice 
referitoare la concentraţiile bromului nu sunt cunos-
cute. I şi B formează anomalii în lunca Prutului şi cel 
mai bine evidenţiate lângă or. Ungheni.

Complexul acvifer jurasic conţine concentraţii anomale 
ale I, B şi Br. În general, pentru apele Jurasicului I 
constituie 0.8-52.70 mg/l, B - 0.0 - 23.0 mg/l şi Br - 
15.0-300.0 mg/l. Cele mai mari concentraţii ale acestor 
elemente sunt plasate teritorial în partea de centru a 
depresiunii Predobrogene.

Date medii statistice ale componenţei chimice, inclusiv 
I, B şi Br, pentru apele subterane ale Moldovei sunt 
sumarizate în tabelul 1.

Remarcă: Concentraţiile elementelor chimice şi valoa-
rea mineralizaţiei (Min.) – mg/l

Analiza datelor din tab.1 ne permite să facem urmă-
toarele generalizări:

(a)  conţinutul maxim al I este caracteristic pentru 
apele Jurasicului;

(b) conţinutul maxim al Br aparţine, de asemenea, 

Nr. Indice Nr. de probe Valoarea medie 

(mg/l)

Deviaţia standard Minimum Maximum

1 Cl 94 19429.20 22011.93 20.94 65539.00

2 SO4 94 796.99 1688.36 3.30 15164.20

3 HCO3 94 512.72 566.55 0.00 2583.30

4 Na+K 94 420.83 2350.71 0.00 22675.24

5 Ca 94 1657.42 2235.83 2.81 11410.00

6 Mg 94 450.97 580.88 0.00 2015.60

7 Br 417 15.99 49.21 0.00 300.00

8 I 417 1.82 5.63 0.00 52.70

9 B 417 4.83 7.02 0.00 47.50

10 Min. 94 31952.07 34713.01 579.67 107300.00

11 F 94 0.92 2.38 0.00 12.50

12 Si 94 4.53 9.67 0.00 50.00

13 Al 94 0.03 0.14 0.00 1.08

14 Sr 94 1.96 4.28 0.00 20.00

15 Cu 94 0.00(16) 0.00(49) 0.00 0.04

Tabelul 1 

Date matematico-statistice pentru orizonturile acvifere arteziene

apelor subterane ale Jurasicului;

(c) conţinutul maxim al B este caracteristic Cretacicu-
lui, însă valorile B în Cretacic şi Jurasic sunt din punct 
de vedere statistic de acelaşi ordin;

(d) concentraţiile I, B şi Br cresc esenţial odată cu 
adâncimea poziţiei acviferului sau în termeni generali: 
valorile acestor elemente chimice depind funcţional de 
vârsta acviferelor.

Este semnificativ faptul că în acviferele cuaternare 	
şi neogene conţinutul I, B şi Br constituie aceeaşi 	
ordine de valori. Prima explicaţie a acestui fenomen 
este legată de mişcarea intensă şi reînnoirea apelor 
subterane în decursul timpului geologic. Ca rezultat 
al acestui proces, I, B şi Br au fost “spălaţi” din rocile 
acvifere.

Din punct de vedere hidrogeochimic, existenţa  
acumulărilor de I, B şi Br depinde esenţial de com-
ponenţa chimică a apei. Datele prezentate în tabe-
lul 2 demonstrează faptul că elementele studiate 
sunt funcţional dependente de mineralizarea apei, 
concentraţiile Cl, Ca, Mg. Concentraţiile mari sau in-
dustriale ale I, B şi Br sunt caracteristice pentru apele 
subterane de tipul Cl-Ca, Cl-Ca-Mg şi Cl-Ca-Na, care 
aparţin apelor sărate şi saramurilor subterane. 
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eTabelul 2 

valorile coeficienţilor de corelaţie dintre elementele chimice, parametrii fizico-chimici  
pentru orizonturile acvifere	arteziene

Indice Cl SO4 HCO3 Na+K Ca Mg Br I B Min. F Si Al Sr Cu

Cl 1.00

SO4 0.37 1.00

HCO3 -0.52 -0.21 1.00

Na+K 0.03 -0.06 0.06 1.00

Ca 0.88 0.29 -0.50 0.04 1.00

Mg 0.88 0.50 -0.47 -0.02 0.65 1.00

Br 0.90 0.39 -0.48 -0.11 0.84 0.80 1.00

I 0.72 0.37 -0.36 -0.03 0.45 0.77 0.78 1.00

B 0.20 0.15 -0.10 -0.07 0.06 0.20 0.03 0.07 1.00

Min. 0.97 0.16 -0.50 0.04 0.86 0.82 0.87 0.68 0.16 1.00

F -0.34 -0.13 0.32 0.05 -0.28 -0.29 -0.31 -0.27 -0.16 -0.33 1.00

Si -0.42 -0.16 0.01 -0.04 -0.34 -0.32 -0.37 -0.34 -0.19 -0.42 0.13 1.00

Al -0.21 -0.08 0.08 0.00 -0.17 -0.17 -0.18 -0.17 -0.09 -0.20 0.17 0.10 1.00

Sr -0.36 -0.16 -0.05 0.20 -0.29 -0.28 -0.36 -0.30 -0.19 -0.36 -0.03 0.65 0.04 1.00

Cu -0.28 -0.09 0.04 -0.02 -0.23 -0.21 -0.25 -0.22 -0.13 -0.28 0.03 0.20 0.11 0.12 1.00

conţinutul elementelor chimice rare  
în apele subterane

Răspândirea elementelor rare (litiu-Li, rubidiu-Rb, 
cesiu-Cs, stronţiu-Sr şi potasiu-K) în apele subterane 
ale Moldovei este puţin studiată, lipsind date sigure 
despre concentraţiile acestor elemente. Totodată, 
datele existente permit evaluarea prealabilă a situaţiei 
geochimice în apele sărate şi saramurile depresiunii 
Predobrogene şi Platformei Scitice [13].

Apele subterane ale complexului badenian-sarmaţian 
al Platformei Scitice conţin: Li - până la 5.4 mg/l, Rb 
- de la 0.079 până la 0.42 mg/l, Cs - de la 0.01 până 
la 0.7 mg/l. Pentru saramurile şi apele subterane din 
complexul acvifer jurasic ale depresiunii Predobrogene 
sunt determinate următoarele concentraţii: 	
Li – 0.78 mg/l, Rb -1.23-3.63 mg/l, Cs - 0.29-0.35 mg/l, 
Sr - 130.0-259.0 mg/l, K - 773.0-2320.0 mg/l.

Pentru complexele acvifere ale permo-triasului şi 
paleozoicului (S+D+C) lipsesc date privind răspândirea 
elementelor sus-numite. Există date numai referitoare 
la I, B, Br, obţinute în procesul cercetărilor la petrol şi 
gaze pe teritoriul de sud al Moldovei. Autorii [12] au 
determinat numai într-un singur foraj conţinutul Li, Rb, 
Cs, Sr în apele subterane ale complexului prepaleogen 
al platformei Scifice. Concentraţia acestor elemente 

constituie: Li - 5.2 mg/l, Sr - 400.0 mg/l, Rb - 0.28 mg/l 
şi Cs - 0.2 mg/l.

În prezent sunt cunoscute numeroase date despre 
concentraţia stronţiului (Sr) şi potasiului (K) în apele 
subterane ale orizonturilor sarmaţiene, care se folo-
sesc pentru alimentarea cu apă potabilă [15]. Aceste 
concentraţii de obicei sunt în limite de la miligrame 
până la primele zeci de miligrame pe litru. Dintre 
elementele chimice rare, în apele subterane potabile 
şi slab sărate, sunt cercetate numai concentraţiile 
stronţiului şi litiului, care au o răspândire regională bine 
evidenţiată [4,29]. Conţinutul mediu al stronţiului pentru 
orizonturile acvifere presiluriene, siluriene şi cretacice 
(partea de nord a Moldovei) este aproximativ acelaşi 
şi se află în limitele de la 0.064 până la 1.1 mg/l, cu 
maximă concentraţie de la 1.5 până la 28.0 mg/l. 
Pentru orizonturile acvifere ale sarmaţianului mediu şi 
sarmaţianului inferior concentraţiile medii ale stronţiului 
se schimbă, respectiv, de la 0.5 până la 11.0 mg/l şi 
de la 0.31 până la 20.0 mg/l. Concentraţiile maxime 
ale stronţiului constituie: de la 22.48 până la 884.5 
mg/l pentru orizontul acvifer al sarmaţianului inferior şi 
de la 11.62 până la 17.9 mg/l pentru orizontul acvifer 
a sarmaţianului mediu. Cele mai mari concentraţii de 
stronţiu sunt caracteristice pentru teritoriul de sud al 
Moldovei. În unele foraje stronţiul a fost determinat în 
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e concentraţii de la 679.0 până la 840.0 mg/l (mai mult 

decât concentraţiile industriale condiţionate). 

Litiul în apele subterane ale Moldovei are un spec-
tru larg de răspândire: de la 80.0 până la 94.3 mg/l. 
Excepţie fac apele siluriene, în care Li nu depăşeşte 
33.0 mg/l. Conţinutul mediu al Li în acviferele 
presiluriene, siluriene, cretacice, sarmaţian inferior şi 
sarmaţian mediu, de obicei este acelaşi, însă are un 
spectru larg de variaţie: de la 5.0 - 15.0 mg/l până la 
600.0 - 1000.0 mg/l. Valorile maxime ale conţinutului 
Li în orizonturile acvifere sarmaţian superior - pon-
tic se află în limitele de la 0.7-2.32 mg/l. Excepţie 
face complexul acvifer sarmaţian inferior în partea de 
sud a Moldovei, unde în unele foraje s-a depistat o 
concentraţie înaltă de litiu - până la 11.0 - 34.0 mg/l. 
De exemplu, în or. Cahul în apele subterane ale 
sarmaţianului inferior s-a detectat cea mai mare 
concentraţie de litiu - 34.0 mg/l şi conţinutul stronţiului 
a constituit 680.0 mg/l la mineralizaţia apei - 68.0 g/l.

Concentraţia Li în apele freatice se află în limite de 
sutimi şi zecimi de miligrame pe litru, rar apropiindu-se 
de concentraţia 0.7 - 0.9 mg/l [29]. 

Heliul în apele şi gazele subterane

Răspândirea heliului (He) în apele şi gazele naturale 
ale Moldovei este caracterizată de C. Moraru [16] în 
detaliu. Analiza condiţiilor geologo-hidrogeologice şi 
geochimice demonstrează faptul că subsolul ţării noas-
tre conţine acumulări naturale de heliu. Concentraţiile 
heliului atât în apele subterane, cât şi în gazele 
naturale corespund condiţiilor faţă de zăcămintele 
industriale de helui. Totodată, este remarcabil faptul că 
în subsolul Moldovei sunt determinate cele mai mari 
concentraţii de heliu de pe continentul euro-asiatic.

Heliul moldovenesc, în marea sa parte, este de origine 
radiogenă, fiind apoi transportat în condiţii naturale din 
adâncimi prin intermediul rupturilor tectonice. Studiul 
concentraţiilor izotopice He3He4 arată că valoarea 
acestei proporţii este în medie 2x10-8, caracteristică 
proceselor radiogene de adâncime mică. În regiunea 
nord-Nistreană concentraţiile sporite de heliu în gaze 
(max. 18% vol.) demonstrează faptul că e posibilă acu-
mularea de elemente radioactive la adâncimi mici şi pe 
un teritoriu vast. Tot aici în anii trecuţi au fost cercetate 
şi descoperite ape minerale radonice, recomandate 
ca ape minerale balneologice unice. Radonul, tot un 
gaz nobil inert, corelează cu heliul numai în prezenţa 

acumulărilor naturale ale elementelor radioactive. În 
ansamblu, toate confirmările aduse până în prezent 
indică provizoriu prezenţa acumulărilor de heliu în 
rezerve industriale. În tabelul 3 se prezintă criteriile 
internaţionale industriale ale zăcămintelor de heliu, iar 
în tabelul 4 - datele concentraţiilor de heliu în subsolul 
ţării noastre.

Tabelul 3 

clasificarea zăcămintelor internaţionale  
industriale de heliu 

Grupa
După rezerve După conţinut heliu

Rezerve,
mln m3

Denu- 
mirea

Concen- 
traţie,  
% vol.

Denu- 
mirea

1 >	100 Unice > 1.00 Foarte 	
bogate

2 50 – 99 Mari 0.5 – 0.99 Bogate

3 25 – 49 Medii 0.1 – 0.49 Simple

4 5 – 25 Mici 0.05 –  0.09 Sărace

5 <	5 Foarte 
mici < 0.05 Foarte 	

sărace

Tabelul 4 

Zăcămintele de heliu din Moldova

Denumirea 
zăcământului

concentraţie He Grad 
prioritate  

de explorare
în gaze, 
% vol.

în apă, 
% vol.

Nistru -1 18 2.5 – 3 1
Nistru - 2 10 0.4 1
Sud Moldova -1 5 0.1 2

Nord Moldova -1 - 0.17 3

Nord Moldova - 2 - 0.16 4

Răut - 0.07 5

Nord Moldova - 3 - 0.067 6

Remarcă: (-) concentraţia He în gaze este studiată 
insuficient; denumirea zăcământului - convenţională

Numai compararea simplă a datelor tabelelor 3 	
si 4 demonstrează faptul existenţei zăcămintelor 	
de He pe teritoriul Moldovei.

evaluarea geologo-hidrogeologică  
a posibilităţilor de exploatare a apelor 
industriale subterane

Principii generale

Este cunoscut faptul că rentabilitatea exploatării apelor 
industriale subterane este determinată nu numai de 
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econcentraţiile elementelor utile, dar şi de alţi fac-
tori, cum sunt: adâncimea poziţiei apelor subterane, 
adâncimea nivelului dinamic al apei şi valorile debite-
lor forajelor. De aceşti factori depinde raţionalitatea 
economică a explorării zăcămintelor de ape industriale. 
De exemplu, în cazul valorilor necorespunzătoare 
ale parametrilor hidrodinamici sus-numiţi, prelucrarea 
apelor industriale poate fi nerentabilă, chiar şi atunci 
când concentraţiile componenţilor utili depăşesc 
limitele industriale admisibile. Şi invers, în cazul adân-
cimii mici a poziţiei apelor subterane, adâncimii mici 
a nivelurilor dinamice şi a debitelor mari ale forajelor, 
exploatarea apelor industriale poate fi raţională, chiar 
şi în cazul concentraţiilor componenţilor utili mai mici 
decât concentraţiile industriale admisibile.

Unul din factorii cu o însemnătate considerabilă pentru 
indicii economici, este modul de evacuare a apelor 
folosite. În cazul pompării apelor folosite în orizonturile 
acvifere adânci, este necesară evaluarea condiţiilor 
hidrodinamice a acestor orizonturi în scopul aprecierii 
capacităţii de absorbţie a apelor pompate. Modalitatea 
de deversare a apelor folosite, în toate cazurile, se 
stabileşte reieşind şi din necesitatea protecţiei mediului.

argumentarea hidrogeologică a posibilităţii  
de exploatare a apelor industriale din Moldova

Analiza condiţiilor hidrogeologice, a datelor pre-
cedente şi a rezultatelor prezentei investigaţii permite 
evidenţierea următoarelor complexe acvifere, care 
conţin componenţi industriali utili: 1) calcarele baden-
sarmaţiene; 2) depozitele paleozoice ale Platformei 
Scitice; 3) sedimentele jurasice de vârsta kelové- 	
oxford; 4) sedimentele permo-triasice; 5) sedimentele 
paleozoice (silur, devon, carbon) din depresiunea 
Predobrogeană [20, 21].

Complexul acvifer din calcarele baden-sarmaţiene 
conţine ape industriale numai pe teritoriul Platformei 
Scitice, mai la sud de or. Cahul. Roci acvifere sunt 
calcarele fisurate, cavernoase, cu straturi rare de 
argile, nisip, gresii şi marne. Adâncimea de aşezare a 
acoperişului acestui complex se schimbă de la 320.0 

până la 700 m, iar adâncimea nivelului apei - până 
la 170 m. Suprafaţa piezometrică are o configuraţie 
compusă, cele mai înalte poziţii ale ei se stabilesc la 
cotele absolute (+20 m) şi mai sus (în zona Prutului), 
cele mai mici - (-50 m) şi mai jos. Valoarea presiu-
nii hidrostatice de asupra acoperişului acviferului se 
schimbă de la 300.0 până la 620 m. Intervalul de 
încercare hidrogeologică a calcarelor acestui complex, 
în forajele săpate anterior, a variat de la 360 m până 
la 550.0 m. Adâncimea forajelor constituie: de la 440.0 
până la 560 m, unele până la 600 - 860 m.

Transmisivitatea rocilor acestui complex în părţile de 
nord-vest, vest, centrală şi de est atinge valori de până 
la 50.0 m2/zi, iar pe alte terenuri din regiunea s. Goteşti 
şi or. Cahul, transmisivitatea rocilor a atins valorile de 
100 - 150 m2/zi. În unele foraje valorile calculate ale 
transmisivităţii constituie 175.0 - 205.0 m2/zi. Mărimea 
coeficientului de piezoconductibilitate, după analogie 
cu zăcământul de ape minerale Goteşti, constituie: a 
= 2.6 • 106 m2/zi. Debitele forajelor din care s-au efec-
tuat pompări din acest complex depind de metodele 
tehnice de pompare: cu pompe electrice de adâncime 
au fost obţinute debite de la 200.0 până la 350.0 m3/zi, 
uneori mărindu-se până la 953.0 m3/zi; cu compre-
sorul - de la 66.0 până la 232.0 m3/zi, iar prin metoda 
de jalonare au fost obţinute debite de la 17.0 până la 
63.0 m3/zi. Debitele specifice în unele foraje au alcătuit 
3.0 - 3.8 m3/zi pentru denivelările nivelului de la 50.0 
până la 70.0 m, în unele cazuri debitul specific a atins 
valorile 68.5 m3/zi  şi 328.6 m3/zi pentru denivelările 
corespunzătoare ale nivelului - 2.7 m şi 2.9 m. Din cele 
expuse mai sus se vede, că debitele foraje se schimbă 
în limite largi. Debitul maximal, într-un caz unic, a con-
stituit - 950 m3/zi pentru denivelarea de 1 metru.

Valorile mari ale debitelor forajelor pot fi condiţionate 
de existenţa zonelor de fisuraţie, cavernozitate şi de 
levigaţie a calcarelor, fapt ce se confirmă prin absorbţia 
intensivă a noroiului de sondă în timpul forajului.

(va urma)

SUMMARY

Ground water of the Republic of Moldova contains industrial concentrations if Iodine, Boron, Bro-
mine, Helium and other rare chemical elements. Geochemical characteristics of all aquifers are de-
scribed. Occurrence of Iodine, Boron and Bromide is typical for south part of the country, mainly for 
the Jurassic – Cretaceous deposits. Helium is detected in industrial concentrations in the north part 
of Moldova. Occurrence of Helium deposits is till 300 m. Anomalous locations are associated with 
tectonic faults as structures for Helium migration from deep accumulations. Described chemical ele-
ments are in industrial concentrations and can be extracted for economical needs of the country. 
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Pentru epurarea biologică a apelor uzate se folosesc 
bioreactoare cu 2 tipuri de microfloră: suspendată 
(nămol activ sub formă de flocoane populate de mi-
croorganisme) şi imobilizată/fixată pe un suport solid 
(peliculă biologică/biofilm).

Procesele aerobe se realizează cu ajutorul nămolului 
activ în bazine de aerare şi acestea se pretează cu 

proceSe teHnoloGice  
de oBţinere a BioGaZului  
În SiSteMele de epurare 
anaeroBă a apelor reZiduale

conf. univ.,  
dr. dumitru unGureanu
universitatea tehnică  
a Moldovei

conf. univ.,  
dr. Victor coValioV
universitatea de Stat 
din Moldova

Dezvoltarea continuă a civilizaţiei  condiţionează consumul ridicat de resurse energetice, ceea 
ce determină căutarea noilor surse alternative de energie. Printre sursele alternative o mare 
importanţă i se acordă tehnologiei de obţinere a biogazului. Această problemă este foarte actuală 
mai ales în Republica Moldova, deoarece este o ţară lipsită de resurse energetice naturale. Însă 
ţara noastră posedă importante resurse organice regenerabile, care în marea lor majoritate nu se 
folosesc, ci se aruncă în mediul ambiant, odată cu apele reziduale. Rezultatele obţinute în ultimii 
ani în acest domeniu, ne permit să intensificăm tehnologia anaerobă de obţinere a biogazului şi să 
generăm energia termică şi electrică /1/.

precădere în staţiile de capacitate mare, iar pentru 
staţiile de capacitate mică şi medie sunt mai convena-
bile, atât din punct de vedere energetic, cât şi din 
punct de vedere al exploatării, instalaţiile cu biofilm – 
biofiltrele, cu curgere liberă sau cu umplutură imersată 
– aşa-numitele biofiltre aerobe înecate. În acestea din 
urmă umplutura poate fi în strat fix sau fluidizat /2/.
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eProcesele anaerobe de epurare a apelor uzate se 
realizează preponderent în bioreactoare cu microflora 
fixată pe umplutură imersată – biofiltre anaerobe 	
înecate. Acestea au fost experimentate în cadrul 	
Catedrei de ecotehnie, management ecologic 	
şi ingineria apelor la universitatea tehnică a Moldovei 
şi la Centrul Ştiinţific de Chimie Aplicată şi Ecologică 	
al Universităţii de Stat din Moldova, pe diferite tipuri 	
de ape uzate: menajere, dejecţii diluate de porcine 	
şi păsări, de fabricare a alcoolului, fiind obţinuţi 	
atât parametri de epurare, cât şi de producţie a bioga-
zului.

Regimurile termice în care au funcţionat bioreactoarele 
anaerobe s-au plasat în intervalele de temperaturi 
10, 20, 30 şi 35ºC, la durata tratării pentru 10 şi 20ºC 
de 0,67...3 zile, pentru 30ºC – 0,5...2,0 zile şi la 35ºC 
– 0,2...1,5 zile. Eficienţa epurării în regim criofil, la tem-
peraturi de 10 şi 20ºC, a constituit între 51,4...78,5% şi 
65,0...86,2%, respectiv, iar în regim mezofil la temper-
aturi de 30 şi 35ºC – între 81,8...94,9% şi 73...95,9%, 
respectiv, în funcţie de durata tratării. 

Dependenţa eficienţei epurării anaerobe de tempe-
ratură, durata tratării şi încărcarea organică a bioreac-
torului este prezentată în fig.1.

Ef
ic
ie n

ţ a
e p

ur
ăr
ii,
%

Durata tratării, zile

Încărcarea organică, kgCCO/(m d)3

Fig.1. Eficienţa epurării anaerobe în funcţie de 
durata tratării, încărcarea organică a bioreactorului 
şi temperatura mediului acvatic: 1-10ºC; 2-20ºC; 
3-30ºC; 4-35ºC. (_____ dependenţa de încărcare 
organică; -------- dependenţa de durata tratării)

Producţia specifică de biogaz în raport cu 1m3		
de bioreactor, ca şi eficienţa epurării, 	
este dependentă de temperatură şi încărcarea 
organică, ceea ce se demonstrează 	
în fig. 2.

Încărcarea organică, kgCCO/(m d)3
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Fig. 2. Producţia specifică de biogaz raportată la  
1 m3 de bioreactor în funcţie de încărcarea 
organică a bioreactorului şi temperatura 
fermentării anaerobe (la durata de tratare 1,5 zile): 
1-10ºC; 2-20ºC; 3-30ºC; 4-35ºC.

Producţia specifică de biogaz raportată la 1kg CCO 
eliminat variază în funcţie de încărcarea organică a 
bioreactorului şi regimul termic de fermentare, între 
0,117 m3/kg CCO la temperatura de 10ºC şi durata 
tratării de 0,67 zile şi 0,520 m3/kg CCO la temperatura 
de 38ºC şi durata tratării de 1,5 zile.

Funcţiile respective, prezentate în fig. 3, indică o 
dependenţă mai pronunţată de regimul termic al 
epurării anaerobe, decât de încărcarea organică a 
bioreactorului, ceea ce impune concluzia că epurarea 
anaerobă e mai eficientă în regim mezofil (30...35ºC).
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Fig. 3. Producţia specifică de biogaz raportată  
la 1 kg CCO transformat/eliminat în funcţie  
de încărcarea organică a bioreactorului  
şi de temperatură

În acest mod, tehnologia propusă de epurare anaerobă 
a apelor uzate în bioreactoare cu microflora fixată (bio-
filtre anaerobe înecate) permite reducerea duratei de 
tratare până la 1...2 zile, iar la concentraţii iniţiale mici 
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e de substanţe organice biodegradabile (caracteristic 
pentru apele uzate menajere) chiar până la 4...8 ore, 
ceea ce este de 5...10 … 30 ori mai mică decât durata 
respectivă în metantancurile tradiţionale cu microfloră 
suspendată (nămol activ anaerob). Aceasta înseamnă 
volume ale bioreactoarelor de tot atâtea ori mai mici. 
Experimentarea de lungă durată (2 ani) a bioreactoare-
lor la scara de staţie-pilot (4 m3) a arătat că acest tip 
de bioreactoare sunt mai puţin sensibile la variaţiile de 
temperatură, la supraîncărcarea organică şi chiar la 
întreruperi de lungă durată (de la o zi până la câteva 
luni) a alimentării cu ape uzate, ceea ce le conferă o 
durabilitate şi fiabilitate foarte înaltă în exploatare.

Mecanismul procesului biochimic de formare a gazului 
biologic, degajat ca rezultat al activităţii biologice 
a bioorganismelor metanice, este asociat cu etapa 
intermediară de formare şi degajare a dioxidului de 
carbon, constituind un mediu nutritiv pentru dezvolta-
rea microorganismelor metanice care produc metan 
conform reacţiilor de tip general ce urmează:

4H2A + CO2	à 4A + CH4 +2H2O

2H2 + CO2 =CH4 + 2H2O

2C2H5OH + CO2 = CH4 + 2CH3COOH

3C4H9OH + CO2 = CH4 + 2C3H7COOH

4CH3CHOHCH3 + CO2 = CH4 + 4CH2COCH3 + 3H2O,

unde H2A este orice compus pentru care organismul 
respectiv emite un ferment de dehidrogenază. Ast-
fel, cu ajutorul microorganismelor anaerobe, CO2 se 
regenerează în metan şi se consumă pentru formarea 
substanţei celulare a bacteriilor metanice (Mb. omeli-
anski şi Methanosarcina). 

Astfel, dioxidul de carbon ce intră în componenţa 
gazului biologic împreună cu metanul poate fi consi-
derat ca produs al interacţiunii biologice incomplete a 
microflorei imobilizate cu componentele organice ale 
apelor reziduale.

Totodată, gazul biologic destinat arderii în cazangerii 
trebuie să conţină pe cât posibil mai puţine componen-
te neinflamabile, din această cauză el trebuie purificat 
de dioxid de carbon şi de componente cu conţinut de 
sulf.

Revenind la caracteristica energetică a proceselor 
aerobe şi anaerobe de epurare a apelor uzate (fig. 3), 

trebuie de menţionat că procesele aerobe sunt însoţite 
de un consum considerabil de energie pentru aerare 
egal cu 100kW•h la 100 kg CCO conţinute în influentul 
treptei biologice de epurare. La rândul lor, procesele 
anaerobe sunt însoţite de o degajare masivă de biogaz 
(CH4+CO2+ ...) combustibil, echivalentul a cca 80 kg 
CCO supus epurării, la captarea şi arderea căruia se 
poate obţine agent termic echivalent a 196 kW•h. Chiar 
dacă pentru menţinerea regimului termic de fermentare 
anaerobă se consumă energie echivalentă cu 78 kW•h 
(agent termic pentru necesităţile proprii ale bioreac-
toarelor anaerobe), la epurarea anaerobă se obţine 
196-78=118 kW•h la 100 kg CCO, spre deosebire de 
epurarea aerobă, care consumă 100 kW•h la 100 kg 
CCO. Cum s-a menţionat deja, efluentul epurat anae-
rob mai conţine 10% de substanţă organică reziduală, 
care trebuie eliminată prin epurarea finală aerobă 
înainte de deversare în emisar (fig. 2) şi, ţinând cont 
că aceşti poluanţi reziduali pot fi greu biodegradabili 
şi ar consuma nu 10 kW•h, dar 50 kW•h la 10 kg CCO 
(de cinci ori mai mult ca la epurarea aerobă primară), 
beneficiul net de la implementarea epurării combinate 
anaerob-aerobă constituind 118-50=68 kW•h la 100 kg 
CCO. Acest lucru are o importanţă deosebită pentru 
conservarea energiei în cadrul staţiilor de epurare şi 
conţine o latură ecologică – protecţia mediului prin 
prevenirea degajărilor de metan cu efect de seră.

Pentru creşterea productivităţii procedeului de epurare 
anaerobă a apelor reziduale, ce se realizează datorită 
eliminării selective din componenţa gazului biologic şi 
utilizării repetate a dioxidului de carbon, el constituind 
un produs nutritiv intermediar, utilizat incomplet, al 
microorganismelor anaerobe rezultate din fermenta-
rea substratului organic şi regenerând în continuare 
în metan în procesul activităţii biologice a bacteriilor 
metanice şi sintezei substanţelor celulare ale lor. Mai 
mult decât atât, datorită dezvoltării intense a micro-
florei în condiţiile mezofile ale activităţii sale biologice, 
se asigură un grad mult mai înalt de epurare a apelor 
reziduale. În cadrul eliminării selective a dioxidului 
de carbon din componenţa gazului biologic are loc 
îmbogăţirea lui cu metan ca un component inflamabil 
principal, ceea ce ameliorează condiţiile de ardere şi 
puterea sa calorică de ardere în cazane-recupera-
toare. Simultan, căldura degajată la regenerarea 
absorberelor dioxidului de carbon se utilizează pentru 
încălzirea apei destinate epurării şi crearea condiţiilor 
optime pentru fermentarea mezofilă cu un indice de 
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eoxidoreducere mult mai redus al mediului nutritiv 	
pentru substratul organic.

Conform soluţiei revendicate, gazul biologic format 
este trecut prin absorbere etanolaminice, în care 	
în urma reacţiilor conform schemelor următoare:

2RNH2 + H2O + CO2 = (RHNH2)2CO3

2R2NH2 + H2O + CO2 = (R2HNH2)2CO3

(RHNH)2CO3 + H2O + CO2 = 2RHNH2HCO3

(R2HNH2)2CO3 + H2O + CO2 = 2RHNH2HCO3,

unde R este radicalul -CH2CH2(OH), dioxidul de carbon 
intră într-un cuplu cu mono- şi/sau dietanolamină, 
formând astfel compuşi carbonaţi şi bicarbonaţi, iar 
metanul penetrează stratul de umplutură etanolaminică 
şi se debitează în stare purificată la utilizare.

Ca rezultat al acestor procese, la etapa finală se 
formează săruri bicarbonate ale etanolaminelor, 
reacţiile chimice derulând relativ rapid, iar la tempe-
ratura de 40…50oC producându-se practic momentan.

Concomitent cu dioxidul de carbon, cu etanolaminele 
poate fi legată şi sulfura de hidrogen, formând o sare 
care, fiind încălzită până la 105oC, se descompune de 
asemenea degajând sulfura de hidrogen şi etanolami-
na iniţială. Interacţiunea etanolaminelor cu sulfura de 
hidrogen are loc conform schemelor următoare:

2RNH2 + H2S = (RHNH2)2S

2R2HNH2 + H2S = (R2HNH2)2S.

Încălzind sărurile carbonice şi bicarbonate ale 
etanolaminelor până la 105oC, etanolaminele se 
regenerează rapid degajând dioxidul de carbon care 
este orientat în bioreactorul anaerob pentru intensifica-
rea reacţiei biochimice de formare a metanului.

Acest proces se realizează în instalaţia (Fig. 4) care 
poate lucra în regim automat /3/. La încălzirea sărurilor 
etanolaminelor ele se regenerează uşor cu evacuarea 
bioxidului de carbon pentru recircularea în bioreactor şi 
pentru intensificarea procesului biochimic de formare 
a metanului. Procesul de regenerare a absorberelor, 
conectate paralel, se efectuează automat cu ajutorul 
unui dispozitiv care înregistrează cantitatea de bioxid 
de carbon în biogaz la ieşirea din absorbere. Cu 
ajutorul panoului de comandă, conectat la sistemele 
de ventilare a absorberelor, are loc dirijarea lucrului lor 
consecutiv pentru absorbţie şi regenerare.

Biogazul epurat din regeneratoare, ce conţine 95-98% 
metan, este condus spre instalaţia de cogenerare a 
energiei termice şi electrice.

Bioxidul de carbon evacuat din absorbere, este 
amestecat cu o parte din gazul format la fermenta-
rea acidă şi recirculat în zona metanogenezei, unde 
se transformă în metan, mărind productivitatea de la 
0,35-0,4 până la 0,55-0,65 m3/1kg CBO şi respectiv, 
cantitatea de metan ce se conţine în biogaz creşte de 
la 60-65% până la 75-80%. Biogazul obţinut la fermen-
tarea anaerobă are o capacitate termică de 5300-	
5500 kcal/m3 (6,2-6,5 kW*oră/m3). După epurarea prin 
absorbţie, capacitatea termică se măreşte de 1,3-	
1,4 ori. După cheltuielile de obţinere biogazul este de 
1,5-3 ori mai ieftin decât combustibilul lichid şi cel solid.

Precipitatul care se obţine în urma acestui proces 
conţine o importantă cantitate de compuşi folositori 
şi poate fi utilizat în calitate de fertilizant organic 
al solurilor. În condiţii favorabile fermentării anaer-
obe, de obicei se descompun aproximativ 70% din 
substanţa organică, iar 30% rămân în precipitat. Unul 

Fig. 4 Schema instalaţiei pentru epurarea anaerobă
complexă a apelor reziduale, cu sistem automat  
de epurare şi utilizare a biogazului  
(Brevet MD nr. 2334): 

1 - reactor anaerob;
2 - regeneratoare cu absorbţie;
3 - dispozitiv de măsurare a concentraţiei CO2;
4 - panou de comandă;
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e dintre avantajele acestei metode constă în păstrarea 
aproape integrală a azotului organic şi amoniacal după 
fermentare. De asemenea, se asigură dezinfectarea 
şi înlăturarea microorganismelor patogene, atât în 
precipitat, cât şi în apele reziduale epurate. 

Evaluarea eficacităţii economice de pe urma 
implementării tehnologiei anaerobe de epurare poate 
fi efectuată, de exemplu, pe baza unei întreprinderi 
vinicole „Vinăria Bardar”, care prelucrează 5,0 mii tone 
struguri anual. Cantitatea apelor reziduale acumulate în 
decurs de 24 de ore constituie 50 m3, dintre ele 	
15 m3 sunt ape reziduale foarte concentrate, cu gradul 
de poluare cu substanţe organice de 11,8 kg O2/m3 şi 
conţin 2,2 kg/m3 particule suspen-date. Pentru prelucra-
rea unei asemenea cantităţi de ape reziduale în regim 
mezofil la temperatura de 330C va fi necesar un reactor 
cu volumul de 25 m3 cu tipul hidraulic de reţinere pe du-
rata de 72 ore. La o epurare de 90% CCO a reactorului 
cu nămol activ va produce biogaz cu concentraţia me-
tanului de 75-70%, 79,65 m3 în 24 de ore sau 29072 m3		

pe an. Calculele au arătat că, dacă se efectuează 
transformarea biogazului prin cogenerare în energie 
termică şi electrică, investiţiile se recuperează în de-
curs de 1,3 ani.
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SUMMARY

The continuous development of the civilization stipulates for the increased consumption of the 
power resources, which determines the search of the new alternative sources of energy. Among the 
alternative sources of energy a great importance is accorded to the technology of obtaining the 
biogas. This problem is very actual, especially in the Republic of Moldova, while the natural ener-
getic resources in this country are absent. However our republic possesses the important recovering 
organic resources which in most cases are not used but are thrown out in the environment together 
with the sewage.     
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INTRODUCERE

Pentru  a fi folosită  în raţia zilnică a omului, o gamă 
largă de produse alimentare necesită  prelucrare 
termică. Aceasta fiind  un proces de durată, cere 
consum de energie şi conduce la schimbări esenţiale 
ale indicilor de calitate ai  produsului. Important este 
că, datorită progresului tehnico-ştiinţific, modernizării şi 
automatizării tuturor proceselor, s-a intensificat simţitor 
şi ritmul de viaţă al omului contemporan.

Timpul necesar preparării produselor alimentare din 
materie primă vegetală fiind destul de îndelungat, 
omul optează adeseori pentru cea mai eficientă şi mai 

terModinaMica şi cinetica  
uScării SoriZului cu aplicarea  
Microundelor

prof. univ., dr. hab. andrei lupaşco
prof., dr. Galina dicuSar
lector superior adelina dodon
lector superior angela deliu
drd. ilie terZi
universitatea tehnică a Moldovei

convenabilă alternativă de alimentaţie, când poate 	
să-şi pregătească bucate sănătoase şi gustoase rapid 
şi cu puţin efort - condiţii pe care le întruchipează per-
fect concentratele alimentare.

Astfel, apare necesitatea creării unor noi tehnologii de 
producere a preparatelor cu fierbere redusă şi a concen-
tratelor. Producerea concentratelor alimentare se bazează 
pe prelucrarea diverselor crupe, inclusiv a sorizului.

Direcţiile prioritare în dezvoltarea ramurii de pro-
ducere a concentratelor alimentare sunt: valorifica-
rea produselor autohtone, asigurarea calităţii înalte, 
lărgirea sortimentului, crearea noilor metode pro-

Sectorul agroindustrial  al Republicii Moldova, şi anume ramura de prelucrare a cerealelor –  
de o importanţă primordială pentru economia ţării – necesită investiţii serioase în domeniul 
fabricării produselor alimentare, cu aplicarea procedeelor şi tehnologiilor noi, care vor revoluţiona 
varietatea sortimentală, vor micşora cantitatea de produse importate ce invadează actualmente 
piaţa autohtonă. O inovaţie esenţială pentru ramura vizată este producerea alimentelor instantanee 
(concentrate alimentare cu fierbere redusă). De regulă, producerea concentratelor alimentare este 
bazată pe prelucrarea crupelor, produse deosebit de preţioase în raţia omului [1] datorită valorii lor 
nutritive şi energetice înalte, asimilării bune a proteinelor şi glucidelor pe care le conţin.

Crupele sunt derivatele prelucrării boabelor, dintre care face parte şi sorizul, un nou soi din 
grupa cerealelor ce conţin o cantitate însemnată de amidon, selectat de savanţii de la Institutul de 
Cercetări Ştiinţifice „Porumbeni”. După datele prezentate de ICŞP, prin  compoziţia sa chimică 
şi proprietăţile gustative sorizul este  un produs asemănătoar orezului. Actualmente, în ţara 
noastră sorizul a început să se cultive în proporţii industriale.  Iată de ce problema conservării şi 
valorificării sale este  de o importanţă vitală.     
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e gresive şi a proceselor tehnologice continui, care să 
includă economisirea energiei electrice, reducerea 
cantităţii deşeurilor, elaborarea produselor ce satisfac 
cerinţele contemporane faţă de normele raţionale de 
alimentaţie. 

1. BAZELE TERMODINAMICII PROCESULUI  
DE USCARE A SORIZULUI

Una din principalele etape  ale procesului  tehnologic 
de prelucrare a sorizului este uscarea. Acesta este un 
proces complex, care presupune transferul simultan 
de căldură şi masă, atât în interiorul corpului supus 
uscării, cât şi în stratul-limită de la suprafaţa dintre 
faze. În timpul contactului dintre materialul umed şi 
aerul încălzit, la suprafaţă se formează vapori de lichid 
într-un sistem termodinamic, care se evaporează în 
mediu.

Uscarea, ca proces termodinamic, se caracterizează 
prin  reducerea  energiei interioare a sistemului, 
în momentul acţionării forţei T asupra acestuia, 
tinzând spre dezechilibrarea sa. Ieşirea din echilibru  a 
sistemului (material umed – mediu înconjurător) este 
provocată nu doar de gradientul de temperatură, dar 
şi de faptul înlăturării umidităţii din produs, adică  de 
formarea gradientului de masă U.

Termodinamica, după [2,3], studiază proprietăţile 
sistemelor staţionare, pentru care noţiunea de timp 
nu există.  De aceea, în sensul termodinamicii simple 
se vorbeşte despre termostatică. Astfel, procesul de 
uscare se divizează în trei etape, conform schemei ce 
urmează:

Produs iniţial                Uscare                Produs uscat 

Termostatică             Termodinamică          Termostatică

																																																																																	

Conform principiilor de bază ale termodinamicii, pro-
cesele indirecte [4], legea transferului interior de masă 
referitor la uscarea materiilor umede poate fi exprimată 
în felul următor:  

Jm= -D0u - D0T

unde: D - coeficientul de difuzie, m2/s  -  coeficien-
tul gradientului de temperatură, 1/grad; u şi T	
- gradienţii umidităţii şi temperaturii;  0 - densitatea 
aerului uscat, kg/m3.

  

 

  

  

0
d

dT 0
d

dT
0

d
dT

( 1 )

Concomitent cu dezvoltarea diferitelor metode de 
uscare, s-au efectuat cercetări şi asupra optimizării  
condiţiilor tehnologice termice de deshidratare în 
scopul asigurării integrităţii maxime a tuturor compo-
nentelor valoroase din produsul supus uscării, obţinerii 
materiei cu calităţi caracteristice înalte, cu proprietăţi  
structural-mecanice necesare.

Astfel, produsul cercetat - sorizul - a fost uscat mai 
întâi prin metoda convectivă, care are o serie de de-
zavantaje: durată îndelungată a procesului, încălzirea 
neuniformă a produsului etc. Aceste neajunsuri pot fi 
eliminate prin uscarea în câmpuri electromagnetice de 
frecvenţă supraînaltă (SHF).

Viteza înaltă a aportului de căldură la încălzirea în 
câmp electromagnetic de frecvenţă înaltă a materi-
ilor umede provoacă formarea intensivă a aburilor în 
produs. Evaporarea umidităţii are loc în tot volumul 
corpului, în centrul corpului acest proces fiind mai 
intens decât la suprafaţa lui, deoarece temperatura 
straturilor centrale este cu mult mai înaltă decât tem-
peratura straturilor periferice. În urma acesteia, apare 
gradientul de presiune general care, după părerea au-
torilor [4], şi este forţa motrice de bază a aportului de 
abur în interiorul corpului. A.V. Lîcov a expus ipoteza, 
conform căreia la folosirea microundelor transferul 
umidităţii decurge sub acţiunea difuziei electrice (Dэ

0E). Astfel, transferul masei în procesul de uscare 
poate fi notat prin ecuaţia :

                                                                                 ( 2 )

unde: E - intensitatea câmpului electric, V/m; Kp  -  co-
eficientul transferului de masă sub presiune. 

Caracterul procesului de uscare, reflectat de curbele 
de uscare şi de curbele vitezei de uscare şi încălzire, 
se bazează, în general, pe proprietăţile fizico-chimice 
şi structural-mecanice ale materialului, de care depind 
formele de legătură a umidităţii cu materialul, feno-
menul de difuziune şi, de asemenea, metoda aportului 
de energie. 

Sorizul, conform clasificării structurale făcute de 
savantul P. Rebinder, se plasează în grupa corpurilor 
coloidal-capilar-poroase. Din acest punct de vedere îl 
putem caracteriza ca un sistem compus. Presupunem 
că în timpul uscării crupelor de soriz procesele termo-
dinamice sunt în dezechilibru pe tot volumul bobului. 
Acest moment important poate fi studiat prin calculul  

Jm= -Dou - D0T - Kpp - D0E
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ecaracteristicilor cinetice ale procesului de uscare, care 
ne permit să efectuăm cercetarea caracterului de 
dezechilibru.

2. MateriaLe  Şi  MetODe

Pentru investigaţii au fost utilizate crupe de soriz de 
soiul „Alimentar-1”, selectat de către specialiştii Insti-
tutului de Cercetări Ştiinţifice „Porumbeni”. Compoziţia 
chimică este următoarea: proteine - 10,62%, amidon 
- 74,2%, glucide - 0,27%. Umiditatea iniţială este de 
12,8%.     

Mostrele de crupe crude au fost supuse tratării hidro-
termice, astfel obţinându-se crupă fiartă, care a urmat 
să fie uscată. 

Uscarea crupelor de soriz a fost efectuată în instalaţia 
experimentală de uscare, construită în baza cuptorului 
cu microunde  cu puterea nominală (N) de 1,5 kW şi 
frecvenţa câmpului  electromagnetic de 2450 MHz, 
instalaţie descrisă destul de complet în literatură de 
specialitate [5].

La uscarea prin metoda combinată a crupei fierte de 
soriz s-au efectuat concomitent două procese: de 
convecţie, la cinci regimuri de temperatură a agentului 
termic de uscare în limitele de la 600C până la 1000C 
(cu pasul de 100C) şi încălzire dielectrică la nivelul de 
putere a magnetronului de 25, 50, 75, 100% N.

 În toate experienţele, viteza aerului cald a fost egală 
cu 1,1 m/s. Scăderea de masă s-a înregistrat peste 
fiecare două minute. În procesul uscării, umiditatea  
crupelor s-a micşorat de la 72% până la 7%.

3. reZuLtate Şi DiScuţii

În fig. 1 sunt prezentate curbele uscării u=f(τ), iar în 	
fig. 2 - curbele vitezei de uscare 

d
du f(u)  pentru 

uscarea  crupei fierte de soriz prin metoda combinată 
(convecţie cu SHF) la diferite temperaturi ale agentului 
de uscare şi la diferite niveluri de putere ale magnetro-
nului. Caracterul curbelor de uscare arată că ele core-
spund celor descrise în teoria uscării, pentru corpurile 
coloidal-capilar-poroase. [4]. 

Din fig. 1a se observă că durata procesului de us-
care depinde de toţi parametrii procesului de uscare. 
Aşadar, la temperatura de 600C şi la nivelul de putere 
de 25% din puterea  nominală a magnetronului, 
durata procesului de uscare a constituit 52 min, astfel 
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conţinutul de umiditate iniţială s-a redus de la 225% 
până la cea finală de 7%, însă la temperatura de 
1000C la acelaşi nivel de putere durata procesului a 
constituit 26 minute. Observăm că durata procesului se 
reduce de 2 ori.

Un tablou oarecum neclar se vede în fig. 1b. La pute-
rea magnetronului de 100% şi temperatură de 600C 
procesul a durat 20 min, dar odată cu mărirea tem-
peraturii agentului de uscare  până la 1000C la acelaşi 
nivel de putere a magnetronului procesul a durat 18 
min. Intensificarea procesului a fost de doar 1,11 ori. 
Obţinerea unei valori scăzute la utilizarea unui nivel de 
putere atât de înalt, presupune că aceasta influenţează 
mai mult asupra procesului transferului de masă, filtra-
rea prin carcasa  celulei produsului. Totodată, acest 
fapt ne demonstrează că dinamica intensificării proce-
sului se schimbă odată cu creşterea puterii magnet-
ronului de la 25, 75 şi 100% - corespunzător de 2,00, 
1,51, şi 1,11 ori (tab. 1).

Astfel, conform tabelului 1 se poate de spus că odată 
cu creşterea puterii magnetronului de la 25%N până 
la 100%N durata procesului de uscare scade, pen-
tru temperatura de600C  aproximativ de 2,4 ori, iar 
pentru restul temperaturilor - 70, 80, 90 şi 1000C 
corespunzător de 2,26, 1,89, 1,51 şi 1,44.  

(a)

Fig. 1. Curbele de uscare prin metoda combinată a 
crupei fierte de soriz la nivelul de putere a magnet-
ronului 25% (a) şi 100% (b).

(b)
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Nr. t,ºC %

,
cr

u
d

du

%/s

K1,

kgaerusc
kgms  2

% K2 x 104,	
s-1

τ 1,	
min

τ	2,	
min

τtot,	

min	

	P=25%N
6 60  132 0,192 526 12,9 10,5 41,5 52,0
7 70 128 0,198 543 13,7 10,0 34,0 44,0
8 80 122 0,223 612 16,0 9,5 26,5 36,0
9 90 118 0,271 744 20,7 8,5 19,5 28,0

10 100 115 0,283 777 22,5 8,0 18,0 26,0
P=75%N

16 60 131 0,290 795 20,4 6,5 21,5 28,0
17 70 126 0,310 850 22,6 6,0 20,0 26,0
18 80 118 0,333 913 25,8 5,5 14,5 20,0
19 90 114 0,452 1240 37,9 4,5 14,5 19,0
20 100 110 0,467 1282 40,3 4,0 14,5 18,5

P=100%N
21 60 110 0,410 1125 30,8 4,5 15,5 20,0
22 70 97 0,480 1337 38,3 4,0 15,5 19,5
23 80 83 0,520 1427 46,4 4,0 15,0 19,0
24 90 67 0,585 1606 62,9 3,5 15,0 18,5
25 100 58 0,770 2112 101,3 3,0 14,0 18,0

Tabelul 1 

caracteristicile cinetice ale procesului de uscare a crupei fierte de soriz prin metoda combinată

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 U, %

dU/dτ, %/s

60°C 70°C 80°C 90°C 100°C

0

0,2

0,4

0,6

0,8

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 U, %

dU/dτ, %/s

60°C 70°C 80°C 90°C 100°C

Fig. 2. Curbele  vitezei de uscare prin metoda 
combinată a crupei fierte de soriz la nivelul de pu-
tere a magnetronului de 25% (a) şi 100% (b).

(a)

(b)

Analiza curbelor vitezei de uscare (fig. 2) de 
demonstrează, ca şi în sursele citate, că pentru 
procesul de uscare combinat a crupei fierte de soriz, 
ca şi pentru toate tipurile de materiale capilar-poroase, 
sunt caracteristice trei perioade de bază ale uscării: 
perioada de încălzire, perioada vitezei constante  şi 
perioada vitezei variabile. Din fig. 2a sesizăm că, odată 
cu mărirea temperaturii agentului de uscare de la 	
600°C până la 1000°C viteza procesului de uscare 
creşte de la 0,192%/s până la 0,283%/s corespunzător 
pentru temperaturile de 70, 80, 900°C viteza este 
egală cu 0,198, 0,223 şi 0,271%/s, deci se măreşte 	
de 1,47 ori.

Perioada vitezei constante de uscare a crupelor fierte 
de soriz (fig. 2a) pentru temperatura de 600C este de 
aproximativ 15% din durata totală a procesului, iar peri-
oada vitezei  descrescânde  este de aproximativ 85%. 

În fig. 2b observăm că  perioada vitezei constante de 
uscare şi încălzire a crupelor fierte de soriz pentru 
aceeaşi temperatură de 600°C este de aproximativ  
20% din durata totală a procesului, iar perioada vitezei  
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descrescânde  este de aproximativ 80%. De aici 
rezultă că la modificarea parametrilor procesului de us-
care durata primei perioade  se măreşte de aproxima-
tiv 1,3 ori, iar durata perioadei a doua se micşorează  
de 1,5 ori. 

Aşadar, s-a constatat că odată cu creşterea puterii 
magnetronului, şi anume: 25%N, 50%N, 75%N şi 
100%N, valoarea creşterii vitezei maximale, ce core-
spunde uneia şi aceleiaşi temperaturi ale agentului 
de uscare, este variabilă. Astfel, pentru temperatura 
agentului de uscare de 60°C valoarea creşterii vitezei 
maximale în comparaţie cu viteza la puterea minimală 
a magnetronului a corespuns puterilor de 1,33, 1,51 şi 
2,14 ori, iar pentru temperatura de 100°C – 1,30, 1,65 
şi 2,72 ori.

Dacă vom compara datele de  deshidratare la tem-
peratura şi puterea minimală  a magnetronului (60°C 
şi nivelul de putere 25%N) cu temperatura şi pute-
rea maximală a magnetronului (100°C şi nivelul de 
putere 100%N), atunci procesul de deshidratare de 
la 225% până la 7% s-a redus de două ori. Acest fapt 
dovedeşte că viteza de încălzire în straturile interioare 
este foarte rapidă şi umezeala nu reuşeşte să se trans-
forme în abur, astfel are loc un proces de filtrare prin 
carcasa corpului celular al sorizului. Aceeaşi situaţie 
o observăm şi la utilizare agentului termic de 1000C. 
În timpul uscării sorizului la aplicarea aportului de 
căldură combinat intensitatea de deshidratare creşte 
proporţional cu temperatura aerului cald şi puterea 
magnetronului. 

Aşadar, la temperatura de 60°C şi puterea magnetro-
nului de 25%N  intensitatea a constituit 0,192%/s 	
(fig. 2a), iar la temperatura 100°C şi puterea mag-
netronului de  100 %N (fig. 2b) ea a crescut până la  
0,770%/s, adică s-a mărit de aproape 4 ori.         

Caracterul general al curbelor vitezei de uscare, 
pentru diferiţi parametri ai regimului de uscare este 
practic acelaşi pentru toate cazurile analizate mai 
sus. Pe toate curbele se observă un punct critic care 
are rolul de divizator al perioadei vitezei de uscare în 
doua sectoare. În primul sector convexitatea curbe-
lor vitezei de uscare este îndreptată în sensul axei 
absciselor, iar în al doilea sector este îndreptată în 
sensul axei ordonatelor. Conform clasificării elaborate 
de academicianul A.V. Lîcov, aceste curbe se referă la 
curbele vitezei de uscare de tipul 6.        

Influenţa temperaturii agentului de uscare asupra con-
stantei de uscare în prima perioadă K1 este prezentată 
în fig. 3. După cum se vede, temperatura agentului de 
uscare are o influenţă liniară asupra caracteristicilor ci-
netice la uscarea convectivă şi la regimurile mai slabe 
ale uscării combinate (25, 50%N), iar la regimurile 75 
şi 100%N comportă o influenţă exponenţială. 
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Fig. 3. Dependenţa )(
1

tfK   pentru uscarea 
combinată (convecţie+SHF) a crupei fierte de soriz

La modificarea temperaturii agentului de uscare de 
la 60°C până la 100°C constanta vitezei de uscare în 
prima perioadă de uscare convectivă creşte de 1,86 
ori, iar pentru uscarea combinată la nivelul de putere 
a magnetronului de 100%N  - de 1,88 ori. Însă la tem-
peratura de 60°C  constanta vitezei de uscare în prima 
perioadă de uscare combinată la nivelul de putere 
al magnetronului de 100%N creşte faţă de uscarea 
convectivă de 4,73 ori şi la temperatura agentului de 
uscare de 100°C - de 4,76 ori. Influenţa temperaturii 
agentului de uscare asupra constantei vitezei de us-
care în a doua  perioadă K2 este prezentată în fig. 4. 
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Fig. 4 . Dependenţa )(
2

tfK   pentru uscarea 
combinată (convecţie+SHF) a crupei fierte de soriz

Conform fig. 4. concluzionăm că temperatura agentului 
de uscare influenţează asupra coeficientului de uscare 
în ce de-a doua perioadă după legea exponenţială 
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pentru uscarea combinată la nivelul de putere al mag-
netronului 100%N, iar la restul regimurilor, inclusiv şi 
la uscarea convectivă – după legea liniară. La modifi-
carea temperaturii agentului de uscare de la 60°C la 
100°C coeficientul de uscare în perioada a doua creşte 
de 2 ori pentru uscarea convectivă şi de 1,74, 2,3, 
1,97 şi 3,28 ori pentru uscarea combinată la nivelurile 
de putere 25, 50, 75 şi 100%N, corespunzător. De 
asemenea din fig. 3. se observă că, odată cu creşterea 
nivelului de putere a magnetronului de la 25 până la 
100%N, creşte de 4,5 ori constanta vitezei de uscare 
în cea de-a doua perioadă, pentru temperatura de 
100°C. Totodată, pentru temperatura agentului de 
uscare de 100°C, constanta vitezei de uscare în cea 
de-a doua perioadă creşte de 10,3 ori, pentru uscarea 
combinată la P=100%N faţă de uscarea convectivă.

CONCLUZII 

Sistematizarea cercetărilor efectuate privind utilizarea 
microundelor în procesul de uscare a crupelor fierte de 
soriz demonstrează că această tehnologie are câteva 
avantaje esenţiale: reducerea duratei procesului de 
uscare odată cu creşterea fluxului termic; încălzirea 
uniformă a produsului în tot volumul, şi nu numai în 
straturile periferice; reglarea simplă a fluxului termic.

Astfel, considerăm că metoda de uscarea a sorizului în 
câmp electromagnetic în combinaţie cu aerul cald con-
vectiv este cea mai optimă şi poate fi folosită ca etapă 
de bază în tehnologia de producere a concentratelor 
alimentare din soriz.
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SUMMARY

The paper presents some aspects regarding the elaboration and of untradiditional drying methods  
combined of soriss involve microwave.It s analyzed the kinetic of , drying process in the first and 
second periods , cosfficients of rate drying ,times of the first and second periods at different drying 
regimes are determined.For process intensificacation in the first stage to carry ont convective drying 
100°C and in the second stage combined (convective + microwave )are recommended.
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La 20 ianuarie 1942 s-a născut, la Chirileni, Ungheni, Viorel TROFIM, doctor habilitat în ştiinţe 
tehnice, profesor universitar la Catedra de microelectronică şi dispozitive cu semiconductori a UTM, 
deţinător al titlului „Inventator Emerit” al ex-URSS.

În anul 1963 V. TROFIM absolveşte Universitatea de Stat din Moldova, specialitatea fizica. Susţine teza 
de doctor (1971), apoi de doctor habilitat în ştiinţe tehnice (1990).

A publicat de-a lungul anilor peste 130 de lucrări ştiinţifice, inclusiv monografia “Convertoare opto-
electronice de radiaţie pe baza heterojoncţiunilor AlGaAs-GaAs” (Ed. „Ştiinţa”, Chişinău, 1987). Este 
autorul şi coautorul a 20 de invenţii, majoritatea fiind realizate în colaborare cu Jores Alferov, laureat al 
Premiului Nobel (Federaţia Rusă).
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Ideea elaborării şi promovării unei astfel de concepţii 
îi aparţine lui Serafim Andrieş, membru-corespondent 
al AŞM, director al Institutului de Pedologie şi Agro-
chimie „Nicolae Dimo”. Această idee conceptuală a 
fost susţinută de Ministerul Agriculturii şi Industriei 
Prelucrătoare şi, personal, de ex-ministrul Valeriu Bul-
gari, care emite ordinul special nr. 143 din 20.07.1998. 
„Cu privire la crearea comisiei de elaborare a modele-
lor de exploatare funciară”.

În această comisie de o importanţă majoră au fost 
încadraţi oameni de ştiinţă şi specialişti de înaltă 
calificare din diverse instituţii ştiinţifice, de proiectare şi 
învăţământ superior, subordonate Ministerului Agri-
culturii şi Industriei Prelucrătoare, cu sprijinul financiar 
al Centrului Reformelor Businessului Privat. Dirijarea 
generală a lucrării a fost încredinţată autorului ideii 
nominalizate, lui S. Andrieş. Prin buna organizare a 
procesului de lucru în scurt timp a fost  determinat 
proiectul lucrării şi elaborată structura acesteia. În final, 

totul porneşte de la o idee

dr. în geografie  
dumitru BalteanScHi,
institutul de pedologie  
şi agrochimie „nicolae dimo”

acad., prof. univ.  
Simion toMa,
coordonator al Secţiei  
de ştiinţe agricole a aşM

a fost întocmită şi editată o operă capitală - „Metodolo-
gia valorificării superioare a solului în noile condiţii de 
gospodărire a terenurilor agricole” (Editura „Ruxanda”, 
Chişinău, 1999), cu un volum total de 20 coli de tipar şi 
într-un tiraj de 5 mii de exemplare.

Informaţiile şi indicaţiile normative furnizate de 
această lucrare nu sunt, prin concepţia lor, noi, ci 
urmează normele, măsurile şi tehnologiile conţinute în 
monografiile, instrucţiunile metodice, recomandările, 
etc. editate într-o îndelungată perioadă de timp. Într-o 
anumită măsură lucrarea poate fi definită ca rezultantă 
a materialelor menţionate. Ea însă nu a fost elaborată 
printr-o simplă preluare şi juxtapunere a informaţiilor 
conţinute în aceste lucrări, ci prin confruntarea lor, 
relevându-se deseori unele contradicţii; prin verifi-
carea, completarea şi nuanţarea cu informaţii oferite 
de alte surse (îndreptare, studii, consultaţii ale unor 
specialişti) sau de experienţa autorilor capitolelor 
respective.

Luând în consideraţie situaţia socio-economică din Republica Moldova, în ultimul deceniu al 
secolului XX şi începutul secolului XXI a apărut necesitatea acută a elaborării unei concepţii noi 
de utilizare a fondului funciar şi a unei metodologii eficiente de conservare şi sporire a fertilităţii 
solului.
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În această lucrare sunt expuse succint ca formă şi con-
cret după conţinut modele şi prescripţii privind explo-
atarea fondului funciar, ameliorarea solurilor degradate 
prin eroziune de suprafaţă şi în adâncime, alunecări de 
teren, sărăturare, înmlăştinire etc. şi sporirea fertilităţii 
acestora ţinând cont de specificul condiţiilor naturale şi 
al celor socio-economice.

Prin apariţia acestei lucrări a fost fondată o bază 
trainică pentru efectuarea întregului complex de măsuri 
ce pot fi desfăşurate la scară mare în sectorul agrar. 
Fireasca continuare a acestei activităţi s-a soldat 
cu elaborarea şi editarea în curând a „Programului 
Naţional Complex de sporire a fertilităţii solurilor” (Edi-
tura „Pontos”, Chişinău, 2001), redactor responsabil şi 
coautor - S. Andrieş). Un aport considerabil la elabo-
rarea acestui program a depus profesorul universitar 
Valerian Cerbari, şef al secţiei Pedologie a Institutului 
de Pedologie şi Agrochimie „Nicolae Dimo”, fiind de 
fapt alcătuitorul (şi autorul) principal. Pentru elaborarea 
Programului nominalizat Domnia sa a atras un cerc 
larg de colaboratori ştiinţifici şi specialişti de înaltă 
calificare din diferite instituţii ştiinţifice, de proiectare şi 
învăţământ superior. Ulterior, la iniţiativa şi cu partici-
parea nemijlocită a lui S. Andrieş urmează elaborarea 
şi editarea manualului «Эрозия почв» (Editura „Pon-
tos”, Chişinău, 2001, redactor responsabil – D. Nour).

Aşadar, la acea perioadă a fost deja creată o bază 
ştiinţifică solidă, capabilă să rezolve în volum deplin 
problemele referitoare la valorificarea superioară în 
noile condiţii socioeconomice radicale, a mijlocului 
principal de producţie în agricultură - solul.

Soluţionarea în complex a necesităţilor stringente, la 
timpul respectiv în sectorul agrar cerea şi mijloace 
neordinare. Şi acestea au fost găsite prin hotărârile 
guvernamentale speciale şi, anume, nr. 636 din 26 mai 
2003 şi nr. 841 din 26 iunie 2004 „Cu privire la aproba-
rea Programului Complex de valorificare a terenurilor 
degradate şi sporirea fertilităţii solurilor” (partea I 
– „Ameliorarea terenurilor degradate” şi partea a II-a 
„Sporirea fertilităţii solurilor”.

Mai mult ca atât, în Hotărârea nr. 841, p.3 se indică: 
Agenţia de Stat Relaţii Funciare şi Cadastru va asigura 
editarea Programului şi a materialelor suplimentare 
necesare pentru executarea lui. Elaborarea şi editarea 
„materialelor suplimentare” constituie o acţiune foarte 
importantă, strict necesară pentru realizarea sarcinilor 
trasate.
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MHotărârile sus-menţionate ale Guvernului RM sunt exe-
cutate prin editarea ambelor părţi ale Programului în 
limba română, fiind apoi traduse în limba rusă, fapt ce 
a dublat tirajul Programului şi a lărgit esenţial contin-
gentul utilizatorilor acestei publicaţii.

În afară de aceasta, Programul poate servi drept 
exemplu pentru elaborarea Programelor similare în 
regiunile limitrofe cu condiţii pedoclimatice similare.

Programul complex de valorificare a terenurilor degra-
date şi sporirea fertilităţii solurilor este rezultatul muncii 
creative a unui mare colectiv de savanţi ai Academiei 
de Ştiinţe a Moldovei, institutelor de cercetări ştiinţifice, 
un rol deosebit revenindu-le Institutului de Pedologie 
şi Agrochimie „Nicolae Dimo”, specialiştilor Agenţiei 
Relaţii Funciare şi Cadastru.

Este indiscutabil faptul că Programul, elaborat sub 
îndrumarea lui Serafim Andrieş, prin conţinutul său 
relevant şi esenţa aplicativă a devenit un document 
bine conturat, stabilind volumul, numărul operaţiunilor 
tehnologice, succesiunea şi ordinea executării aces-
tora, termenele şi responsabilii concreţi. Trebuie de 
subliniat că Programul, fiind aprobat de Guvernul 
Republicii Moldova, trebuie îndeplinit în mod obligato-
riu. Încrederea că măsurile prevăzute de Program vor 
fi implementate, ne-o insuflă astfel de circumstanţe ca 
asigurarea lui cu resurse financiare suficiente, mijloace 
materiale, condiţii organizatorice şi, ceea ce este la 
fel de important în cazul dat, dispune de o amplă 
susţinere ştiinţifică, deja menţionată mai sus, fiind în 
continuă dezvoltare.

Drept dovadă a acestei afirmaţii, poate servi lucra-
rea fundamentală „Eroziunea solului”, editată recent 
(2004), un suport indispensabil pentru realizarea 
„Programului complex...”, fiind o continuare credibilă 
a acestuia. „Eroziunea solului” este, prin structura 
sa originală, constituită din două compartimente cu 
conţinut diferit, însă strict legate între ele după esenţă 
şi semnificaţie.

În primul compartiment sunt descrise măsuri 	
şi tehnologii de combatere a eroziunii solului, modul 	
de aplicare a acestora pe terenuri în pantă, avantajele 
ce pot fi obţinute prin diminuarea proceselor 	
erozionale.

În compartimentul doi, într-o formă succintă dar 
accesibilă pentru însuşirea şi folosirea materialelor 
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(predominant cifrice), sunt prezentate ambele părţi 
ale „Programului Complex de valorificare a terenurilor 
degradate şi sporirea fertilităţii solurilor”.

Lucrarea „Eroziunea solului” este înzestrată cu 
ilustraţii color, amplasate pe primele şi ultimele două 
pagini, oferind cititorului informaţii vizuale utile despre 
răspândirea geografică a solurilor Moldovei, date 
valoroase despre sol, agenţii (naturali şi antropici) 
ce provoacă eroziunea solului, avantajele deservirii 
agrochimice, simbolizând prin acest poster etapa finală 
a scopului preconizat. 

Apropo, la apariţia ediţiei „Eroziunea solului” a 
reacţionat prompt presa de prestigiu („Agrobusiness”, 
nr. 10, 2005; „Intellectus” nr. 3, 2005; „Agricultura 
Moldovei” nr. 12, 2005), apreciind-o înalt din toate 
punctele de vedere: al conţinutului materialului, tra-
ducerii, redactării, editării.

Drept o confirmare veridică şi justificată a acestei 
evaluări este Premiul AŞM pe anul 2005, decernat 
pentru lucrările ştiinţifice de valoare, la care se referă 
şi „Eroziunea solului”, prin Hotărârea Consiliului Su-
prem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM 
nr. 20 din 2 februarie 2006.

Întru realizarea Programului (tabelul 4, punctul 5), 
în care este prevăzută efectuarea „Monitoringului 
conţinutului de nitraţi şi metale grele în sol şi producţia 
agricolă”, prin investigaţiile necesare şi generalizările 
respective a fost editată o lucrare specială, consacrată 
acestei probleme, cu titlul „Микроэлементы в 
компонентах биосферы Молдовы» (Chişinău, 2006, 
autor V. Chiriliuc, redactor responsabil - academicianul 
S. Toma), cu un volum de 10 coli de tipar şi un tiraj de 
1000 exemplare, care reflectă în mod obiectiv situaţia 
creată la ora actuală în Moldova în această privinţă. În 
acest context, aducem sincere mulţumiri dlui Alexandru 
Bannikov, Director General al Agenţiei Relaţii Funciare 
şi Cadastru, pentru asigurarea financiară a editării 
acestei lucrări.

Drept continuare a activităţii în ceea ce priveşte spori-
rea fertilităţii solului, membrul-corespondent al AŞM 
Serafim Andrieş elaborează şi editează informaţia de 
sinteză „Modificarea conţinutului de humus în solurile 
utilizate în agricultură” (Chişinău, 2005).

Sunt încercate de asemenea şi alte forme de pro-
movare şi implementare a măsurilor prevăzute de 
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Conferinţei republicane ştiinţifico-practice „Protecţia 
solului”, care a avut loc la 7 aprilie 2005 în incinta Insti-
tutului de Pedologie şi Agrochimie „Nicolae Dimo”. Pen-
tru transpunerea în viaţă a acţiunilor şi recomandărilor 
Conferinţei a fost elaborat şi aprobat „Planul de măsuri 
pentru stoparea degradării şi ameliorarea fertilităţii 
solurilor”, în care sunt prevăzute termenele de execu-
tare a anumitelor operaţiuni şi instituţiile responsabile 
de implementarea lor în producţie.

Aceste activităţi continuă cu seminarele raionale şi 
regionale, organizate de AŞM (Secţia Ştiinţe Agricole, 
academician coordonator - Simion Toma), în comun cu 
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare (Secţia 
ştiinţă şi învăţământ, şef - Victor Borgula), preşedinţii 
raioanelor respective şi primarii comunelor, institutele 
de cercetări, proiectări şi învăţământ superior.

Tema acestor seminare a fost formulată astfel: 
„Recomandări practice în dezvoltarea complexului 
agroalimentar”. La ora actuală măsurile respective au 
avut loc deja în raionul Hînceşti (4 octombrie, 2005), 
Ştefan-Vodă (15 noiembrie, 2005), Căuşeni (18 noi-
embrie, 2005), Râşcani (22 decembrie, 2005), la care 
au participat reprezentanţii a 14 raioane din zona de 
nord a republicii: Briceni, Donduşeni, Drochia, Edineţ, 
Făleşti, Floreşti, Glodeni, Ocniţa, Rezina, Râşcani, 
Sîngerei, Soroca, Şoldăneşti şi mun. Bălţi.

În anul 2006 astfel de seminare au fost realizate 
în raioanele Criuleni (3 februarie), Cahul (1 martie) 
şi Comrat (10 martie), cuprinzând toate raioanele 
Moldovei. Seminarele au fost însoţite de expoziţii 	
relevante tematicii reuniunilor.

În cadrul acestor seminare, odată cu expunerea de 
către S Andrieş a complexului de măsuri privind comba-
terea eroziunii solului şi aplicarea corectă a fertilizanţilor, 
fiecărui conducător de raion i se înmânează un set 
de informaţii valoroase, necesare pentru facilitarea 
exercitării funcţiilor profesionale ale acestora.

Menţionăm cele mai importante materiale:

Ô starea fondului funciar în fiecare comună, raion în	
 ansamblu şi recolta culturilor agricole în funcţie 	
 de nota de bonitate;

Ô cota solurilor erodate şi productivitatea culturilor	
 cerealiere şi pomiviticole;

Ô complexul de măsuri pentru combaterea eroziunii	
 solului;
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Ô structura culturilor pe terenuri în pantă;

Ô	 influenţa lucrării de bază a solului asupra eroziunii;

Ô eficacitatea îngrăşămintelor încorporate în sol;

Ô diagnoza complexă sol-plantă a nutriţiei minerale 	
 a grâului de toamnă;

Ô sporul de producţie agricolă în primul an de	
 acţiune a gunoiului de grajd pe solurile cerno-	
 ziomice din Moldova;

Ô influenţa paielor încorporate în sol asupra 	
 productivităţii culturilor cultivate;

Ô recomandările Institutului de Pedologie şi Agro-	
 chimie  „Nicolae Dimo”.

În acest set de documente a fost inclusă şi literatura 
de specialitate: ediţiile „Eroziunea solului”, „Programul 
complex de valorificare a terenurilor degradate şi spori-
rea fertilităţii solurilor” părţile I şi II (în română şi rusă), 
„Protecţia solului” - lucrările Conferinţei ştiinţifico-practice 
„Recomandări privind aplicarea îngrăşămintelor” etc.

La primul seminar (r-nul Hînceşti), setul sus-menţionat 
a fost înmânată fiecărui primar al comunei respective, 
în rest - numai conducătorilor raioanelor (din motivul 
tirajului limitat), ceea ce a provocat nemulţumiri şi 
incomodităţi. În acest context s-a convenit ca ediţia 
„Eroziunea solului”, fiind un manual integral de care au 
nevoie agricultorii, să fie reeditat şi repartizat tuturor 
primăriilor (900 la număr) comunelor Moldovei.

Aceasta va necesita 75 mii lei, însă pentru obţinerea 
informaţiilor care se conţin în manual vor fi necesare 
cheltuieli de 75 milioane lei (date aproximative).

Însă, din cauza nerespectării măsurilor şi tehnologi-
ilor expuse în manualul privind combaterea eroziunii 
solului, agricultura pierde anual peste 2 miliarde de lei 
(date obţinute prin estimări concrete şi veridice, incluse  
în „Programul complex ...”, pag. 66).

Se poate prognoza cu certitudine că cititorul, având la 
îndemână un astfel de manual, datorită unei mai largi 

difuzări a acestuia, va acumula cunoştinţe temeinice în 
domeniul respectiv care, fiind implementate în producţie, 
vor contribui la diminuarea proceselor erozionale.

Totalizând cele spuse, putem afirmă că ideea propusă 
de către membrul corespondent al AŞM Serafim 
Andrieş cu aproape 10 ani în urmă, generată de 
necesităţile agriculturii contemporane, constituie princi-
palul stimulent pentru elaborarea şi realizarea meto-
dologiei privind sporirea fertilităţii solurilor şi creşterea 
nivelului recoltelor obţinute pe unitatea de suprafaţă. 
Până în prezent s-a îndeplinit deja un mare volum 
de lucru, constituind o etapă pregătitoare importantă 
pentru realizarea Programului: este creată baza 
legislativă şi organizatorică, însoţită de asigurarea 
ştiinţifică, financiară şi tehnico-materială, ce permite 
desfăşurarea lucrărilor antierozionale şi a altor măsuri 
de ameliorare a terenurilor cu soluri degradate pe o 
perioadă îndelungată (2015). Acum ne aflăm la începu-
tul etapei de realizare pe teren a celor preconizate în 
Program.

Ca o continuare a activităţii orientate în direcţia sporirii 
fertilităţii solului şi a recoltei culturilor agricole în con-
formitate cu prevederile Programului nominalizat, în 
anul 2007 s-a editat monografia capitală cu genericul 
„Regimurile nutritive ale solurilor şi productivitatea 
culturilor agricole”.

Apariţia acestei opere de o valoare ştiinţifică majoră 
prezintă rezultatul analizei atente şi minuţioase, 
efectuate de către academicianul Serafim Andrieş, a 
realizărilor ştiinţifice notabile în domeniul pedologiei, 
agrochimiei şi fitotehniei, realizări obţinute în ultimii 50 
de ani de un grup impunător de cercetători şi, în primul 
rând, a investigaţiilor proprii.

Apariţia lucrării în cauză coincide cu remarcabilul jubi-
leu de 65 de ani de la naşterea autorului.

Cu acest prilej îi exprimăm cordiale felicitări, sentimen-
tele noastre de recunoştinţă şi mulţumiri pentru muncă 
depusă, îi dorim multă sănătate, fericire, prosperare, 
realizări şi mai frumoase în activitatea sa creativă.

SUMMARY

Taking in consideration the social-economical situation created in the Republic of Moldova at the 
last decade of the XX century and the beginning of the XXI century, it appeared an acute importance 
to elaborate a new conception of utilizing the land fund and an efficient methodology of conservation 
and increasing the fertility of the soil. The idea of elaboration and promotion of such concept be-
longs to Serafim Andriesh, Corresponding member of ASM, Director of the „Nicolae Dimo” Institute 
of Pedology and Agricultural Chemistry.
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La începutul lunii  martie curent a avut loc cea de-a 
V-a şedinţă de lucru a Clubului Naţional Partene-

riat „Ştiinţă şi  Business”, cu genericul „Tehnologii de 
producere a surselor energetice din biomasă”.  Progra-
mul a fost fondat în anul 2006 de Asociaţia de Cerce-
tare şi Dezvoltare din Moldova (MRDA), în cooperare 
cu Academia de Ştiinţe a Moldovei (AŞM), Agenţia 
de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), cu 
susţinerea Fundaţiei SUA de Cercetări Civile şi Dez-
voltare (CRDF). Întâlnirile dintre savanţi şi producători 
şi-au confirmat deja eficienţa: tot mai multă lume 
conştientizează faptul că o economie competitivă şi o 
societate prosperă nu pot fi consolidate fără a dezvolta 
domeniul de cercetare şi inovare, implementându-se 
elaborările ştiinţifice şi tehnologiile performante. 

În deschiderea şedinţei, un cuvânt de salut a rostit 
dna Lidia Romanciuc, director executiv MRDA, care 
a făcut o scurtă trecere în revistă a activităţii din anul 
trecut a Clubului „Ştiinţă şi Business”. Referindu-se 
la tematica discuţiilor preconizate pentru anul 2007 
– Tehnologii de producere a surselor energetice din 
biomasă; Produse şi medicamente farmaceutice din 
materie primă autohtonă; Elaborări de sisteme şi 
dispozitive inginereşti; Calitatea resurselor acvatice şi 
aprovizionarea cu apă – vorbitoarea a menţionat, de 
asemenea, că în anul curent, în cadrul Programului 
STEP-2007, va fi editat catalogul inovaţiilor-top din 
domeniul produse şi medicamente farmaceutice din 
materie primă autohtonă şi va fi extinsă pagina web 
regională „Ştiinţă şi Business”. 

Stefanie Aschmann, expert în domeniul dezvoltării teh-
nologiilor energetice din cadrul Serviciului pentru con-
servarea resurselor naturale, Departamentul de Stat al 
SUA pentru Dezvoltarea Agriculturii, a prezentat comu-
nicarea “Energia regenerabilă în Statele Unite şi în 
Moldova”,  remarcând faptul că SUA are deja o bogată 
experienţă în ceea ce priveşte utilizarea energiei din 

teHnoloGii de producere  
a SurSelor enerGetice  
din BioMaSă

(şedinţa a Va a clubului naţional parteneriat „ştiinţă şi  Business”)

biomasă, pe când Moldova este doar la început de 
cale, deşi în acest domeniu aici există deja mai multe 
elaborări ştiinţifice. Experţii autohtoni trebuie să adopte 
exemplul american în ceea ce priveşte utilizarea ener-
giei solare la uscarea produselor agricole, creşterea 
plantelor în sere, încălzirea şi purificarea apei, ilumina-
rea străzilor, punerea în funcţiune a pompelor acvatice, 
prepararea bucatelor, încălzirea şi răcirea încăperilor. 
De asemenea, Stefanie Aschmann s-a referit, în con-
textul discuţiilor iniţiate, la tehnologiile de producere a 
surselor energetice din biomasă. Prin arderea biomasei 
în prezenţa oxigenului, în SUA, bunăoară, se produce 
căldură, energie electrică etc.; prin descompunerea 
biomasei la temperaturi înalte în absenţa oxigenului 
se obţin noi materiale: mangal, petrol, biogaz sintetic. 
Biocombustibilul, bioetanolul se obţin din materie primă 
cu conţinut ridicat de zahăr, precum şi din celuloză, iar 
biodieselul – din seminţe de floarea soarelui şi din alge. 
SUA proiectează să utilizeze până în 2017 circa 15% 
de combustibil renovabil, să reducă cu 5% utilizarea 
energiei, obţinând în ansamblu o economie a consumu-
lui de energie de 20%. Moldova îşi propune să utilizeze 
până în 2010 circa 6% de energie renovabilă din 
consumul total de energie, majorând acest indice până 
la 20% în anul 2020.

Constatăm că Moldova dispune de surse valoroase 
de energie renovabilă, însă e necesar să fie elaborat 
un plan strategic de valorificare a rezervelor existente. 
Unele proiecte sunt foarte costisitoare, de aceea este 
oportun să fie cointeresaţi în implementarea lor inves-
titorii străini. Moldova dispune de soluri deosebit de 
fertile, necesare pentru producerea biomasei. În plus, 
s-a constat că solurile încălzite creează alţi combus-
tibili. Totodată, descompunerea microbilor, reciclarea 
deşeurilor animaliere  şi menajere, prelucrarea paielor 
şi a porumbului generează un mare volum de energie 
naturală – biogaz, etanol etc. Obţinerea energiei reno-
vabile solicită multe eforturi din partea producătorilor, 
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dar are, în schimb, efecte benefice şi un randament 
înalt pentru întreaga societate. 

În cadrul şedinţei a fost prezentat un studiu preliminar 
al fezabilităţii pentru producerea etanolului în Moldova. 
Din capul locului, s-a atras atenţia asupra faptului 
că, eventual, uzina producătoare de etanol ce va fi 
deschisă în Moldova trebuie să producă nu mai puţin 
de 60-80 milioane de litri anual, astfel ca preţul unui 
litru de combustibil să nu fie prea ridicat. Această uzină 
trebuie să fie amplasată pe o suprafaţă de 15 hectare, 
cheltuielile pe care le necesită darea ei în exploatare 
constituind peste 25 milioane de dolari SUA. Un mo-
ment mobilizator pentru antreprenorii din domeniul 
energetic este faptul că USAID Moldova oferă granturi 
de până la 50% pentru cele mai bune proiecte din 
domeniul bioenergiei. Costul unui litru de etanol produs 
în ţară este evaluat la 35 de cenţi – cel mai avantajos 
preţ din Europa.

Un alt proiect de obţinere a energiei regenerabile din 
deşeuri agricole a fost prezentat de Andrei Catanoi, 
manager Proiect ERA. Sursa generatoare de căldură 
analizată sunt  paiele. Astfel, s-a constatat că o tonă 
de paie substituie 550 kilograme de cărbune şi 350 
metri cubi de gaze naturale. În expresie bănească, 
o tonă de paie valorează  27 dolari SUA, 550 kg de 
cărbune – 101 dolari SUA şi 350 metri cubi de gaze 
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Mnaturale - 60 dolari SUA. În cazul dat, este evident că 
paiele reprezintă o soluţie optimă. Ea este confirmată 
în activitatea cotidiană de către primarul Anatol Sârbu 
din comuna Antoneşti, raionul Ştefan Vodă, care 
a instalat un cazan special ce încălzeşte şcoala şi 
grădiniţa cu energie regenerabilă obţinută din paiele de 
grâu. Foarte curând la acest sistem va fi conectată şi 
biserica din localitate.

În cadrul şedinţei au fost prezentate şi alte proiecte 
interesante: transfer tehnologic în domeniul energiei 
regenerabile; extinderea producerii biocombustibilului 
în scopul utilizării în complexul agroindustrial, energe-
tic şi de transport; un proiect investiţional în energetica 
eoliană etc. 

Valorificarea unor atare proiecte este deosebit de 
benefică pentru  economia Moldovei, întrucât con-
tribuie la reducerea cheltuielilor pentru încălzire,  
evitarea importului abuziv, diminuarea consumului de 
combustibil etc. Problema principală rămâne a fi, însă, 
acumularea resurselor financiare pentru implemen-
tarea proiectelor respective. La soluţionarea acestei 
dificile  probleme şi-a adus contribuţia şi participanţii la 
şedinţa a V-a a Clubului Naţional Parteneriat „Ştiinţă şi 
Business” care pledează consecvent pentru atragerea 
investiţiilor în ştiinţă şi promovarea inovaţiilor ştiinţifice 
pe piaţa naţională şi cea internaţională.

cor. „intellectus” 

calendar

La 18 februarie 1957 s-a născut, la Oclanda, Soroca, Svetlana LABLIUC, colaborator ştiinţific la Insti-
tutul de Microbiologie al AŞM.

Absolveşte în anul 1979 Facultatea de biologie a Universităţii de Stat din Harkov, specialitatea micolo-
gia şi fitopatologia agricolă. Din anul 1984 activează în cadrul Institutului de Microbiologie al AŞM în 
calitate de colaborator ştiinţific. Rezultatele cercetărilor sale în domeniul respectiv s-au concretizat în 
peste 60 de publicaţii ştiinţifice şi 8 brevete de invenţie. 

Este coautorul monografiilor „Conversia microbiană în adaos de albumine în nutreţ a deşeurilor com-
plexului agroindustrial” şi „Tehnologii eficiente de producere a preparatelor noi fermentative de origine 
microbiană şi utilizarea lor în industria de prelucrare”. 

A participat activ la saloanele naţionale şi internaţionale de inventică de la Geneva (1993, 2000, 2001), 
Bruxelles (2000, 2001), Iaşi (1996, 2003), Chişinău (1999-2003), în cadrul cărora elaborările sale au 
fost apreciate cu 6 medalii de aur, 2 de argint şi cu diplome de gr. I, II şi III.
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Pe lângă alte obiective strategice de dezvoltare a 
producţiei - strategiile aplicate pentru obţinerea unei 
calităţi superioare, originalitatea asortimentului, gustul 
plăcut al produselor, utilizarea materiilor prime şi aux-
iliare de origine naturală - administraţia întreprinderii 
„Bucuria S.A.”  acţionează cu insistenţă în vederea 
creării unei imagini atrăgătoare a mărcii sale comer-
ciale.

Logo-ul „Bucuria” este creat într-un moment de 
ascensiune a fabricii de cofetărie. Performanţele 
notorii şi schimbările majore înregistrate prin 1962, 
au schimbat radical imaginea întreprinderii. Însufleţiţi 
de succesele obţinute şi de cererea mare a pieţei de 
consum, colaboratorii i-au conferit celei mai solicitate 
cofetării din Moldova denumirea ”Bucuria”. Acest nume 
de firmă, adoptat la întâmplare, s-a dovedit a fi unul 
cu adevărat reuşit; timpul şi realitatea economiei de 
piaţă nu au influenţat negativ asupra logo-ului, acesta 
devenind un nume bine cunoscut. Dimpotrivă, sonori-
tatea acestuia a creat oportunităţi majore pe piaţa de 

“Bucuria” – cel Mai „dulce” Brand

cristina HoJMicHi,  
studentă în anul iV, uliM

„Bucuria” este unul dintre puţinele branduri locale care au cucerit atât piaţa internă, cât şi cea 
externă. Istoria întreprinderii „Bucuria” începe din 1946, când în oraşul Chişinău este deschisă 
o fabrică de producere a biscuiţilor şi pastelor făinoase. În scurt timp această nouă întreprindere 
meşteşugărească îşi lărgeşte domeniul de activitate, consolidându-şi poziţia dominantă pe piaţa 
produselor de cofetărie.

consum internaţională, iar denumirea populară, uşor 
de pronunţat, cantabilă, cu semnificaţie pozitivă şi 
priză la targetul reprezentat de cei mici, i-a garantat din 
start succesul în ţară.      

”Bucuria” a trecut prin decenii de istorie, însumând 
pagini memorabile atât pentru colaboratori, cât şi 
pentru consumatori. Între timp logo-ul a cunoscut 
diverse schimbări de design, toate modificările fiind 
efectuate în scopul de a ajunge la standardul unei 
mărci notorii. 

Marile companii ştiu că ritmul dezvoltării în societatea 
de consum este alert, iar concurenţa – competitivă. 
Imaginea vizuală a produsului reprezintă factorul 
nematerial de bază în promovarea mărcii sau a 
instituţiei, contribuind substanţial la creşterea patrimo-
niului agenţilor economici. Accesul nelimitat la orice 
tip de produse sau servicii şi metamorfoza continuă 
a ofertei disponibile au influenţat esenţial atitudinea 
şi comportamentul consumatorilor. Tocmai de aceea 
logo-ul – elementul de identificare şi diferenţiere 
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ea produselor analogice - trebuie să adopte calităţi 
definitorii.  De remarcat, astăzi se acordă o atenţie 
tot mai mare designului mărcii „Bucuria”. Acest logo 
face parte din gama celor de tip iconic, dacă luăm 
în considerare faptul că este o marcă combinată ce 
are în mijlocul ei un simbol abstract – obiect pictural, 
simbolizând bobul de cafea. Având un aspect grafic 
specific, logo-ul a fost transformat mai târziu în mas-
cota instituţiei.   

„Bucuria” este o marcă locală notorie care valorifică 
atitudini, concepte şi stereotipuri legate de realităţi au-
tohtone. Majoritatea produsele „Bucuria” au conotaţie 
pur naţională: „Plai”, „Duet”, „Folclor”, „Gloria” etc., 
fapt ce încurajează consumatorul autohton în momen-
tul alegerii. Un alt atu al mărcii „Bucuria” îl constituie 
faptul că produsele  sunt fabricate din materie primă 
naturală. Nu e un secret că ţara noastră importă masiv 
cele mai diverse mărfuri,  având mari restanţe la capi-
tolul producere. Dar cine ne garantează că produsele 
de peste hotare nu sunt dăunătoare sănătăţii? După 
cum ştim, o bună parte din mărfurile de import sunt 
modificate genetic, având în componenţa lor substanţe 
sintetice. Dulciurile de la „Bucuria” şi-au câştigat faima 
anume datorită conţinutului lor natural. 

La constituirea logo-ului „Bucuria” culoarea de bază 
era negrul. Creatorii logo-ului au optat pentru această 
culoare deoarece o considerau drept sinteză a tuturor 
culorilor. Utilitar, flexibil, logo-ul conturat în negru era 
comod de utilizat pe toate elementele de distribuţie ale 
întreprinderii. Astăzi logo-ul în negru îl putem întâlni 
doar pe actele oficiale.

Culoarea roşie reprezintă accederea mărcii „Bucuria” 
în societatea de consum. Trecând de la negru la roşu, 
marca a făcut un pas către lumea modernă, care 
ţine cont de valoarea cromaticii ca aspect important 
în procesul de promovare. Roşul, fiind o culoare 
impulsivă, care te îndeamnă la acţiune (adică la 
acţiunea de cumpărare), nu întâmplător este utilizat pe 
larg de majoritatea firmelor comerciale.

Ulterior, designerii au spart tiparele şi au adoptat o 
imagine nouă, mai atractivă. Noua combinaţie de culori 
era constituită din roşu, verde predominant şi alb, 
verdele simbolizând plaiul natal, fertilitatea pământului, 
bogăţia, plenitudinea. Această culoare marchează o 
perioadă de succes a instituţiei. Roşul din ansamblul 

coloristic al mărcii nu este întâmplător: cele două cu-
lori, verdele şi roşul, se îmbină armonios, iar culoarea 
albă, precum se ştie, simbolizează puritatea, buna 
calitate a produselor, transparenţa, deschiderea către 
publicul larg.

În perioada modernă, când comunicarea a devenit 
dominantă şi în acelaşi timp dependentă de compo-
nenta sa vizuală, designerii au fost determinaţi să 
acorde cea mai mare atenţie unor factori noi, cum 
sunt: esenţializarea, claritatea şi acurateţea logo-ului. 
Anume din aceste motive, pe la mijlocul anilor ‘90, 
imaginii mărcii „Bucuria” i se conferă o altă înfăţişare. 
Treptat, roşul începe să dispară. Specific pentru 
această perioadă este ansamblul de culori ce variază 
de la un accesoriu la altul. Culoarea roşie este folosită 
la elementele de decor ale bobului de cafea, fundiţei,  
pălărioarei – elemente având menirea să atragă con-
sumatorul.

În procesul perfecţionării de mai departe a logo-ului 
său, „Bucuria” adoptă o gamă largă de culori, totuşi, 
disignerii recomandă utilizarea a cel mult trei culori 
pentru un material de promovare. Abundenţa creează 
confuzie şi diminuează posibilitatea de memorare a 
mărcii.

Astăzi logotipul „Bucuria” este reprezentat printr-
un desen de formă ovală care conţine 7 litere pe 
orizontală, litera ”C” din mijlocul cuvântului fiind puţin 
alungită. Numele mărcii şi bordura sunt de culoare 
albă, iar fundalul logo-ului este roşu.

O instituţie respectabilă tinde să-şi păstreze 	
în permanenţă integritatea bunurilor materiale 	
şi nemateriale. În această ordine de idei, constatăm 
că întreprinderea chişinăuiană, având o gamă largă 
de produse şi lărgindu-şi continuu piaţa de desfacere  
în exteriorul ţării, îşi înregistrează sistematic la AGEPI 
noile produse de marca „Bucuria”, înregistrarea logo-
ului propriu-zis  demarând în decembrie 2003. „Bucu-
ria” reprezintă o marcă standard, cu un format unic; 	
ea poate fi executată în diferite nuanţe cromatice. 
Până la ora actuală întreprinderea şi-a înregistrat mai 
multe mărci derivate, cum sunt, de exemplu, „Talis-
man”, „Şoapta”, „Melancolie”, „Do-re-mi” etc. Cu 
siguranţă, şirul lor nu se va încheia atâta timp 	
cât vor exista consumatori fideli ai produselor de 
marca „Bucuria”.
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Alexei V. ŞCIUSEV s-a născut la 26 septembrie 1873 
la Chişinau. Tatăl său, Victor Petrovici Şciusev, a fost 
funcţionar la un oficiu de hotărnicie, la judecătorie, 
intendent la spitalul orăşenesc. Mama sa - Măria 
Cornelievna (până la căsătorie - Zozulina). Casa 
familiei Şciusev se află pe strada Leovscaia, 61 (astăzi 
- str. Şciusev, 77). Alexei Şciusev a învăţat din 1883 
la Gimnaziul incomplet din Chişinau (transformat în 
1884 în Gimnaziul nr. 2), unde l-a avut ca profesor de 
desen pe N.A. Golânski, absolvent al Academiei de 
Arte din Petersburg. După absolvirea gimnaziului, se 
înscrie la aceeaşi Academie, unde învaţă în atelierul lui 
L.N. Benua. În 1894 face practică la construcţia noului 
edificiu al gimnaziului, în care a învăţat, la Chişinau, pe 
str. Alexandrovscaia. Pentru proiectul de diplomă „Co-
nac boiresc” în 1897 i se acordă Medalia de aur şi o 
bursă de studii peste hotare. Timp de un an şi jumătate 
studiază arhitectura şi pictura în Italia, Franţa, Tuni-
sia, Anglia. După revenirea la Petersburg proiectează 
iconostase, pictează biserici. La Chişinau proiectează 
şi construieşte o serie de case de locuit particulare. O 
importantă lucrare din această perioadă este restau-
rarea din ruini a unei biserici din sec. al XII-lea în or. 
Ovruci (1904-1911). În 1905 proiectează Catedrala 
Sfintei Treimi în Lavra de la Poceaiev (construită în 
1908), capela de la mormântul N.L. Şabelskaia din 
Nice (construită în 1906). În 1908 proiectează biserica 
mănăstirii Marfa-Mariinsk din Moscova (construită în 
1912), biserica din satul Natalievka, gubernia Harkov 

perSonalităţi de VaZă  
ale intelectualităţii teHnice  
din BaSaraBia
rubrică susţinută de dr. hab. Valeriu dulGHeru,
universitatea tehnică a Moldovei

alexei V. şciuSeV
arhitect, istoric şi teoretician al artei. Membru al academiei de arte din rusia, 

membru al academiei de ştiinţe din exurSS

„Sunt puţine regiuni care au atâţia fruntaşi distinşi, 
dar necunoscuţi opiniei publice româneşti, cum este Basarabia”

(Gheorghe Bezviconi)

(construită în 1912). În 1909 scrie câteva capitole la 
„Istoria artei ruse”, redactată de I..E. Grabari.

În 1910 este ales academician în arhitectură. 
Proiectează edificiile hotelului rusesc din or. Bari, Italia 
(1912), biserica din s. Cuhureşti, judeţul Soroca, Ba-
sarabia (1912-1916), monumentul pictorului A.I. Kuingi 
la cimitirul din Petersburg (1913).

Cea mai remarcabilă creaţie a arhitectului din această 
perioadă este edificiul Gării Kazan din Moscova (1913-
1926). Din 1913 A.V. Şciusev locuieşte la Moscova, 
predă la Şcoala Stroganov. În 1914 proiectează monu-
mentul de pe Câmpia Kulikovo. În 1916 a proiectat 
azilul pentru copiii militarilor, în apropierea Chişinăului.

În 1918-1926 este profesor la Atelierele Uniunilor de 
Artă şi Tehnice. În 1919 - 1929 este ales preşedinte 
al Societăţii de arhitectură din Moscova. Împreună cu 
academicianul în arhitectură I.V. Joltovski este preo-
cupat de planul de reconstrucţie a pieţelor şi magist-
ralelor din Moscova. Proiectează clădirea Institutului 
Mecanic din Moscova (1923-1930), mauzoleul lui Lenin 
(1924-1930). În 1926-1929 este director al Galeriei de 
Stat „Tretiakov”. În 1927 execută schiţe de decor pen-
tru Teatrul academic artistic din Moscova. Proiectează 
clădirea Koopinsoiuz (1928-1933), casa oamenilor 
de artă (1928). În anii 20 proiectează replanificarea 
oraşelor Smolensk, Soci, Tuapse, Noul Afon. În 1930, 
în colaborare cu L. Saveliev şi O. Stapran, proiectează 
hotelul „Moscova” (construcţie finisată în 1935). 



In
te

lle
ct

us
 1

/2
00

7

��

n
u

M
e 

n
o

to
ri

iProiectează clădirea Comisariatului pentru agricultură 
din Moscova (1933), edificiul Institutului Marx-Enghels-
Lenin din Tbilisi (1933-1938). Construieşte hoteluri la 
Baku şi Batumi (1938). La Moscova proiectează case 
de locuit pe cheiurile Smolensk şi Rostov (1938-1939). 
În colaborare cu arhitectul P.M. Sardarian şi inginerul 
V.S. Kirilov a construit podul Moskvoreţk. Împreună cu 
fratele mai mic, profesorul Pavel Şciusev, a construit 
un şir de poduri la Tbilisi peste r. Kura, la Smolensk 
peste r. Nipru etc.

În 1938-1949 conduce instituţia „Academproiect”. În 
1938 este ales membru al Prezidiului Academiei de 
Arhitectură. În 1940 proiectează edificiul Teatrului 
de operă şi balet „A. Navoi” din Taşkent (construit în 
1947). La Moscova proiectează clădirea Institutului de 
genetică (1940).

La 27 septembrie 1943 este ales membru titular al 
Academiei de Ştiinţe a URSS în domeniul teoriei şi is-

toriei arhitecturii. Din 1944 conduce sectorul de istorie 
a arhitecturii al Institutului de istorie a artelor al AŞ. a 
URSS.

A proiectat o nouă piaţă Kreşciatik la Kiev (1945). În 
1946 proiectează clădirea Ministerului de Interne de pe 
piaţa „Dzerjinski” (Lubeanca) din Moscova. În perioada 
1946-1949 conduce Muzeul arhitecturii (astăzi muzeul 
„A.V. Şciusev”). În 1948-1949 este profesor al Insti-
tutului de arhitectură din Moscova. Proiectează staţia 
de metrou „Komsomoliskaia Kolţevaia” din Moscova 
(1949-1951), clădirea Prezidiului AŞ a URSS şi edifici-
ile Institutelor de Fizică (1949-1951), Chimie organică 
(1949-1951), Metalurgie (1949-1951) din Moscova, 
Observatorul de la Pulkovo lângă Petersburg (1949-
1952). Alexei V. Şciusev este autorul a 240 de articole 
în domeniul teoriei şi istoriei artei.

S-a stins din viaţă la 24 mai 1949.

calendar

La 15 februarie 1957 s-a născut, la Văratic, Râşcani, Victor DONEA, doctor în biologie, conferenţiar 
universitar, Om Emerit în Ştiinţă, decorat cu medalia „Steaua savantului” (Rusia), membru corespon-
dent al Academiei Naţionale de Ştiinţe Ecologice din Republica Moldova.

Este absolvent al Facultăţii de biologie şi pedologie a Universităţii de Stat din Moldova (1974-1979). 
În anul 1988 susţine teza de doctor în biologie cu tema „Caracteristica bioecologică a unor soiuri de 
trandafir cu perspectiva folosirii lor în spaţiile verzi din Moldova”.

Rezultatele cercetărilor ştiinţifice şi-au găsit reflectare în peste 120 de lucrări, dintre care 8 recomandări 
în producţie, 11 manuale de profil pentru liceu, colegiu, universitate şi 3 broşuri pentru studenţi, 
specialişti şi fermieri. 

A participat la expoziţii şi saloane internaţionale de inventică, inclusiv la Expoziţia Internaţională 
Specializată “INFOINVENT” (Chişinău), Salonul Internaţional de Invenţii, Procedee şi Produse Noi de 
la Geneva (Elveţia), Expoziţia Internaţională de Inovaţii, Cercetări şi Tehnologii Noi “BRUSSELS-EU-
REKA” (Belgia), în cadrul cărora i-au fost acordate 3 medalii de aur, una de argint şi una de bronz.
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La începutul anilor ’80 ai secolu-
lui trecut, a avut numeroase 

întâlniri cu dr. în ştiinţe tehnice Boris 
Găină privind tehnologiile produselor 
ecologic pure, care au dus la o 
colaborare fructuoasă de mulţi ani. 
Ca rezultat, a fost editată monogra-
fia colectivă „Экологически чистое 
винодельческое производство”. 
Lucrările teoretice şi practice ale lui 
B. Găină au jucat un rol important în 
dezvoltarea vertiginoasă a viticulturii şi 
vinificaţiei din acea perioadă. Din anul 1979 şi până în 
prezent dlui conduce cu succes secţia ştiinţifică a In-
stitutului Naţional al Viei şi Vinului, fondat în anul 1956 
de cunoscutul vinificator Petru N. Ungureanu, B. Găină 
fiindu-i elev şi continuator destoinic.

Industria prelucrării strugurilor, a obţinerii vinu-
lui şi produselor derivate este o ramură de mare 
însemnătate pentru economia ţării. Or, deşi vinificaţia 
are o istorie de câteva milenii, ea se află şi astăzi în 
atenţia savanţilor. Aceasta se datorează noilor cerinţe 
ale societăţii contemporane faţă de asortimentul şi 
calitatea vinului. Dar dacă vom lua în consideraţie 
istoria îndelungată a vinului şi participarea masivă a 
populaţiei la elaborarea tehnologiilor de pregătire şi 
păstrare a sa, perfecţionarea sau crearea noilor pro-
cese devine o problemă, rezolvarea căreia e doar în 
puterea persoanelor foarte dotate de la natură şi care 
posedă cunoştinţe profunde şi vaste. Printre aceste 
personalităţi se află membrul corespondent al AŞM, 
profesorul universitar B. Găină.

A scrie despre acest savant e pe cât de uşor, pe atât şi 
de dificil. Uşor, pentru că îl cunoaşte lumea întreagă de 
specialişti şi dificil, pentru că este un savant neobişnuit 
în comparaţie cu colegii săi din lumea ştiinţifică. 
Niciodată nu l-am văzut în dispoziţie rea, fiind mereu 
amabil cu cei ce-l înconjoară, în orice minută gata să 
acorde ajutor în probleme ştiinţifice tuturor celor ce îl 
solicită. Întotdeauna accesibil pentru toţi, ne miră de 
unde are atâta energie.

Veşnic în căutare, B. Găină s-
a evidenţiat chiar de pe băncile 
Universităţii Tehnice a Moldovei, unde 
şi-a făcut studiile la Facultatea Tehnolo-
gie Alimentară.

Deviza comportamentului şi activităţii 
sale de după absolvirea Universităţii 
devine „Consacrarea totală dezvoltării 
oenologiei”. Lupta pentru lauri şi titluri 
onorifice nu l-a interesat, de aceea 
pentru el a fost şi rămâne mai presus 

de orice slujirea ştiinţei şi practicii vinificaţiei.

Deci, activitatea prodigioasă a lui B. Găină a fost 
realizată pe un fundal teoretic şi practic de înaltă 
talie: stagiune anuală ştiinţifico-didactică în domeniul 
biotehnologiei alimentare la Academia Tehnologiei 
Alimentare din Moscova, sub conducerea membrului 
corespondent al AŞ din URSS Vlaţlav Cretovici (1972), 
doctorantura la Institutul Unional al Viei şi Vinului din 
Ialta, sub îndrumarea profesorului  Nicolai Pavlenco, 
ex-preşedinte al Organizaţiei Internaţionale a Viei 
şi Vinului (1973-1975), stagiune anuală ştiinţifică în 
Enologie şi Biotehnologie la Institutul de Oenologie din 
Bordeaux (Franţa, 1981-1982) ş.a.

Expertul în oenologie Boris Găină a activat în dife-
rite perioade în cadrul multiplelor misiuni şi activităţi 
importante peste hotarele ex-URSS şi ale Republicii 
Moldova în calitate de:

Ô  conducător al grupelor de experţi în problemele	
 procurării utilajului ştiinţific pentru ştiinţa vitivinicolă	
 (Franţa 1983, 1985) în cadrul Programului de	
 colaborare tehnico-ştiinţifică moldo-franceză 	
 (oraşele Avignon, 1988; Florensac, 1990; Nar-	
 bonne, 1996), la expoziţiile internaţionale de	
 vinuri din Macon (1986), Bordeaux (1990), 	
 Montpellier (1996), precum şi la „Vin Italy” din 	
 or. Verona;

Ô	reprezentant al ex-URSS în calitate de expert--	
 oenolog la Organizaţia Internaţională a Viei 	

SaVant pe linia de aVanGardă  
a oenoloGiei şi BioteHnoloGiei

Boris Găină
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 şi Vinului în comisiile „Tehnologie şi utilaj” 	
 şi „Metode de control fizico-chimic şi microbiologic”	
 (1988-1992);

Ô	prezentator din partea Republicii Moldova 	
 a realizărilor ştiinţei şi practicii oenologice la	
 UNESCO (Paris, 1997), în Comisia Senatului 	
 Franţei pentru colaborarea franco-moldavă (Paris,	
 1998), Ministerul de Externe al Federaţiei Ruse	
 (Moscova, 1994);

Ô	membru permanent al Comisiei mixte moldo-	
 române de colaborare tehnico-ştiinţifică în do-	
 meniul complexului agro-industrial (1994-2000);

Ô	membru al Consiliului Alianţei Franceze din	
 Moldova (1998-2007).

Savantul B. Găină a participat personal la crearea Uni-
unii Oenologilor din Moldova (1998), în cadrul căreia 
conduce Secţia de colaborare internaţională, 	
la fondarea în Republica Moldova a primei întreprinderi 
ştiinţifico-tehnice moldo-franceze Pepiniera viticolă 
„Mercier Centru Europa” (2001), fiind unul din acţionarii 
ei. Cu participarea sa nemijlocită, în cadrul Institutului 
Naţional al Viei şi Vinului (INVV) a fost valorificat 	
primul proiect agricol al Băncii Mondiale privind 	
dotarea fabricii de vinuri „Naţioanl-Vin” şi a 
microvinificaţiei INVV cu utilaj nou, performant 	
pentru cercetări în oenologia practică, a secţiei viticole 
a INVV cu două masive experimentale de clone noi 
de viţă-de-vie din selecţia naţională a Franţei, Italiei şi 
Germaniei.

Profesorul B. Găină şi-a început activitatea didactică 
în anul 1972 în calitate de asistent la catedra de 
vinificaţie a Universităţii Tehnice din Moldova, ca mai 
apoi să citească prelegeri speciale la ULIM (mer-
ceologia alimentară, 1994-1996), la USM (chimia 
oenologică, 1996-1999), la UTM (biotehnologia 
alimentară, analiza senzorială a vinurilor, inofensivi-
tatea alimentară, 2000-2007), USM (iniţiere în oenolo-
gie, 2005 până în prezent). 

Apreciată este şi activitatea sa în pregătirea cadrelor. 
Sub conducerea membrului corespondent al AŞM B. 
Găină au susţinut teze de doctorat dr. Boris Zamaru 
(1993), dr. Andrei Prida (2004), Gheorghe Mocreac 
(2005), Zinovia Aricova (2006) şi Viorel Căldare 
(2006). Actualmente, dlui este conducător al tezelor 
de doctorat ale lui Sergiu Gîrbu, Marina Lobodiuc, 
Victor Popescu şi Elena Nezalizov. Şi-a prezentat deja 
spre examinare teza sa de doctor în ştiinţe tehnico-

enologice, elaborată sub îndrumarea lui B. Găină, 
inginerul-tehnolog Valerian Bejan.

În ultimii 7 ani sub tutela profesorului B. Găină au realizat 
studii şi au susţinut teze de licenţă 56 de absolvenţi ai 
facultăţii de tehnologie alimentară a UTM, 11 teze de mas-
terat vitivinicol şi în drept internaţional la UTM şi USM.

În cadrul colaborării internaţionale dintre Şcoală 
Superioară Agronomică din Montpellier (Franţa) şi In-
stitutul Naţional al Viei şi Vinului (Moldova), au fost re-
alizate vaste studii în biochimia stejarului din Moldova, 
Franţa, Ucraina şi România - speciile Querqus petrae 
şi Querqus robur pentru utilizare largă în oenologia 
practică a ţărilor din Europa. Teza lui A. Prida, realizată 
în cadrul Acordului de cotutelă cu prof. Jean-Louis 
Peuch, a fost susţinută cu succes, acesta obţinând 
diploma internaţională de „Docteur en oenologie”. 
Actualmente în Franţa îşi perfectează studiile tinerii oe-
nologi Sergiu Guicov, Irina Iavorschi şi Ion Praporşcic.

Este salutabilă şi colaborarea lui B. Găină cu viticul-
torii şi vinificatorii din regiunea Channdon a Chinei. 
În Institutul de Horticultură din or. Penglai, cu partici-
parea savanţilor din INVV, au fost plantate 5 soiuri de 
viţă-de-vie de masă şi 5 varietăţi tehnice, create în 
laboratoarele de pepinieră viticolă şi de vinificaţie cu 
microproducere vitivinicolă. B. Găină şi-a împărtăşit 
cunoştinţele sale vaste cu 21 de viticultori şi vinificatori 
chinezi, actualmente colaboratori ştiinţifici ai Institutu-
lui de Horticultură şi Vinificaţie din or. Penglai, 	
cu tineri specialişti din Kazahstan, Tadjikistan şi Turk-
menistan.

Expertul-degustător B. Găină realizează anual bogata 
sa experienţă profesională în degustarea vinurilor 
de diferite tipuri prin participare la diverse concursuri 
internaţionale de vinuri: VinMoldova (2000-2006), 	
VinItaly (1990), Miculov-Cehoslovacia (1998), Ialta-
Ucraina (1990, 1995, 1997), Odesa-Ucraina (1992), 
Sofia-Bulgaria (1991), Bucureşti (1994) şi Focşani-
România (2000, 2003), Macon (1982) şi Bordeaux-
Franţa (1998) şi zeci de alte competiţii prestigioase 	
de acest gen.

Participările savantului moldav la diverse congrese 
ştiinţifice internaţionale s-au soldat cu importante 	
rapoarte din domeniul tehnologiei băuturilor neal-
coolice (must, suc, concentrate din struguri şi mere), 
alcoolice (vinuri liniştite, vinuri efervescente, cidru), 
precum şi din domeniul tehnologiei conservării 
bobiţelor de struguri (chişmiş, stafide, magiun, 	
compot, marinade etc.).
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Studiul comparativ al utilajului tehnologic vinicol, 
produs în ţările Uniunii Europene şi ale CSI, efec-
tuat de profesorul B. Găină a facilitat argumentarea 
ştiinţifică a renovării fabricilor de vinificaţie primară din 
Moldova, stipulată în Programul de Stat pentru peri-
oada 2000-2020. În baza hidrolazelor β- glicozidazice 
a fost implementat procesul de amplificare a aromelor 
în vinurile seci „Muscat” şi „Traminer”. B. Găină a publi-
cat peste 300 lucrări ştiinţifice, inclusiv 9 monografii şi 
2 manuale: Via, Vinul şi Civilizaţia (2000); Produse ec-
ologice vitivinicole (2002); Bazele teoretice ale utilizării 
stejarului în oenologia practică (2005, în colaborare); 
Uvologie şi oenologie (2006, în colaboare), este coau-
tor a 33 de brevete de invenţie, 35 de mărci de vinuri 
şi 17 documente normative în tehnologia vitivinicolă, 
preşedinte al Consiliului ştiinţific specializat pentru 
susţinerea tezelor de doctor şi doctor habilitat în ştiinţe 
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pentru Viticultură şi Vinificaţie, membru al Consiliului 
tehnico-ştiinţific al Agenţiei Agroindustriale „Moldova-
Vin”, membru al Consiliului Alianţei Francofone din 
Republica Moldova. Actualmente îndeplineşte funcţia 
de Secretar ştiinţific general al AŞM şi, prin cumul, 
colaborator ştiinţific principal în enologie la INVV.

Cu toată siguranţa, membrul corespondent al AŞM 
Boris Găină este un savant notoriu care merită demult 
titlul de academician. Dea Domnul să avem mai mulţi 
oameni de ştiinţă de talia savantului B. Găină şi atunci, 
fiţi siguri, ştiinţa noastră va prospera şi mai mult.

prof., dr. în ştiinţe chimice victor cOvaLiOv, 
 şef al Laboratorului centrului Ştiinţific 
„chimia aplicată şi ecologică” al uSM 

colectivul aGepi adresează sincere felicitări dlui Boris Găină  
cu prilejul conferirii titlului de academician al aşM. 

Vivat! crescat! floreat!

laureaţii concurSului naţional 
de SuSţinere a ştiinţei şi inoVării 
‘’econoM2006’’

În cadrul şedinţei Consiliu-
lui Suprem pentru Ştiinţă 

şi Dezvoltare Tehnologică 
al AŞM din decembrie 
2006 au fost desemnaţi 

prin vot secret învingătorii concursului naţional de 
susţinere a ştiinţei şi inovării în republica Moldova 
„econom-2006”, organizat pentru a treia oară de 
Banca de Economii şi AŞM.

Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare 
Tehnologică al AŞM l-a nominalizat în calitate de 
„Savant anului în domeniul ştiinţelor umanistice” pe 
profesorul Gheorghe Avornic, doctor habilitat în drept, 
preşedintele Uniunii Juriştilor din Moldova, decanul 
Facultăţii de Drept a Universităţii de Stat din Moldova. 
„Savantul anului în domeniul ştiinţelor reale” a 
fost desemnat profesorul Ilie Donica, doctor habilitat 
în ştiinţe agricole, membru de onoare al Academiei de 
Ştiinţe Agricole şi Silvice din România, laureat al Pre-

miului de Stat al Republicii Moldova, director adjunct al 
Institutului de Pomicultură. Învingătorii la aceste două 
nominalizări au primit respectiv câte 25 mii de lei.

“inovatorul anului”, cu premiul de 20 mii de lei, a 
devenit profesorul Valeriu Dulgheru, doctor habili-
tat în maşinologie şi fiabilitatea maşinilor, membru 
corespondent al Academiei Româno-Americane de 
Ştiinţe şi Arte, Om emerit în ştiinţă, laureat al Premiului 
de Stat al Republicii Moldova, şef al Catedrei „Teoria 
mecanismelor şi organe de maşini” a Universităţii 
Tehnice a Moldovei.

Premiul “tânărul inovator al anului”, în sumă de 15 
mii lei, i-a fost acordat Danielei Ciumac, cercetător 
ştiinţific în Laboratorul „Fotomicrobiologie” din cadrul 
Facultăţii de Biologie şi Pedologie a USM care, con-
comitent, îşi pregăteşte teza de doctor la Institutul de 
Microbiologie al AŞM.

 Sursa - www.asm.md
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La sfârşitul lunii ianuarie 2007, la  Bucureşti, în 
incinta Palatului Parlamentului României 	

şi-a desfăşurat lucrările Conferinţa internaţională cu 
privire la Programul Cadru 7 al UE (PC7) în domeniul 
cercetării şi dezvoltării tehnologice, program demarat 
la finele anului trecut. La lucrările acestui prestigios 
for internaţional, având ca generic “Cercetarea în 
domeniul biotehnologiilor, agriculturii, alimentaţiei, 
pisciculturii şi silviculturii – cooperarea de 
vecinătate între ue, regiunea Balcani şi spaţiul eu-
ropean de est” a participat şi o delegaţie din partea 
Republicii Moldova, condusă de acad. Gheorghe 
Duca, preşedintele AŞM.

Timp de 2 zile reprezentanţii  Comisiei Europene, 
Direcţiei generale pentru cercetare şi dezvoltare 
tehnologică i-au familiarizat pe participanţii la 
conferinţă cu structura, conţinutul şi alte detalii privind 
PC7, dialogul axându-se, în special, pe tematica 
primelor concursuri lansate la 22.12.06. „Alimentarea, 
Agricultura şi Biotehnologiile” (http://cordis.europa.

priMa Întâlnire de lucru - 
proGraMul cadru 7 al ue (pc7) 

eu/fp7). Totodată, conform programului de lucru, au 
fost prezentate Platformele Tehnologice Europene şi 
Agendele Strategice ale acestora, concepţia privind 
abordarea rolului industriei în cercetare.

Autoritatea Europeană pentru Securitatea Alimentară a 
informat asistenţa cu privire la misiunea sa, relaţiile cu 
domeniul de cercetare şi posibilităţile de cooperare cu 
ţările din regiune.

Banca Europeană de Investiţii, prin reprezentanţii 
săi, a adus la cunoştinţa participanţilor noile facilităţi 
de susţinere a eforturilor UE în domeniul cercetării, 
dezvoltării şi inovării.

La Conferinţa internaţională de la Bucureşti au par-
ticipat savanţi, experţi din industrie şi sectorul privat, 
precum şi politicieni, având misiunea de a însuşi şi 
aplica oportunităţile oferite de cercetările în domeniul 
biotehnologiilor, agriculturii, alimentaţiei, pisciculturii şi 
silviculturii şi de a intensifica cooperarea de vecinătate 
între UE, regiunea Balcani şi spaţiul European de Est.

Comitetul de nominalizare al Asambleei Euro-
pene de Business (EBA, Oxford, Marea Bri-

tanie) i-a conferit academicianului Gheorghe Duca, 
preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei, distincţia 
internaţională „Ordinul Socrate” – pentru contribuţie 
personală la dezvoltarea intelectuală a societăţii 
contemporane. Această decoraţie simbolizează cea 
mai înaltă recunoştinţă a performanţelor atinse de un 
savant în activitatea profesională. 

În mesajul de felicitare, semnat de directorul general al 
Asambleei Europene de Business, Jhon W. A. Net-
ting, academicianul Gheorghe Duca a fost invitat să 
participe la cea de  a XL-a ceremonie de înmânare a 

ordinul „Socrate” conferit  
unui SaVant MoldoVean

„Ordinului Socrate”, care a avut loc pe 19 martie curent 
în cadrul Summitului Oxford al liderilor. 

De asemenea, menţionăm că academicianului 
Gheorghe Duca i-a fost conferit recent ordinul “Glo-
ria Muncii” – pentru merite deosebite în dezvoltarea 
ştiinţei, contribuţie substanţială la aprofundarea 
relaţiilor interacademice şi activitate organizatorică 
prodigioasă. Tot în aceste zile, a sosit şi o veste 
îmbucurătoare de la Bucureşti – preşedintele AŞM 
Gheorghe Duca a fost ales membru de onoare al 
Academiei Române.

Serviciul de presă al aŞM
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Marele gânditor şi scriitor ilu-
minist Voltaire scria: „Va veni 

neîndoielnic ziua unei mari revoluţii 
spirituale. Un om de vârsta mea nu 
o va apuca, dar el îşi va da sfârşitul 
cu nădejdea că oamenii vor deveni 
mai luminaţi şi mai blânzi”. această 
zi poate fi apropiată printr-o muncă 
asiduă a fiecărui om la locul său 
predestinat de Providenţă. aşa cum 
o face zi de zi, an de an, profesorul 
Dumitru Batîr, pe care l-am avut 
mereu în preajmă, la bine şi la rău, 
bucurându-mă de mărinimia şi competenţa, tactul 
şi cumsecădenia lui în perioada formării şi cea a 
afirmării mele pe tărâm ştiinţific, didactic, cultural 
şi public, căci el a fost să fie promotorul itineraru-
lui meu ştiinţific. 

Ajuns la anotimpul bilanţurilor, Dumitru Batîr este o 
personalitate distinctă în peisajul ştiinţific contemporan, 
afirmată prin multilateralitatea preocupărilor şi diversi-
tatea domeniilor în care şi-a adus contribuţia: cercetător 
chimist de notorietate, profesor universitar înalt apre-
ciat, cronicar fidel al evoluţiei ştiinţei şi culturii, creator 
al terminologiei şi nomenclaturii în chimie, cetăţean 
angajat plenar în viaţa publică, om al datoriei împlinite.

Dumitru Batîr este de formaţie chimist anorganician, 
specializat în chimia coordinativă, biocoordinativă şi 
ecologică. Născut la 1 aprilie 1927 în satul Buteşti, 
judeţul Bălţi, absolveşte Universitatea Pedagogică din 
Chişinău (1947-1951), trece doctorantura la Catedra 
de Chimie Anorganică a Universităţii de Stat din Moldo-
va (1952-1956), lucrează în calitate de conferenţiar la 
Universitatea Pedagogică din Tiraspol (1956-1959), 
ulterior activând neîntrerupt în cadrul Institutului de 
Chimie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, unde este 
consecutiv cercetător ştiinţific superior (1959-1960), 
secretar ştiinţific (1960-1963) şi director adjunct pentru 
probleme de ştiinţă (1964-1974), şef al Laboratorului 
de Chimie Bioanorganică (1975-1987). Din 1988 este 
cercetător ştiinţific principal şi, concomitent, profesor 
universitar la aceeaşi instituţie, ţinând cursuri speciale 
iniţiate de Domnia-sa. Doctor (1958) şi doctor habilitat 
(1974) în chimie, are titlul didactic de profesor universi-
tar (1984), este laureat al Premiului de Stat 	
al Republicii Moldova (1996).

tiMpul reGăSirii. 
prof. duMitru BatÎr la 80 de  ani

Cercetările sale sunt axate pe studiul 
relaţiilor structură-proprietăţi fizico-
chimice, care conduc la descoperirea 
căilor de a construi compuşi biologic 
activi cu proprietăţile  râvnite, precum 
şi la pronosticarea toxicoforilor care 
determină nocivitatea substanţelor. 
Prin contribuţia savantului au fost 
elaborate metode originale de 
sinteză, au fost studiate proprietăţile 
compuşilor sintetizaţi, fiind determinată 
structura şi demonstrată perspec-

tiva reală a aplicării lor  în industrie, 
medicină şi agricultură. Rezultatele obţinute au 
permis desăvârşirea unor tehnologii fără deşeuri cu o 
semnificativă eficienţă economică.

Bibliografia lui Dumitru Batîr numără peste 900 de 
titluri, inclusiv 18 cărţi şi 22 de brevete de invenţie 
care şi-au găsit aplicaţii reuşite ca preparate biofar-
maceutice, ingrediente furajere stimulative, stabili-
zatori, catalizatori, agenţi de rigidizare. Rezultatele 
investigaţiilor sale ştiinţifice au fost prezentate la peste 
o sută de congrese, conferinţe,  simpozioane naţionale 
şi internaţionale, fiind înalt apreciată contribuţia 
remarcabilă a savantului în dezvoltarea ştiinţelor 
fundamentale, implicarea sa plenară în problemele 
socio-umane, spiritul creativ. 

Profesorul Dumitru Batîr activează constant în calitate 
de membru al redacţiilor unor publicaţii enciclope-
dice, precum şi al Colegiilor de redacţie ale revistelor 
academice. Fiind fondator şi conducător al Labora-
torului de Chimie Bioanorganică (1975) şi al Labora-
torului Interdepartamental de Biotehnologie Veterinară 
(1980), a introdus în circuitul ştiinţific noi concepţii 
şi a elaborat noi tehnologii performante. A pregătit 9 
doctori şi doctori habilitaţi în chimie, care activează 
azi în învăţământ, cercetare şi producţie, continuând 
tradiţiile Şcolii ştiinţifice de Chimie şi Ecochimie 
Biocoordinativă, inaugurate de Domnia-sa. De-a lungul 
anilor a publicat, de asemenea, circa 500 de articole 
analitice, schiţe, eseuri, crochiuri, medalioane şi alte 
materiale care au contribuit la întregirea imaginii sale 
de publicist, profesor şi cercetător modern, de anima-
tor al vieţii ştiinţifice şi culturale.   
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monografic „Neliniştea memoriei: Evoluţia chimiei în 
Moldova şi avatarurile vieţii. Sinteze. Portrete. Me-
dalioane. Reflecţii”, editat recent de Dumitru Batîr. 
Pe lângă aspectul strict cronologic, concret informa-
tiv şi cuprinzător al materialului studiat şi aşezat cu 
chibzuinţă în pagina de carte, lucrarea în cauză poartă 
şi un caracter de istorie afectivă, tonul de mărturisire, 
evocare, adeseori lirică. Materialul factologic de 
dimensiuni aproape incomensurabile a fost acumulat 
de către autor cu multă acribie şi pedantism sănătos, 
proprii unui chimist-experimentator, dar acest material 
se bucură şi de un stil de expunere personal, profe-
sorul Dumitru Batîr fiind dominat de o stare afectivă, de 
parcă  s-ar atinge cu sufletul de zvâcnetul şi respiraţia 
unor timpuri apuse, dar şi a unor oameni mereu vii în 
memoria lui, pentru că a trăit alături de ei clipele cele 
mai dificile şi, totodată, cele mai frumoase ale evoluţiei 
unui domeniu fascinant. Rememorarea retrospectivă, 
mai ales în cazul unei experienţe de viaţă ca cea a 
savantului Dumitru Batîr, ne pune în relaţie cu ziua 
de ieri şi de azi, plasându-ne în miezul unor eveni-
mente şi fapte, aducătoare de bucurie dar şi de retrăiri 
emoţionante, uneori dramatice.

Pe pagina a patra a copertei cărţii citim o mărturisire 
plină de semnificaţii a autorului, de fapt, un crez căruia 
i-a rămas fidel întreaga viaţă: „Credinţa şi convinge-
rea noastră este că, pentru a prospera, trebuie să ne 
cunoaştem trecutul. Trecutul este pârghia care poate 
transforma binele în mai bine. Precum vigoarea Pomu-
lui rezidă în sistemul lui radicular, vigoarea Omului 
se bizuie pe trecut. Numai o arhivă umană afectivă, 
adunată prin timp ca un nepreţuit tezaur, ar asigura 
neuitarea, ar identifica sau restabili punţile dintre 
generaţii, derulând imagine după imagine un mara-
ton al nesfârşirii vieţii, ar fi certificatul de maturitate al 
trecătorilor semeţi prin dimineţile şi amurgurile acestei 
vieţi, pentru că este un document autentic al unei 
comunităţi prinse în mrejele unui profund sentiment al 
neliniştii memoriei”. 

La una din lansările sale de carte reputatul nostru pro-
fesor şi coleg Dumitru Batîr avea să mărturisească că 
pentru el fiecare volum nou este un copil adorat, venit 
pe lume din dragostea de carte a celui care o scrie, o 
lacrimă de dor pentru căutătorii de adevăr de azi şi de 
mâine, adevăr privit ca maiestate, e o picătură de rouă, 
căzută din cer printr-o inspiraţie divină, în care ca într-o 
oglindă se reflectă chipul autorului cu tot ce-a fost să 
fie el, cu toate aspiraţiile de azi, de ieri şi dintotdeauna, 
cu urmele lui pe răbojul timpului, ca un impediment în 
calea uitării.    

Întrebându-ne de unde vine patima pentru cercetare şi 
finalizare a celor începute, dorul de dezvăluire a celor 

trăite prin carte de venerabilul nostru coleg, repro-
ducem cuvintele maestrului Vasile Vasilache, publicate 
în ziarul „Cultura Moldovei” (3 august 1961) cu ocazia 
inaugurării Academiei de Ştiinţe a Moldovei: „Dumitru 
Batîr e plin de puteri, ca viţa de corn. E pe portaltoi 
viguros, alăptat de mustul pelinului din pârloagele de 
altă dată ale Glodenilor şi poartă în suflet miroznele 
ţarinilor din natalul Buteşti”. Peste ani, în 1996, poetul 
şi publicistul Ion Anton avea să întregească acest por-
tret cu cuvintele: „Şi hărnicia albinei, şi măiestria giu-
vaiergiului îi sunt proprii din plin cercetătorului Dumitru 
Batîr... Fiind unul din savanţii-chimişti care stăpâneşte 
deopotrivă şi formula chimică, şi cuvântul scris, a fost 
ales de însăşi Măria-sa Providenţa să fie autorul unor 
cărţi de excepţie”.

Dumitru Batîr afirmă că i-a surâs norocul în viaţă să 
aibă în preajmă dascăli, magiştri, discipoli şi amici de 
elită. În copilărie, de asemenea, a avut parte de un 
pod plin cu cărţi rare puse la dispoziţie de mărinimosul 
învăţător din sat Theodor Purch, iar mai târziu, în 
anii studenţiei, a beneficiat de biblioteca eruditului 
cărturar Alexandru Cosmescu – şi te miri de o fi rămas 
vreo carte necitită. Într-ale chimiei a fost îndrumat 
de magiştri nepereche, de la inimosul Eugeniu Nirca 
şi până la faimosul Antonie Ablov. S-a bucurat de 
susţinerea unor reputaţi savanţi de talia lui Nicolai 
Javoronkov şi Iurie Zolotov (Moscova), Iacov Fialkov 
(Kiev), Petru Spacu (Bucureşti) şi atâţia alţii. A împărţit 
bucăţica de pâine cu marele artist şi gânditor Igor 
Vieru, care i-a dăruit două portrete de mare preţ, i-a 
avut aproape pe Ion Vatamanu, Nicolae Testemiţeanu, 
Sergiu Rădăuţanu etc.

Norocul său cel mare a fost, totuşi, creaţia, munca 
neprecupeţită. O lume întreagă ştie că, atunci când 
noaptea târziu în blocul Institutului de Chimie mai 
arde vreo lumină, aceasta vine din laboratorul în 
care trudeşte Dumitru Batîr. Pentru savant munca 
pe săturate este o necesitate, o binecuvântare ce-i 
conferă vieţii un sens, iar omului tărie, frumuseţe; 
trudeşte din tot sufletul, cu entuziasm nesecat. Nu 
întâmplător acum 10 ani, în 1997, eu, subsemnatul, 
împreună cu acad. Boris Melnic, am intitulat omag-
iul adresat colegului nostru Dumitru Batîr „Un om al 
muncii”. De bună seamă, numai munca creatoare, 
plină de dăruire îi aduce omului suprema fericire, 
prelungindu-i dăinuirea în timp, contribuind la făurirea 
zilei de mâine a umanităţii.

acad. Gheorghe duca,
preşedintele academiei  

de ştiinţe a Moldovei
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În legătură cu frumosul jubileu de 80 de ani din ziua naşterii, colectivul Agenţiei de 
Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI) Vă adresează 

Dvs., Mult stimate domnule Profesor Dumitru BATÎR, cele mai cordiale şi sincere 
felicitări, urări de sănătate şi prosperitate. 

Cu această fericită ocazie, accentuăm aportul Dvs. deosebit la sporirea pres-
tigiului revistei „Intellectus” prin publicarea unei serii relevante de portrete ale 
personalităţilor ştiinţifice notorii din pleiada cu care aţi conlucrat, talentul Dvs. 	
de publicist, cronicar, biograf şi bibliograf de excelenţă. 

Prin energia inepuizabilă, spiritul creativ şi marele respect pentru Pre-	
decesori, pentru Colegii de generaţie şi de activitate,  prin buna-credinţă 	
cu care elucidaţi destine şi evenimente, aţi câştigat respectul binemeritat 	
al comunităţii ştiinţifice din ţară, al tuturor celor care Vă înconjoară.

Vă urăm, Stimate Octogenar, mulţi ani frumoşi, sănătate, fericire personală, noi realizări în căutarea perfecţiunii 
în ştiinţă şi în viaţa de zi cu zi, munca intelectuală să Vă aducă şi în continuare o profundă satisfacţie sufletească 
şi o strălucită  stare de spirit. La mulţi ani!

							Colectivul AGEPI

BlaZonul artiStic al MoldoVei.  
coMpoZitorul euGen doGa  
la 70 de ani

Academia de Ştiinţe a Moldovei 	

a organizat pe 27 februarie 2007 

Conferinţa ştiinţifică, consacrată acad-

emicianului şi compozitorului Eugen 

DOGA, personalitate eminentă a cul-

turii naţionale, care la 1 martie curent 

a marcat jubileul său de 70 de ani. 

Conform programului de lucru al 

Conferinţei, cuvânt de deschidere 

a rostit acad. Gheorghe Duca, 

preşedintele AŞM. Cu un cuvânt de 

omagiere s-au adresat sărbătoritului 

şi tuturor celor prezenţi la manifestare 

dl Victor Stepaniuc, preşedintele Comisiei parlamen-

tare pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, tineret, sport 

şi mijloace de informare în masă, şi dl Artur Cozma, 

ministrul culturii şi turismului.

În cadrul expunerilor ştiinţifice, mo-

derate de dr. hab. Mariana Şlapac, 

vicepreşedinte al AŞM, au fost evalu-

ate diverse aspecte ale activităţii de 

creaţie a compozitorului Eugen Doga. 

A rostit alocuţiuni specialiştii în do-

meniu – dr. Aurelian Dănilă, dr. hab. 

Vladimir Axionov, membrul corespon-

dent al Academiei de Ştiinţe din Rusia 

Ilia Urilov, dr. prof. Ramona Pădure 

(România), drd. Serghei Pojar, 	

dr. Elfrida Coroliov, dr. Tatiana 	

Berezovicova, dr. hab. Ana-Maria 

Plămădeală, dr. Victor Ghilaş, dr. Dumitru Olărescu.

La eveniment a participat şi Dl I. Daniliuc, Vicedirector 

general AGEPI, cu un mesaj de felicitare din partea 

Agenţiei.

*   *   *
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În numele Agenţiei de Stat pentru Proprietatea 
Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI) şi al meu 

personal, Vă adresez Dvs., celui mai mare compozitor 
contemporan moldovean, ale cărui lucrări au intrat 	
plenar în circulaţia universală, cele mai cordiale 
felicitări şi urări de sănătate şi prosperitate în legătură 
cu frumosul Dvs. jubileu de 70 de ani. 

Pornit în lumea muzicii de pe meleagurile nistrene, 	
aţi absolvit Conservatorul din Chişinău şi Institutul 	
de Arte „G. Muzicescu”, aţi fost violoncelist în Orches-
tra Comitetului de Stat al RSSM pentru Televiziune 	
şi Radiodifuziune, profesor la Şcoala de Muzică 	
„Şt. Neaga”, membru al colegiului repertorial al Minis-
terului Culturii, deputat în Sovietul Suprem al RSSM 	
şi în primul Parlament al Republicii Moldova.

Domeniul în care V-aţi afirmat cu toată vigoarea talentului 
şi cu toată vocaţia spiritului, care V-a adus notorietatea 
internaţională este arta componistică. Compoziţiile Dvs. 
muzicale, în care strălucesc eminamente valorile mu-
zicii noastre populare, cuprind cele mai variate genuri, 
devenind un patrimoniu al întregii lumi.

Creaţii instrumentale şi  vocale, coruri,  coloana 
sonoră a circa 200 de filme, muzică pentru spectacole 
şi balete, pentru filme de animaţie, cantate, poeme 
simfonice,  simfonii, piese instrumentale de cameră, 
cvartete de coarde, romanţe  - iată spectrul  genurilor 
abordate de Dvs., care demonstrează interesul Crea-
torului pentru cele mai diverse modalităţi de expri-
mare. Muzica Dvs. este în toate întruchipările sale 
vibrantă şi sinceră, ea ne cucereşte prin caracterul ei 
generos şi prin măreţia emoţiei pe care o comunică 
ascultătorului. 

Creaţiile Dvs. au fost înalt apreciate de juriul prestigi-
osului Festival internaţional de filme de la San 	

Sebastian, aţi fost distins cu titlurile de „Maestru Emerit 
al Artei din Moldova”, Artist al Poporului din RSSM., 
Artist al Poporului din URSS, sunteţi laureat al Premiu-
lui de Stat al RSSM şi al URSS, decorat cu 	
„Ordinul Republicii”, Ordinul „Steaua României”, 	
Medalia „Mihai Eminescu”, Medalia de Aur 	
„Omul secolului XX”. 

Cu ocazia desemnării anului 2007 drept 	
“Anul Eugen Doga” ca dovadă a recunoştinţei pen-
tru contribuţia Dvs. la dezvoltarea culturii şi muzicii 
naţionale şi în legătură cu jubileul de 70 de ani, 
Organizaţia Mondială de Proprietate Intelectuală (OMPI) 
V-a acordat Diploma şi Medalia pentru merite deosebite 
în dezvoltarea culturii şi artei muzicale la nivel naţional 
şi internaţional.

Însemnul suprem al Inspiraţiei s-a imprimat pe tot ce 
aţi creat Dvs.               

Permiteţi-mi să Vă exprim, cu această ocazie 
deosebită, sentimentele noastre de înalt respect 	
şi apreciere a calităţilor Dvs. creative de excepţie, 
calităţi ale unui adevărat om de artă de factură 
modernă, demonstrate atât de elocvent pe parcursul 
carierei de compozitor de mare talent pe care 	
aţi realizat-o.

Împreună cu toţi cetăţenii ţării, Vă adresăm încă 	
o dată cele mai calde şi sincere felicitări, urări 	
de sănătate şi prosperitate, să Vă dorim creaţii 	
la fel de inspirate şi impresionante, forţe spirituale 	
şi fizice,  elan tineresc.

La mulţi ani! 

cu cele mai sincere urări,
Ştefan NOVAC,

Director General

Maestrului Eugen DOGA, 
compozitor, Membru titular 

al academiei de Ştiinţe a Moldovei 

Mult Stimate Domnule Eugen DOGA,
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S-a născut la 18 februarie 1947 
în satul talmaz,  judeţul tighina,  
republica  Moldova. Şi-a făcut 
studiile la şcoala primară şi 
secundară din talmaz (1954-
1965). absolvent al facultăţii de 
medicină generală a universităţii 
de Stat de Medicină şi Farmacie 
„n. testemiţanu” (1971), docto-
rand al aceleiaşi instituţii (1971-
1974),  doctor în medicină (1974), 
conferenţiar universitar (1982), 
doctor habilitat în biologie (1990), 
profesor universitar (1992), mem-
bru corespondent (1995), academician (2000) – iată 
cele mai importante trepte în ascendenţa ştiinţifică 
şi didactică a dlui valeriu rudic.

Astăzi este bine cunoscută şi apreciată şcoala 
ştiinţifică a acad. V. Rudic în domeniul ficobiotehnolo-
giei. Sub conducerea Domniei sale au fost elaborate 
şi susţinute 28 teze de doctor, inclusiv 8 teze de 
doctor habilitat. În baza rezultatelor obţinute a fost 
fondată o direcţie ştiinţifică nouă – sinteza  orientată a 
substanţelor bioactive de către cianobacterii şi micro-
alge şi elaborarea tehnologiilor avansate de obţinere 
a preparatelor biologice,  având ca suport concepţia 
ştiinţifica potrivit căreia sinteza orientată a substanţelor 
bioactive se realizează prin reglarea componenţei 
mediului şi a condiţiilor de cultivare în corespundere 
cu specificul activităţii biosintetice a microorganis-
melor la diferite etape de creştere şi multiplicare. În 
calitate de stimulatori ai sintezei se propune  utiliza-
rea compuşilor coordinativi ai metalelor de tranziţie, 
care exclud acţiunea toxică graţie complexării lor cu 
compuşi organici şi se implică eficient în metabolismul 
de biosinteză celulară în măsura necesităţilor fiziologo-
metabolice ale microorganismelor.

Cercetările întreprinse în această 
direcţie pe parcursul mai multor ani  
au permis să fie  formulate criteriile de 
selectare a tulpinilor de cianobacterii 
şi microalge, ca obiecte biotehno-
logice, respectarea cărora s-a soldat 
cu obţinerea a 13 tulpini noi. Au 
fost stabiliţi factorii ce influenţează 
productivitatea şi valoarea produsului 
final, propunându-se o serie de pro-
cedee noi de cultivare şi de obţinere 
a biomasei cu un conţinut biochimic 
prognozat. A fost argumentată 
posibilitatea şi perspectiva folo-

sirii compuşilor coordinativi ai unor 
metale ca reglatori chimici ai sintezei cianocobala-
minei, carotenoizilor, ficobiliproteidelor, acizilor graşi 
polinesaturaţi, enzimelor şi altor substanţe bioactive.    
O importanţă deosebită au cercetările privind posibili-
tatea utilizării substanţelor bioactive obţinute din ciano-
bacterii şi microalge în medicină la tratarea  diferitelor 
stări patologice (intoxicaţii şi ciroze hepatice, ischemii 
cardiace, osteoporoze s.a.) şi explicate mecanismele 
ce realizează aceasta acţiune. Opt din preparatele 
elaborate au fost înregistrate de Comisia Medicamen-
tului a Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova şi 
actualmente se implementează în sistemul de ocrotire 
a sănătăţii al republicii.  

Savantul V. Rudic este autor a circa  800 de lucrări 
ştiinţifice, inclusiv 6 monografii, 26 de lucrări didac-
tice, 12 manuale. Valoarea lucrărilor efectuate  este 
confirmată prin publicarea rezultatelor obţinute în 
astfel de ediţii ştiinţifice de prestigiu ca “Algology”, 
“International Journal on Algae”, “Acta Universitas Sibi-
nensis”,  „ Revue Roumaine de biochimie”, „Buletinul 
AŞM. Ştiinţele Vieţii”, „Anale ştiinţifice ale USM. Seria 
Ştiinţe Reale”, „Isotopes Environ health” ,” Waste 
Management”,” Journal of Radioanalitical and Nuclear 

proMotor al ştiinţei perforMante. 
acad. Valeriu rudic la 60 de ani

Numele academicianului Valeriu RUDIC este bine cunoscut în cercurile ştiinţifice din ţară şi de 
pe mapamond. În cei 35 de ani de activitate profesională redutabilul savant şi profesor a înregistrat 
performanţe strălucite, parcurgând un itinerar ştiinţific demn de toată admiraţia. 
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Chemistry”, precum şi prin participarea cu rapoarte 
la Congresul European de Ficologie, Köln, Germa-
nia (1996),  Conferinţa Internaţională de Algologie 
Aplicată, Montecatini Terme, Italia (1999), Simpozionul 
Internaţional “Biotehnologia Microalgelor”, Potsdam, 
Germania (2000), Congresul Internaţional de Ficologie, 
Atena, Grecia (2001) s.a. 

Un capitol aparte în biografia academicianului 	
V. Rudic îl constituie activitatea de inventator, în care 	
a reuşit să-i atragă pe discipolii săi şi pe toţi acei 	
cu care colaborează. Este autorul a peste 200 brevete 
de invenţie, importanţa cărora a fost apreciată cu nu-
meroase medalii şi distincţii la saloanele internaţionale 
de inventică. Colecţia inventatorului V. Rudic include 
astăzi 133 medalii de aur, 31 de argint şi 23 de bronz, 
obţinute la Bruxelles, Pittsburgh, Geneva, Iaşi, Sofia, 
Casablanca, Zagreb, Londra, Bucureşti, Manila, 	
Moscova, Chişinău. O realizare remarcabilă a acad. 	
V. Rudic o constituie înregistrarea a 4 preparate medi-
camentoase.

Activitatea fructuoasă a dlui Valeriu Rudic a fost 
menţionată cu 11 ordine şi medalii internaţionale, Pre-
miul Organizaţiei Mondiale de Proprietate Intelectuală 
(1994, 1996), Ordinul „Gloria Muncii” (1995), Premiul 
de Stat al Republicii Moldova în domeniul Ştiinţei, 
Tehnicii şi Producţiei (1998), titlul Om emerit al Repu-
blicii Moldova (2000). A fost ales membru al Academiei 
Româno-Americane de Ştiinţe şi  Arte, al Academiei 
de Ştiinţe din New-York, al Senatului Universităţii de 
Stat din Moldova, al Juriului Internaţional la Expoziţia 
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USA (1995-2003), al Societăţii Internaţionale 	
de Ficologie Aplicată, al Societăţii Europene 	
de Biotehnologie a Microalgelor; membru al colegiului 
redacţional al revistei „Buletinul AŞM. Seria „Ştiinţele 
vieţii”, ale revistelor “Algologia” (Kiev), “International 
Journal on Algae” (New-York); membru al Comitetului 	
de Experţi al Programului INTAS (1998-2002), 	
al Comitetului Director pentru Bioetică, CDBI şi CDBI-
BIOTECH al Consiliului Europei (1999-2005), Comitetu-
lui de Experţi NATO pentru Ştiinţă Life Science and 
Technology (1999-2002). Este preşedinte al Societăţii 
Microbiologilor din Moldova, preşedintele consiliilor 
ştiinţifice specializate pentru decernarea gradelor 
ştiinţifice de doctor şi doctor habilitat la specialităţile 
Microbiologie şi Biotehnologie.

Toate acestea au fost obţinute graţie pasiunii sale 
faţă de profesia aleasă, optimismului, tenacităţii în 
muncă, talentului de a aduna în jurul său specialişti 
de performanţă din diferite domenii. Astfel, în colec-
tivele ştiinţifice conduse de acad. Valeriu Rudic astăzi 
activează cercetători din domeniul microbiologiei, 
algologiei, biochimiei, biotehnologiei, chimiei, medicinii 
şi farmaceuticii.

Cei care îl cunosc pe academicianul, profesorul, 	
inventatorul V. Rudic îl apreciază înalt pentru atitudinea 
sa binevoitoare şi tactul său în relaţiile cu cei din jur. 
Climatul psihologic favorabil, creat de acad. V. Rudic 
în colectivul pe care îl conduce, este un generator al 
succesului şi un imbold pentru noi realizări.	

Împreună cu lumea ştiinţifică, cu întreaga soci-
etate, colectivul aGePi vă adresează, Domnule 
Academician Valeriu Rudic,  cele mai calde 
felicitări şi urări de sănătate cu ocazia frumosului  
Dvs. jubileu de 60 de ani.

Biografia Dvs. prezintă un exemplu elocvent  
de creativitate în tot ce faceţi, de responsabilitate 
şi curaj civic raportat la oamenii din preajmă,  
dar în primul rând la tânăra generaţie  
de savanţi şi inventatori.

vă dorim multă sănătate, bucurii, prosperitate  
şi noi realizări impresionante. 

La Mulţi ani!

*   *   *
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Stimaţi Participanţi, Organizatori şi invitaţi, 

Promovându-şi politica economică, statul nostru tinde 
să depăşească starea actuală de lucruri. Şi aici nu 
există o altă cale decât stimularea activismului în 
sfera afacerilor. A trebuit să luptăm mult cu scepticii şi 
să ne asumăm un risc considerabil adoptând politica 
reducerii treptate a impozitului pe venitul întreprin-
derilor. Noi am riscat introducând fără a ezita aşa-
zisa ghilotină, limitând birocraţia, luându-i funcţiile de 
licenţiere şi înregistrare şi canalizând aceste funcţii 
spre aşa-zisul „ghişeu unic”. Diminuarea graduală a 
cotei impozitului pe venit, scutirea de impozitele pe 
investiţiile materiale în capitalul statutar, vacanţele 
fiscale de 5 şi de 3 ani acordate micilor întreprinderi 
şi alte măsuri nu numai că nu au înrăutăţit situaţia 
bugetului, ci, din contra, au permis de a spori, din anul 
2001, partea lui de venituri de peste 3 ori. 

Pe de altă parte, gestionarea activă a datoriei de 
stat, reducerea cheltuielilor ineficiente, concentrarea 
mijloacelor bugetare ne-au permis nouă tuturor să ne 
ocupăm într-o anumită măsură de infrastructură. 

“Mărcile coMerciale repreZintă 
o Mare Valoare…” 
din alocuţiunea dlui Vladimir Voronin, preşedintele republicii Moldova, rostită 
la ceremonia de premiere a învingătorilor concursurilor „cel mai bun contribuabil 
al anului” şi „Marca comercială a anului” 

Gazificarea, asigurarea cu apă, telecomunicaţiile şi 
Internetul – toate acestea au drept scop nu numai 
crearea de condiţii ca oamenii să trăiască mai con-
fortabil, dar şi crearea de condiţii pentru revigorarea, 
dezvoltarea şi apariţia în raioane a unor noi capacităţi 
de producţie. 

Actualmente, fără a reduce ritmul acestor lucrări, ţara 
a reuşit să mobilizeze aproape un miliard de lei pentru 
reabilitarea şi dezvoltarea reţelei de drumuri. Tot în 
acest scop noi intenţionăm să folosim şi cea mai mare 
parte a asistenţei externe acordate ţării noastre. 

Măsurile cu caracter social luate de stat, politica lui 
vizând majorarea veniturilor populaţiei, inclusiv ale per-
soanelor nevoiaşe, ale pensionarilor şi ale bugetarilor 
sunt şi ele, în ultimă instanţă, orientate spre ajutorarea 
producţiei, extinzând baza cererii de consum, jus-
tificând din punct de vedere economic investiţiile făcute 
în producţie. 

Guvernul lucrează intens şi perseverent în vederea 
realizării de înţelegeri cu Uniunea Europeană privind 
acordarea de preferinţe comerciale autonome ţării 
noastre, privind acordarea aşa-zisului regim de comerţ 
asimetric. Însă un atare regim înseamnă doar că 
Dumneavoastră, producătorii moldoveni, veţi fi admişi 
să participaţi de la egal la egal în lupta concurenţială 
pentru consumatorul din spaţiul Uniunii Europene. 
Rezultatele acestei concurenţe dure vor depinde întru 
totul de ceea ce produceţi şi de calitatea producţiei 
Dumneavoastră. 

În aceste condiţii, mărcile comerciale ale producătorilor 
autohtoni se vor confrunta inevitabil cu brand-urile 
mondiale. Prezenţa mărcii comerciale este un indiciu al 
conştientizării regulilor concurenţei şi al disponibilităţii 
de a le accepta. Aceasta mai constituie o dovadă a 
faptului că oamenii noştri de afaceri şi-au însuşit instru-
mentele moderne ale economiei de piaţă. 
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mare că marca comercială nu este un atribut oare-
care, cum ar fi euroreparaţia în oficiu sau automobilul 
scump ajuns azi la modă, ci o dovadă a simţului lor de 
răspundere. Ei au o atitudine tot mai responsabilă faţă 
de coerenţa strategiilor privind marca lor, faţă de orice 
demers publicitar adresat beneficiarului, faţă de fiecare 
menţionare a mărcii lor comerciale. 

Logotipurile recognoscibile ale companiilor garantează 
calitatea, stabilitatea, îi permit beneficiarului să fie si-
gur că aşteptările sale legate de marfa respectivă vor fi 
satisfăcute. Pentru această certitudine, pentru această 
previzibilitate beneficiarul este dispus să plătească. 

Astăzi este tot mai greu să te evidenţiezi printre 
concurenţi numai datorită calităţii înalte. Marca 
comercială îţi permite deja să „racolezi” clienţi nu prin 
oferirea unor produse izolate, ci prin crearea unui mod 
şi a unui stil de viaţă. 

În noua economie modernă, mărcile comerciale 
reprezintă o mare valoare, o sursă importantă de 
venituri pentru companii. De aceea astăzi marca 
comercială este unul din primele obiecte ale proprietăţii 
industriale reglementat pe cale legislativă. În Republica 

Moldova protecţia juridică a mărcilor comerciale este 
garantată prin lege, această lege fiind armonizată cu 
exigenţele Organizaţiei Mondiale a Comerţului. Actual-
mente, în ţara noastră sunt înregistrate peste 10 mii 	
de mărci comerciale, dintre care, cu părere de rău, 
doar ceva mai mult de 3 mii sunt mărci naţionale. 
Se afirmă că piaţa Moldovei este una mică şi 
neinteresantă. Dar proprietarii de mărci străine îşi 
„rezervă” şi o asemenea piaţă mică. În acelaşi timp, 
promovarea mărfurilor moldoveneşti pe pieţele străine 
îi determină pe întreprinzătorii noştri să asigure 
protecţia juridică a mărcilor lor în ţările străine. A 
păstra, înseamnă nu numai a ocroti şi a-ţi menţine 
dreptul de proprietate. A păstra, înseamnă a-ţi ţine 
reputaţia la un nivel înalt, a-ţi perfecţiona produsul, a 
nu admite pierderi de imagine, a nu falsifica şi a nu 
admite degradarea calităţii produselor tale. Astăzi, 
când structura exporturilor noastre nu prea mari se 
schimbă conform exigenţelor pieţelor europene, grija 
pentru protejarea mărcilor Dumneavoastră comer-
ciale pe aceste pieţe înseamnă grija pentru viitoarele 
Dumneavoastră venituri, pentru asigurarea cu locuri 
de muncă a populaţiei în ţara noastră, grija pentru 
aceea ca ei să aibă o viaţă decentă, pentru bunăstarea 
noastră comună.

În cadrul ediţiei a VI-a a Expoziţiei Naţionale “Fa-
bricat în Moldova”, care a avut loc în perioada 7-12 

februarie curent la Centrul Internaţional de Expoziţii 
“Moldexpo” sub genericul „Marcă moldoveană – cali-
tate europeană”, şi-au expus mărfurile şi serviciile 
peste 300 de agenţi economici autohtoni. Expoziţia a 
fost organizată de către Camera de Comerţ şi Industrie 
şi Asociaţia Naţională a Producătorilor, fiind patronată 
de Guvernul Republicii Moldova.

Prezent la ceremonia de inaugurare, Vladimir Voronin, 
Preşedintele ţării, a menţionat că Expoziţia “Fabricat în 
Moldova” a devenit deja o tradiţie. Manifestarea con-
stituie o trecere în revistă a realizărilor producătorilor 
autohtoni şi este aşteptată de societate, de agenţii 
economici şi partenerii lor străini. Preşedintele a pre-

expoZiţia naţională  
“faBricat În MoldoVa”

cizat că politica statului este îndreptată spre facilitarea 
gestionării afacerilor, spre soluţionarea problemelor ce 
împiedică dezvoltarea producţiei de mărfuri şi a servici-
ilor în republică.

În fiecare an pavilioanele CIE “Moldexpo” adună 
tot mai mulţi participanţi. În 2002, anul de lansare 
a expoziţiei, evenimentul a întrunit doar 55 de 
participanţi, în anul 2006 şi-au expus mărfurile 254 
producători, iar în anul curent - peste 300 de agenţi 
economici din 25 de raioane ale ţării, inclusiv 20 de 
întreprinderi din UTA Găgăuzia au fost prezenţi cu 
produsele lor.

Repartizarea exponatelor la standuri a fost efectuată 
conform criteriului ramural. În pavilionul nr. 2 al CIE 
„Moldexpo” au fost prezentate mărfurile industriale, 
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serviciile şi elaborările tehnico-ştiinţifice, iar în pavi-
lionul central – întreprinderile din sectorul agro-indus-
trial.

Vizitatorii au avut posibilitatea să ia cunoştinţă de pro-
dusele a 126 de întreprinderi producătoare de mărfuri 
industriale, 38 de companii vinicole, 120 de între-
prinderi din domeniul agro-alimentar. Au fost expuse 
produse pe care figurau mărcile comerciale renumite 
nu numai la noi, dar şi peste hotare – „Mileştii Mici”, 
„Cricova”, „Barza Albă”, „Vinuri-Ialoveni”,  „Aroma”, 
„Franzeluţa”, „Enteh”, „Zorile”, „Răut”, „Floare-Carpet”, 
„Efes Vitanta Moldova Brewery”, „Alfa-Nistru”, „Topaz”, 
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S „Carmez”, „Nord-Mobilă”, „Viorica-Cosmetic”, „Inlac”, 

„Orlact” ş.a.

În cadrul expoziţiei au fost organizate  seminare, 
“mese rotunde” şi prezentări, la care au participat 
conducători ai administraţiei publice centrale şi locale, 
specialişti ai ministerelor şi agenţiilor de ramură, 
reprezentanţi ai cercurilor de afaceri din ţară, precum 
şi studenţi. 

De asemenea, au avut loc concursuri, degustări 	
de produse vinicole şi alimentare, loterii, concerte, 	
iar sub egida Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei 
de Muncă a funcţionat Târgul locurilor de muncă,  la 
care au fost oferite circa 4000 de locuri vacante.

Specialiştii Agenţiei de Stat pentru Proprietatea 
Intelectuală (AGEPI) au luat parte la lucrările expoziţiei 
cu un stand informaţional, acordând participanţilor 
consultanţă calificată privind modalităţile de protecţie 
a obiectelor de proprietate intelectuală în ţară şi peste 
hotare.

Programul expoziţiei a inclus desemna-
rea câştigătorilor concursurilor naţionale “Marca 
comercială a anului” şi “Cel mai bun contribuabil”. 
Ceremonia oficială de decernare a distincţiilor a avut 
loc la Palatul Republicii.

Premiul special - Marca comercială de prestigiu 

ÎS „Mileştii Mici”  Colecţia de Aur,  „Mileştii Mici”, 	
„Enteh” „Spicul de Aur,  „Ionel” 

nominaţia Excelenţă: 

Premiul Mare: SA „Alfa-Nistru” VIS,  SA „Barza Albă” , 
SA „Jolly Alon” 

Categoria: Produse alimentare 

Nominaţia Debutul anului:

Premiul Mare: SA „Oehei-Vit” Naturalis, Medalie de 
onoare: SRL „Rusnac-MoldAqua” Joy”s Drink

Nominaţia Fidelitate:

Premiul Mare: SA „Efes Vitanta Moldova Brewery” 
Chişinău,  Medalie de onoare: SA „Carmez”, 	
SA „Lactis” 

Nominaţia Export:

Premiul Mare: SA „Floarea Soarelui” 

Nominaţia Inter:

Premiul Mare: ÎM „Sudzucker Moldova” , SA Domniţa

ÎnvinGătOrii cOncurSuLui „Marca cOMerciaLă-2006”

categoria: Băuturi alcoolice 
Nominaţia Debutul anului:

Premiul Mare: SA „Aroma”Aroma 30 ani, Medalie de 
onoare: SRL „Renaissance Perfect” Exclusiv 

Nominaţia Fidelitate:

Premiul Mare: CV „Cricova” SA  Spumant original alb 
„Cricova”,  Medalie de onoare: JSC „Dionisos-Mereni”  
Carlevana

Nominaţia Export:

Premiul Mare: SA „Carahasani-Vin”,  Medalie de 
onoare: SRL „VS-Export” - Bun prieten

categoria: Îmbrăcăminte, încălţăminte, accesorii 
Nominaţia Fidelitate:

Premiul Mare: SA „Tricon” 

Nominaţia Export:

Premiul Mare: SA „Zorile” 

categoria: chimie de uz casnic şi materiale  
de construcţie 



In
te

lle
ct

us
 1

/2
00

7

10�

Pe 13-14 februarie curent, la Agenţia de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI) 

leGaliZarea SoftWareurilor 
– aVantaJe şi Beneficii

s-a desfăşurat un seminar-training cu genericul 
„Licenţierea şi protecţia programelor de calculator”. 
Organizatori ai seminarului au fost AGEPI,  Compa-
nia „Microsoft” Moldova şi Business Software Alli-
ance (BSA), România. Seminarul a urmărit scopul de  
şcolarizare şi perfecţionare a specialiştilor din cadrul 
MAI, antrenaţi în protecţia şi realizarea drepturilor de 
autor şi conexe în domeniul software, şi executare a 
Programului Naţional de implementare a Planului de 
acţiuni RM-UE.

La lucrările seminarului au participat şi alţi specialişti în 
domeniul tehnologiilor informaţionale, jurişti şi experţi 
în protecţia drepturilor de autor şi conexe de la AGEPI, 
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Premiul Mare: SA „Calcar” 
Nominaţia Fidelitate:
Premiul Mare: SA „Macon” 
Nominaţia Inter:
Premiul Mare: CC „Keramin-Chişinău” 

categoria: Mărfuri pentru casă 
Nominaţia Fidelitate:
Premiul Mare: SA „Floare Carpet” Floare – Carpet,  
Premiul Mare: SRL „Iapaa service” , Medalie de 
onoare: SRL „Polimobil” 
Nominaţia Export:
Premiul Mare: ÎM „Moldabela” 

categoria: tehnică industrială şi utilaje	
Nominaţia Fidelitate:
Premiul Mare: SRL „Dina Cociug”, Medalie de onoare: 
SA „Moldovbahidfromaş” Moldovahidromaş, 	
SA „Artmet” 

Categoria: Centre comerciale supermarkete 
Nominaţia Debutul anului:
Premiul Mare: SRL „Leutis” Jumbo
Nominaţia Fidelitate:

Premiul Mare: ÎM „Agropiese TGR GRUP” Agropiese 
TGR,  Medalie de onoare: ÎM „Daac Hermes” Daac

categoria: Mărfuri şi servicii performante	
Nominaţia Debutul anului:
Premiul Mare: SA „Moldtelecom” Tete@tete
Nominaţia: Fidelitate: 
Premiul Mare: SA „Moldcell” Moldcell , ÎS „Registru” 
Registru

Categoria: Servicii financiare	

Nominaţia Debutul anului:

Medalie de onoare: BC „Mobiasbancă” SA Neos

Nominaţia Fidelitate:

Premiul Mare: SNA „Moldasig” Moldasig, SRL „Ecofin-
Audit-Service” Ecofin-Audit-Service

categoria: alte produse şi servicii 
Nominaţia Debutul anului:

Medalie de onoare: Clinica de medicină estetică 	
„Sancos” SRL Sancos

Nominaţia Fidelitate:

Premiul Mare: SRL „Lara” Lara,  Complexul hotelier 
„Codru” Codru, ÎS Institutul de Geodezie, Prospecţiuni 
Tehnice şi Cadastru „Ingeocad” Ingeocad, Medalie de 
onoare: SRL „Graffiti Studio” Aquarelle,  Sanatoriul 
„Nufărul Alb” Nufărul Alb,  Medalie de onoare: ZEL 	
„Ungheni-Business” Ungheni-Business 

Nominaţia Inter:

Premiul Mare: SRL „Lukoil-Moldova” Lucoil
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MAI, Compania „Microsoft” Moldova şi Business Soft-
ware Alliance, România.

Problemele ce ţin de protecţia dreptului de autor asupra 
programelor de calculator au căpătat în prezent o 
importanţă principială, deoarece încălcările în do-
meniul programelor au atins cote alarmante. Conform 
estimărilor Companiei americane specializate în 
cercetări de piaţă (IDC) la nivel global, firmele, instituţiile  
şi consumatorii particulari vor cheltui pe achiziţia de 
software 300 de miliarde de dolari în următorii patru ani. 
Având în vedere creşterea pieţei la nivelul fiecărei ţări şi 
rata actuală a pirateriei software, în această perioadă ne 
putem aştepta ca valoarea pirateriei software să atingă 
cifra de 200 de miliarde de dolari.

Deci, conform legislaţiei în vigoare, pentru a fi 
calificată ca o contrafacere, acţiunea trebuie să 
întrunească nişte elemente obligatorii: să existe 
un drept de proprietate industrială valabil, să se 
aducă atingere acestui drept şi această acţiune 
să fi fost făcută intenţionat. 

În fine, dacă nu există nici un fel de drept de 
proprietate industrială anterior protejat şi vala-
bil pe o anumită piaţă, nu putem vorbi despre 
contrafacere.

Pirateria, după cum am afirmat, se referă la 
materialele aflate sub incidenţa copyright-ului. 
Cea mai semnificativă este pirateria comercială, 
adică preluarea neautorizată, în scop comercial, 
a produsului cuiva. 

Peste tot pe glob, dar mai ales în Asia şi în 
Europa de Est, sunt afaceri care nu fac altceva 
decât să preia conţinutul produsului protejat 
de copyright, să-l copieze şi să-l vândă, fără să 
plătească ce i se cuvine celui în drept.

Copyright-ul fiind un drept de proprietate spe-
cial, ca şi în toate drepturile, proprietarul este 
acela care decide formele  sub care conţinutul 
poate fi distribuit.   

În ultimul timp se pare că „piraţii“ sunt atacaţi pe toate 
fronturile. Primul lucru care este făcut: legi din ce în 
ce mai aspre urmăresc stoparea fenomenului la scară 
mondială. Dar există şi voci care afirmă că piratarea 
software-urilor este singura şansă prin care statele 
sărace pot recupera decalajul tehnologic cu care se 
confruntă la moment. În sprijinul acestei teorii vin studii 
ştiinţifice care explică de ce există rate diferite ale 
pirateriei în diverse state ale lumii (venitul mediu pe 
cap de locuitor, raportat la preţul produsului soft, seve-
ritatea cadrului legislativ şi mentalitatea populaţiei ori 
a agenţilor economici, „calitatea“ produsului software 
piratat etc.). Dar nu există scuze destul de puternice 
pentru a motiva un furt. 

În acest concurs de împrejurări şi urmare angajamen-
telor ţării noastre ca membru al OMC, pe 1 noiembrie 
2006 Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldo-
va, Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală 
şi „Business Software Alliance” (Alianţa mondială 
a producătorilor de soft) au semnat un Protocol de 
cooperare pentru aplicarea legislaţiei şi prevenirea 
criminalităţii în domeniul drepturilor de autor. Proto-
colul prevede, în special, reducerea pirateriei în sfera 
tehnologiilor informaţionale (IT).

Despre contrafacere şi piraterie

Contrafacerea şi pirateria sunt  termeni foarte 
des utilizaţi în ultimul timp, uneori cu referire la 
o activitate comercială, alteori pentru că acestea 
comportă un impact important asupra publicu-
lui larg, dar trebuie să menţionăm că nu întot-
deauna termenii respectivi se folosesc adecvat 
acţiunii pe care ţin să o desemneze. Considerăm 
necesară următoarea precizare: încălcarea 
drepturilor exclusive de proprietate industrială 
(protecţia invenţiilor, mărcilor şi indicaţiilor 
geografice, desenelor şi modelelor industriale, 
topografiilor de circuite integrate, soiurilor 
de plante, modelelor de utilitate, denumirilor 
comerciale) conduce la infracţiunea de contra-
facere, iar încălcarea drepturilor de autor şi a 
drepturilor conexe (protecţia operelor literare, 
artistice şi ştiinţifice (drepturi de autor) şi a 
prestaţiilor artiştilor interpreţi, fonogramelor şi 
transmisiunilor Radio şi TV (drepturi conexe)) 
conduce la infracţiunea de piraterie. 
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criminalităţii în domeniul drepturilor de autor asupra 
programelor de calculator, elaborarea unor programe 
de instruire şi formare practică şi teoretică în domeniu, 
educarea şi informarea publicului, îmbunătăţirea 
cadrului legislativ, precum şi tragerea la răspundere a 
contravenienţilor – acestea  sunt cerinţele ce stau în 
faţa semnatarilor acordului de cooperare.

Deci, conform acordului, părţile urmează să 
desfăşoare acţiuni susţinute de educare a pieţei şi 
aplicare a legii în ceea ce ţine de utilizarea programe-
lor de calculator. Totodată, vor fi organizate campanii 
media privind avantajele utilizării software autorizate, 
avându-se în vedere proliferarea software, a cărei rată 
continuă să crească şi în Republica Moldova. Semi-
narul organizat recent la AGEPI face parte din acţiunile 
preconizate.

Magda POPESCU, reprezentanta „Business Soft-
ware Alliance”, România, a calificat semnarea 
acordului drept un prim pas în vederea reducerii 
piraterii şi aducerii pieţei din Republica Moldova 
într-un cadru legal. În plus, reducerea pirateriei de 
pe piaţa programelor de calculator va aduce bene-
ficii nu doar producătorilor de software, ci şi întregii 
economii naţionale. Cu cât un producător local sau 
multinaţional de software se simte mai sigur pe o 
piaţă, cu atât va investi mai mult pe piaţa respectivă, 
ceea ce este bine nu doar pentru el, ci şi pentru piaţa 
muncii, pentru că oferă locuri de muncă. Se ştie că, 
în mod tradiţional, în zona IT veniturile sunt destul de 
mari şi o activitate legală profitabilă înseamnă şi taxe 
în bugetul de stat.

Iar după cum afirmă şi specialiştii de la MAI,  semna-
rea protocolului nu înseamnă automat organizarea de 
raiduri ale poliţiei în vederea depistării companiilor sau 
persoanelor ce folosesc programe pirat. În primul rând, 
semnarea Protocolului înseamnă iniţierea unor măsuri 
propagandistice cu caracter de educare a societăţii, de 
explicare tuturor utilizatorilor ce înseamnă un program 
de calculator, ce înseamnă respectarea drepturilor în 
ceea ce priveşte utilizarea acestor programe şi care 
sunt consecinţele în cazul în care aceste drepturi sunt 
încălcate prin utilizări ilegale. Şi totuşi,  după 1 martie 
curent, cei care vor distribui sau comercializa în mod 
flagrant programe pirat riscă amenzi de până la 1.900 
de dolari în cazul persoanelor particulare şi 7.600 de 
dolari în cazul companiilor.

La întrebarea cum poate fi legalizată utilizarea pro-
gramelor în condiţiile în care în Republica Moldova 
peste 90 la sută din cei care au calculatoare folosesc 
programe pirat, dl Ştefan NOVAC, Director General 
AGEPI, este de părerea că prin campania de media-
tizare se înţelege o acţiune suficient de îndelungată, 
ponderată, cu eventuale măsuri de tipul celor care au 
fost luate, de exemplu, în România, unde procedura 
de legalizare a fost graduală. A existat o perioadă când 
puteai deveni utilizator legal de soft plătind doar un 
procent foarte mic din costul acestuia. Există şi alte 
modalităţi de reglementare în acest domeniu.

Efectele care se aşteaptă în rezultatul aplicării preve-
derilor Protocolului privind reducerea ratei pirateriei 
pentru piaţa software-urilor din Republica Moldova, 
după cum afirmă analiştii, vor consta în dezvoltarea 
destul de rapidă a pieţei, creşterea vânzărilor şi, 
respectiv, a veniturilor. Producătorii de soft vor intra pe 
piaţa noastră cu mai multă siguranţă, iar următorul pas 
ar fi deja crearea unor centre naţionale de producere a 
software-urilor, deoarece în Republica Moldova există 
experienţa de producere a programelor.

Specialiştii AGEPI mai relevă faptul că suntem datori 
să protejăm proprietatea intelectuală în general şi 
drepturile de autor în special, dar funcţiile de control ţin 
de competenţa poliţiei. Campania de informare şi lega-
lizare, care s-a încheiat pe 28 februarie, va fi prelungită 
pe parcursul întregului an. Ceea ce este mai important, 
agenţii economici şi populaţia trebuie să conştientizeze 
avantajele utilizării programelor licenţiate, dar şi să-şi 
planifice în buget cheltuieli suplimentare. 

care sunt tipurile cele mai răspândite  
de piraterie software?

Pirateria utilizatorului final:

Aceasta are loc atunci când angajatul unei companii 
reproduce còpii software-ului fără a fi autorizat. Pirate-
ria utilizatorului final poate lua următoarele forme:

Ô Folosirea unei còpii sub licenţă pentru a instala un	
 program pe mai multe calculatoare; 

Ô Copierea discurilor în scopul instalării 	
 şi distribuţiei; 

Ô Beneficierea de oferte de actualizare fără 	
 a deţine o copie legală a versiunii care urmează 	
 să fie actualizată; 
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 cu restricţii, sau care nu sunt puse în vânzare 	
 în magazine fără a deţine o licenţă pentru uz 	
 comercial; 

Ô Folosirea neautorizată sau „împrumutarea” 	
 discurilor la locul de muncă sau în afara acestuia.

utilizarea abuzivă a programelor de pe server:

Acest tip de piraterie are loc atunci când mai mulţi 
angajaţi de pe o reţea folosesc simultan o copie 
centrală a programului. Dacă aveţi o reţea locală şi 
instalaţi programele pe server pentru a fi folosite de 
mai multe persoane, trebuie să vă asiguraţi că licenţa 
pe care o aveţi vă autorizează să faceţi aceasta. Dacă 
aveţi mai mulţi utilizatori decât este autorizat prin 
licenţă, înseamnă că “folosiţi abuziv” programul.

Piraterie Internet:

Aceasta are loc atunci când software-ul este descărcat 
de pe Internet. Aceleaşi reguli de cumpărare ar trebui 
să fie aplicate atât cumpărării de software de pe Inter-
net, cât şi programelor cumpărate în mod tradiţional. 
Pirateria Internet poate lua următoarele forme:

Ô Site-uri web pirat care permit descărcarea gratuită	
 a software-ului sau descărcarea acestuia în schim-	
 bul încărcării unor programe; 

Ô Site-uri de licitaţie pe Internet care oferă software	
 contrafăcut, ilegal, care încalcă drepturile de autor; 

Ô Reţele care permit transferul neautorizat de pro-	
 grame cu drepturi de autor.

Încărcare pe hard disk:

Aceasta are loc atunci când o firmă care vinde calcula-
toare noi încarcă còpii ilegale de software pe hard disk 
pentru a atrage mai mulţi cumpărători.

Falsificare de software:

Acest tip de piraterie este reprezentat de copierea 
ilegală şi vânzarea de materiale protejate prin drepturi 
de autor, cu intenţia de a imita direct produsul original. 
În cazul pachetelor de software, deseori se întâlnesc 
copii contrafăcute de CD-uri sau dischete, incluse atât 
în programele de software, cât şi în pachetele afe-
rente, manuale, acorduri de licenţă, etichete, carduri 
de înregistrare şi caracteristici de securitate.

Beneficiile pentru cei care utilizează software-uri legali-
zate sunt clare: 

• Vor economisi bani. Chiar şi pentru volume mici de 
achiziţii, este posibil să se califice pentru unul dintre 
programele de licenţiere în volum Adobe Open 	
Options, beneficiind de reduceri considerabile. Vor 
primi la timp informaţii despre actualizările benefice 
pentru productivitate, noi versiuni ale aplicaţiilor 
şi oferte speciale. Organizaţiile care gestionează 
eficient licenţele lor software standardizează plat-
forme şi versiuni software; evită utilizarea versiunilor 
de programe ieşite din producţie; gestionează mai 
eficient, necesitând ca rezultat mai puţine apeluri de 
asistenţă IT, costuri reduse de administrare şi sporirea 
productivităţii utilizatorilor.

Ô	Software-ul şi afacerea lor beneficiază 	
 de asistenţă completă.

Ô	Vor recepţiona cele mai recente actualizări, 	
 corecturi şi actualizări de securitate.

Ô	Vor putea planifica cu încredere. Organizaţiile care	
 utilizează numai software corespunzător licenţiat 	
 îşi cunosc exact necesităţile de software şi pot	
 planifica şi aloca mai eficient bugetele.

Ô	Vor micşora vulnerabilitatea companiei lor faţă 	
 de viruşi.

Ô	Vor elimina riscurile financiare şi legale presupuse	
 de software-ul nelicenţiat.

Legalizarea se face prin licenţă, deoarece deţinerea 
unui program software este diferită de alte tipuri 	
de deţinere a unor produse. Programele software 
- deşi sunt distribuite pe piaţă de obicei pe CD - 	
nu sunt un bun fizic, ci sunt considerate proprietate 
intelectuală. Deţinerea unei astfel de proprietăţi este 
legalizată prin contractele de licenţă,  care descriu 
modul corect de utilizare şi de distribuire a software-
ului, în concordanţă cu normele producătorului. Iată 
trei moduri de a obţine legal o licenţă pentru produsele 
Microsoft: 

1.  Cumpăraţi un calculator nou echipat cu software	
 Microsoft în regim OEM.

2.  Procuraţi produse Microsoft de la un magazin 	
 autorizat Microsoft.

3.  Semnaţi un Contract de Licenţiere de Volum (Vo-	
 lume License Agreement). 

Vă dorim succes!

cor.  “intellectus”
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În perioada 26 februarie–2 martie curent la Chişinău 
s-au desfăşurat trei manifestări consacrate teh-

nologiilor informaţionale în domeniul protecţiei obiec-
telor de proprietate intelectuală (OPI):

Ô 26–27 februarie – Şedinţa a IV-a a Grupului 	
 de lucru permanent al Organizaţiei Eurasiatice 	
 de Brevete (OEAB) privind tehnologiile	
 informaţionale; 

Ô	28 februarie – Şedinţa Consiliului Coordonator CSI	
 privind elaborarea produsului informaţional comun	
 pe CD-ROM din domeniul invenţiilor 	
 „CISPATENT”;

Ô	28 februarie–2 martie – Seminarul subregional 	
 cu tema: „Tehnologiile Informaţionale şi gestiona-	
 rea obiectelor de proprietate intelectuală”.

În cadrul şedinţei Grupului de lucru permanent al 
OEAB privind tehnologiile informaţionale, la care au 
participat reprezentanţi ai oficiilor naţionale de bre-
vete din Azerbaidjan, Armenia, Belarus, Kazahstan, 
Kârgâzstan, Moldova, Rusia, Tadjikistan şi Turkmeni-
stan, precum şi reprezentanţi ai Oficiului Eurasiatic de 
Brevete (OEAB) au fost abordate mai multe probleme 

SăptăMâna teHnoloGiilor 
inforMaţionale În doMeniul 
protecţiei opi 

privind realizarea în comun a proiectelor din domeniul 
tehnologiilor informaţionale de către statele-membre 
ale OEAB, automatizarea oficiilor de brevete, disemi-
narea informaţiei, prelucrarea datelor statistice.

La lucrările Consiliului Coordonator CSI privind elabo-
rarea produsului informaţional comun pe CD-ROM 
din domeniul invenţiilor „CISPATENT”, au participat 
reprezentanţi ai oficiilor naţionale din Kazahstan, 
Kârgâzstan, Moldova, Rusia, Tadjikistan, Uzbekistan, 
Ucraina, precum şi OEAB.

Menţionăm că CD-ul „CISPATENT” se editează lunar 
din anul 2002. El conţine descrierile complete ale 
invenţiilor din documentele de brevet ale ţărilor CSI şi 
OEAB. CD-ul include, de asemenea, datele bibliogra-
fice şi rezumatele acestor invenţii în limbile engleză şi 
rusă. 

La seminarul subregional OEAB-OMPI-AGEPI 
„Tehnologiile informaţionale şi gestionarea obiectelor 
de PI” au participat specialişti în domeniul tehnologi-
ilor informaţionale din cadrul OMPI şi al oficiilor de 
specialitate ale statelor-membre OEAB, precum şi 
reprezentanţi ai oficiilor de brevete şi mărci din  Româ-
nia, Ucraina, Georgia şi Uzbekistan.
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La 19 ianuarie curent la AGEPI a avut loc şedinţa 
anuală a Consiliului editorial al revistei de propri-

etate intelectuală „Intellectus”, editată de AGEPI, în 
colaborare cu Consiliul Naţional pentru Acreditare şi 
Atestare (CNAA).

iMpactul reViStei „intellectuS”  
aSupra deZVoltării proprietăţii  
intelectuale

dintre ei îi regăsim şi în actualul Consiliu editorial, 
condus de dl Ştefan Novac, fiind completat cu alte 
personalităţi de talie internaţională: V. Canţer, V. Doro-
gan, V. Dulgheru, N. Taran ş.a.

În anul 2004, la iniţiativa AGEPI, a fost semnat un 
Acord de colaborare între AGEPI, Consiliul Suprem 
pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică (CSŞDT) şi 
Comisia Superioară de Atestare (CSA) privind editarea 
revistei „Intellectus”. Colaborarea cu aceste structuri de 
avangardă ale ştiinţei naţionale a avut un impact pozitiv 
asupra conţinutului ideatic şi informativ al publicaţiei.

În anul 2005 revista a marcat două evenimente: la 
cei 10 ani împliniţi s-a ajuns la editarea celui de-al 
cincizecilea număr al său. Este difuzată prin sis-
temul centralizat „Poşta Moldovei” şi „Moldpresa”, se 
expediază la OSIM, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” 
din Iaşi, institutele AŞM, Biblioteca Naţională, biblio-
tecile universitare, alte 19 biblioteci din teritoriu cu care 
AGEPI realizează acorduri de colaborare. Începând 
cu anul 2003, „Intellectus” se editează şi on-line, fiind 
plasat sistematic pe site-ul www.agepi.md. 

AGEPI participă cu revista „Intellectus” şi suplimen-

În cuvântul său de deschidere dl Ştefan Novac, 
Director General AGEPI, a menţionat că revista 
„Intellectus” este unica publicaţie de popularizare 
tehnico-ştiinţifică din ţară, extrem de necesară pen-
tru dezvoltarea proprietăţii intelectuale în republica 
noastră, pentru inventică, cercetare-dezvoltare, 
ştiinţă în general. Pe paginile revistei se publică 
diverse materiale ale specialiştilor din domeniul PI, 
ale savanţilor şi cercetătorilor din Republica Moldova, 
România, Federaţia Rusă etc. Pentru a lărgi cercul de 
autori, dumnealui a pus problema de a se organiza 
întâlniri în cadrul unor mese rotunde, precum şi în 
cadrul expoziţiilor specializate, cu potenţialii autori din 
instituţiile de cercetare şi de învăţământ superior. 

Ana Zavalistîi, şef Secţie Redacţia „Intellectus” şi 
mass-media, a prezentat o informaţie succintă privind 
istoria constituirii şi statutul revistei. Fiind fondată în 
anul 1995, primul redactor-şef al publicaţiei a fost 
scriitorul Alexandru Gromov, care a antrenat de la bun 
început la editarea revistei savanţi şi inventatori  cu 
renume, printre care Gh. Duca, D. Ghiţu, A. Gudâm, 	
E. Rotaru, N. Solcan, E. Staşcov, I. Daniliuc, Gr. Triboi, 
I. Untilă, V. Rudic, C. Spânu, M. Rapcea etc. Pe unii 

tele „Bursa invenţiilor”, „AGEPI-Expo”, „AGEPI-Info” 
la toate saloanele de carte, organizate de Biblioteca 
Naţională. Doi ani consecutiv revista a fost distinsă 
cu diplome de menţiune; un trofeu similar a obţinut în 
2005 la Salonul Internaţional de Proprietate Industrială 
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„Arhimede-2005” de la Moscova, iar în cadrul Salonu-
lui Internaţional al Invenţiilor, Cercetării Ştiinţifice şi 
Transferului Tehnologic, desfăşurat în iulie 2006 la Iaşi, 
revistei „Intellectus” i s-a acordat Diploma de Excelenţă 
şi Medalia de Aur a Societăţii Inventatorilor din Româ-
nia – pentru contribuţii la promovarea inventicii.

Dl Ion Holban, reprezentantul Consiliului Naţional 
pentru Acreditare şi Atestare, a remarcat că denu-
mirea revistei vorbeşte de la sine şi acoperă vidul 
informaţional, deoarece nu există o altă revistă, care  
ar reuni fenomenul ştiinţei şi artei. Dumnealui a relatat 
în continuare  despre cerinţele faţă de materialele 
publicate la rubricile de bază din domeniul tehnicii, 
biologiei, economiei, chimiei etc. pentru a fi conside-
rate de CNAA lucrări ştiinţifice. În special, este vorba 
despre recenzarea comunicărilor ştiinţifice, adică de 
prezentarea unor comentarii şi aprecieri din partea 
specialiştilor din domeniul respectiv (pentru informaţii 
detaliate accesaţi www.cnaa.acad.md).

Membrii Consiliului editorial I. Daniliuc, V. Dorogan, 	
N. Solcan, V. Dulgheru, Şt. Gajim, M. Rojnevschi, 	
V. Rusanovschi, T. Jovmir şi-au expus opiniile 	
şi sugestiile lor privind îmbunătăţirea calităţii materi-
alelor publicate. Vorbitorii au accentuat faptul că în 
revistă trebuie să se acorde spaţiu cercetărilor din 
domeniul metodologiei ştiinţei, să fie selectate cele 	
mai bune materiale din toate domeniile. Articolele 
trebuie să fie pe înţelesul tuturor, dar ţinuta lor 	
să fie ştiinţifică.

În noua componenţă a Consiliului editorial al revistei 
„Intellectus” au fost incluşi: B. Găină, membru-cores-
pondent, Secretar ştiinţific general al AŞM, I. Holban, 
reprezentantul Consiliului Naţional pentru Acreditare 	
şi Atestare, V. Cărare, director al Institutului de 
statistică, economie şi finanţe al AŞM, D. Chiroşca, 
Vicedirector general AGEPI, S. Munteanu, consilier 
Director general, M. Ratcov, şef Direcţie economie 	
şi finanţe, Iu. Badîr, şef Secţie economie 	
şi evaluare.
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La 9 ianuarie 1942 s-a născut, la Mingir, Hânceşti, Dumitru UNGUREANU, doctor în ştiinţe tehnice, 
conferenţiar universitar, prorector al Universităţii Tehnice a Moldovei, membru titular al Academiei 
Naţionale de Ştiinţe Ecologice din Republica Moldova, autor a peste 150 de lucrări ştiinţifice, 10 invenţii 
brevetate, 2 monografii, coautor a 4 monografii, medaliat la diverse expoziţii şi saloane internaţionale de 
inventică.

D. UNGUREANU absolveşte Institutul de construcţii din Kiev, specialitatea „Alimentări cu apă şi 
canalizări” (1963). Urmează doctorantura la Institutul de Construcţii din Sankt-Petersburg, unde 
susţine teza de doctor în ştiinţe tehnice (1971).

La Expoziţiile Internaţionale Specializate „INFOINVENT” (Chişinău 2002, 2003), „ECOINVENT-
2003” (Iaşi), Salonul IV internaţional de inovaţii şi investiţii (Moscova, 2004) a fost menţionat cu 2 
medalii de aur şi 2 de bronz, deţine distincţia de aur a Societăţii Inventatorilor din România.
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2. MetODe De PreDare Şi StrateGii 
eDucaţiOnaLe PrOMOvate De OMPi

2.1. Metode de predare

Metodele de predare folosite în prezent în întreaga 
lume, variază de la ţară la ţară, de la o universitate 
la alta şi de la un profesor la altul. Nici o metodă de 
predare nu va fi folosită în acelaşi mod şi nici una nu 
va fi utilizată în studiu de toate tipurile de studenţi. De 
exemplu, în domeniul juridic, există două abordări de 
bază diferite, folosite frecvent: metoda de predare a 
cazuisticii şi metoda de predare a problemei.

2.1.1. Metoda de predare a cazuisticii

Cele mai cunoscute şi folosite metode de predare 
sunt cele utilizate în foarte multe facultăţi de drept din 
Statele Unite ale Americii şi din Regatul Unit. Acestea 
au la bază principiile de drept comun, cu structura 
lor de statute, reglementări administrative şi decizii 
juridice interpretative. Predarea acelor legi este uzual 
abordată prin tradiţionala „metodă a cazuisticii” de pre-

inStruirea În doMeniul  
inVenticii (iV)

prof. univ., dr. ion Sandu,
departamentul conservarea 
patrimoniului cultural,
universitatea „al.i.cuza”, iaşi

dr. ioan Gabriel Sandu,
departamentul cercetare
dezvoltareinovare, forumul 
inventatorilor români

Continuare din nr. 4, 2006

dare, care necesită o anumită tratare disciplinară din 
partea profesorilor şi a studenţilor. Cu toate că metoda 
este cunoscută şi în alte ţări, ea nu poate fi practicată 
din mai multe motive. Unele pot fi atribuite faptului că 
natura sistemului juridic existent în diferite ţări euro-
pene, care influenţează şi un număr de ţări francofone 
din Africa şi America Latină, cu o anumită extindere 
în Asia, nu se pretează la această metodă. Utilizarea 
materialelor de predare a proprietăţii intelectuale, prin 
această metodă, impune construirea cursului pe baza 
anumitelor principii de drept comun, statut, reguli şi 
decizii juridice, şi de cele mai multe ori necesită o 
expunere detaliată a anumitelor surse, astfel încât să 
poată fi înţelese în lumina lor şi a sistemului juridic al 
ţării respective.

2.1.2. Metoda de predare a problemei

O abordare alternativă faţă de metoda cazuisticii, 
care a câştigat popularitate chiar şi în ţările de drept 
comun, a permis profesorilor să descrie uşor o direcţie 
particulară a circumstanţelor care ridică probleme 
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juridice interesante. Conform metodei, studenţii sunt 
chemaţi să aplice principiile privind legea, să analizeze 
şi să rezolve problema. Aceasta cere de la student 
nu numai cunoaşterea legii, dar şi un efort intelec-
tual de a gândi toate aspectele circumstanţelor şi, 
aplicând legea, să ajungă la un rezultat just. Părerea 
generală printre specialiştii care s-au implicat în studiul 
metodelor de predare, în special a grupului de lucru 
stabilit în strânsă legătură de OMPI şi ATRIP (Asociaţia 
Internaţională pentru Progresul Predării şi Cercetării 
privind Proprietatea Intelectuală), este că ar fi posi-
bil, în contextul internaţional, să prezinte modele ale 
situaţiilor, reflectând probleme privind proprietatea 
intelectuală şi modul în care sunt tratate acestea în 
diferite sisteme juridice.

2.2. evaluarea eficacităţii metodelor  
de predare

Unul din cele mai importante şi eficiente instrumente 
în predare, frecvent ignorat, este cel al „evaluării 
eficienţei predării”, iar cea mai folosită metodă de 
evaluare a eficacităţii predării este examinarea finală, 
care este înţeleasă ca instrument de evaluare şi pentru 
cel care predă. De fapt, este un instrument excelent 
şi pentru evaluarea profesorului. O cale de a folosi 
examenul în evaluare, ca instrument pentru profe-
sor, este să stabilească anumite ţinte la începutul 
cursului şi să pregătească problemele de examen, 
astfel încât testul să arate dacă aceste ţinte au fost 
atinse. Performanţele studenţilor în a răspunde acestor 
probleme de examen vor da profesorului o idee despre 
eficienţa predării sale.

Un alt mod de evaluare este cel legat de stabilirea 
eficienţei profesorului prin evaluarea anonimă 	
de către studenţi. O astfel de evaluare, luată 	
în ultima zi a cursului, va permite studenţilor să facă 
sugestii pentru îmbunătăţirea activităţilor de predare 	
şi a metodelor profesorului şi va da acestuia un 
răspuns la multdoritul obiectiv. Pentru a asigura 
anonimatul şi corectitudinea, observaţiile nu vor fi 
înregistrate în prezenţa profesorului şi nu vor fi disponi-
bile acestuia înainte de notare. Dacă studenţii vor fi 
asiguraţi de confidenţialitatea aprecierilor şi comentari-
ilor lor, precum şi de faptul că eventualele comentarii 
nu le vor afecta notele, aprecierile vor fi obiective. 
Calificativele legate de calitatea şi utilitatea predării 
materialelor şi a programei analitice sunt, de aseme-
nea, de mare ajutor.
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Un instrument educaţional de asemenea frecvent 
ignorat, deşi foarte eficient, este implicarea practică 
a studenţilor în afara orelor de curs. Multe facultăţi 
de drept permit participarea studentului la publicaţii, 
cum ar fi diverse periodice de specialitate: reviste 
şi jurnale. Multe din aceste jurnale, specializate în 
aspecte privind proprietatea intelectuală, vor avea o 
contribuţie deosebită în pregătirea viitorilor specialişti 
în domeniu. Mai mult, unele şcoli ţin des conferinţe in-
teractive pe diferite teme ale proprietăţii intelectuale cu 
participarea directă a studenţilor, profesorului şi a altor 
specialişti. Participarea, prin audiere sau contribuţia 
la organizarea acestor conferinţe, pot da unui student 
perspective în domeniu. Când sistemul educaţional 
permite studenţilor să se angajeze practic în perioada 
studiilor de drept, ei pot lucra cu program redus pentru 
judecători, avocaţi sau agenţii guvernamentale impli-
cate în domeniul proprietăţii intelectuale.

2.4. Schimbul de experienţă dintre  
profesori şi cercetători

Schimbul de experienţă dintre profesori şi cercetători 
din diferite ţări reprezintă un mijloc esenţial pentru 
dezvoltarea resurselor umane, pentru creşterea rolului 
învăţământului universitar în domeniul creativităţii şi în 
promovarea predării şi cercetării în domeniul inventicii şi 
al proprietăţii intelectuale. În foarte multe ţări, profesori 
şi cercetători formează deseori asociaţii profesionale 
pentru a-şi susţine cauza. Totuşi, în domeniul proprietăţii 
intelectuale, asemenea asociaţii sunt foarte rare.

Conştient de acest lucru, OMPI a iniţiat o acţiune de 
promovare a contactelor între profesori şi cercetători 
în domeniul dreptului proprietăţii intelectuale, pentru a 
promova necesitatea predării şi cercetării în domeniul 
inventicii şi al proprietăţii intelectuale. 

În 1979, OMPI a organizat o masă rotundă cu profeso-
rii interesaţi în predarea dreptului proprietăţii industri-
ale. Asociaţia Internaţională pentru Progresul Predării 
şi Cercetării privind Proprietatea Intelectuală (ATRIP), 
care a apărut în 1981, a luat naştere de la o recoman-
dare făcută la acea masă rotundă.

În prezent ATRIP are peste 300 de membri şi este 
formată din profesori universitari şi cercetători din 
lumea întreagă. Organizează adunări generale o dată 
la doi ani în cartierul general al OMPI din Geneva şi, 
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împreună cu comitetul executiv pe un termen de doi ani. 
Asociaţia a ţinut adunări anuale şi în alte ţări, în special 
la Organizaţia Europeană de Brevete (EPO), München 
- Germania, la Universitatea „George Washington” din 
Washington D.C. - SUA, la Colegiul Trinity din Cam-
bridge - UK, la Universitatea din San José - Costa Rica, 
la Universitatea din Salamanca - Spania etc. 

La fiecare reuniune anuală a ATRIP, profesori din toată 
lumea discută despre experienţele pozitive, procesele 
şi greutăţile întâmpinate pentru aprobarea comitetului 
de planificare a studiilor de la facultatea lor, pentru 
introducerea unuia sau mai multor cursuri de dreptul 
proprietăţii intelectuale şi prezintă scopul disciplinei 
sau al cursurilor, durata de timp acordată planului de 
studiu, materialul de predat, numărul studenţilor şi re-
zultatele pe care le-au obţinut. Aceste prezentări devin 
o sursă bogată de materiale pentru predare, legate 
de conţinutul cursurilor, unele fiind adevărate metode 
de predare, după care foarte mulţi profesori pot să-si 
schiţeze şi revizuiască propriile cursuri.

Un alt exemplu, foarte interesant, este cel realizat pe 
plan naţional, în China, de Societatea universităţilor 
chineze de proprietate intelectuală (CUSIP), care a 
fost înfiinţată în 1985, fiind alcătuită din instituţii rep-
rezentative de învăţământ superior, inclusiv universităţi 
şi institute de ştiinţă şi inginerie. Scopul său este 
să promoveze predarea şi cercetarea în domeniul 
proprietăţii intelectuale.

În plus, vizitele de studii şi întâlnirile cu profesori din 
diferite ţări, promovate de OMPI, facilitează discuţii 
privind planurile de studiu, conţinutul cursurilor şi 
observaţii privind metodele de predare. În ultimii 10 
ani, OMPI a organizat foarte multe vizite de studii pen-
tru profesori veniţi din ţări în curs de dezvoltare. Astfel 
de vizite au avut loc în Franţa, Germania, Olanda, 
Marea Britanie şi Statele Unite.

2.5. rolul implicării profesorilor  
în procesul legislativ

Legislaţiile naţionale şi reglementările în domeniul 
proprietăţii intelectuale, adoptate într-un număr de 
ţări, de cele mai multe ori sunt constant revizuite. O 
anumită legislaţie sau regulament trebuie să ţină cont 
de schimbările economice şi efectele progresului 
tehnologic din ţara respectivă, procesul de adoptare 
şi revizuire fiind adesea iniţiat de ramurile executive, 

sub care funcţionează birourile proprietăţii industriale 
şi de biroul drepturilor de autor, ale căror oficialităţi, 
împreună cu juriştii din Ministerul Justiţiei, pregătesc 
proiecte de lege şi, ulterior, trec la discuţii între 	
cercurile interesate şi, în cele din urmă, ramura 
legislativă le ia în considerare şi decide asupra lor.

În foarte multe ţări, în curs de dezvoltare, nu există o 
experienţă a oficiilor care se ocupă de legile drepturilor 
de autor şi ale proprietăţii industriale, dar o regăsim în 
alte unităţi guvernamentale, în special în cele implicate 
în probleme de comerţ şi în agenţiile ce revizuiesc 
sau controlează emisiunile de radio şi televiziune sau 
supervizează operaţiunile firmelor care se angajează 
în diferite practici economice.

În ţările industrializate, pentru a ajuta ramura 
executivă, se obişnuieşte să se creeze o comisie 	
de reformare a legilor sau un alt corp special de aviza-
re, care să facă recomandări şi chiar să emită proiecte 
de lege. În acest caz, parlamentele, în mod normal, 
includ în structura lor un comitet sau subcomitet spe-
cial care se ocupă de probleme privind proprietatea 
intelectuală. Personalul unui astfel de comitet este 
format, de obicei, din cunoscători ai problemelor de 
proprietate intelectuală şi industrială care sunt perma-
nent în contact cu cercurile interesate în căutarea 	
şi stabilirea punctelor lor de vedere în diferite 	
probleme politice 	
şi a soluţiilor posibile în procesul reformei legislative.

În contrast, în multe ţări în curs de dezvoltare, în 
afara unui număr mic de oficialităţi care se ocupă 
de problemele privind proprietatea industrială sau 
dreptul de autor, există o relativă lipsă de cunoştinţe 
a oficialităţilor guvernamentale-cheie în politică şi 
implicaţiile care susţin consideraţii şi probleme practice 
privind proprietatea intelectuală. În aceste ţări, este 
mai probabil ca practicienii legali şi profesorii de drept 
din universităţi să joace un roi predominant în proce-
sul de pregătire şi revizuire a legislaţiei. În general, 
avocaţii şi/sau practicienii şi profesorii, care au ani de 
predare a unor subiecte din aria dreptului economic şi 
comercial, au acumulat o anumită experienţă în abor-
darea problemelor juridice, care poate fi aplicată în 
elaborarea de soluţii la problemele privind proprietatea 
intelectuală.

Tot mai mult, aceste persoane caută să-şi extindă 
orizonturile şi cunoştinţele despre protecţia dreptului 
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pide proprietate, întreprinzând studii comparative cu 
legile din alte ţări privind problema proprietăţii in-
telectuale şi a celei industriale, solicitând consultaţii 
la autorităţile guvernamentale şi cercurile altor state. 
Deoarece aceste persoane vor juca un rol crucial în 
procese legislative, nu este surprinzător că manifestă 
o „sete” naturală de informaţii referitoare la dreptul şi 
jurisprudenţa proprietăţii intelectuale din ţări diferite.

Comunitatea juridică internaţională încearcă să 
răspundă acestor necesităţi. Persoanele indicate 
pot vizita oficii de brevetare, institute de cercetări 
şi universităţi, precum cele prezentate mai sus, din 
importante centre sau capitale ale altor ţări a căror 

SUMMARY

The work represents an experience of Iasi high education in the field of the inventiveness and con-
tribution of other institutions and centers of the world, accentuating the place and the role of the 
afferent disciplines in formation of the future specialists in the field of the technical creativity and 
protection of the intellectual, industrial and cultural property rights. Moreover, there are represented 
some aspects related to the conceiving the fundamental disciplines and courses, in the profession 
and practical ones, side by side with the methodology of elaboration of the analytic programs and 
plans of education, through the prism of contributions brought by WIPO, universities and other 
international and national organizations in the field. In relation to the above mentioned, it is evident 
the role of the state bodies which shall stimulate the autochthonous technical creation from the con-
ception up to the application.

legislaţie în domeniul protecţiei dreptului de proprietate 
este bine dezvoltată. Astfel de persoane pot, de ase-
menea, să beneficieze de vizite de studii la Geneva, 
pentru a discuta problemele curente cu secretariatul 
OMPI. Din resursele limitate ale bugetului OMPI, 
finanţat prin contribuţia directa a guvernelor, au fost 
puse la dispoziţie fonduri pentru asistenţă acordata 
profesorilor de drept, care doresc să ia contracte cu 
omologii lor din alte universităţi şi cu oficialităţi 	
specializate în domeniile dreptului de autor şi ale 
proprietăţii industriale din alte ţări. În câteva cazuri, 
aceste aranjamente au beneficiat de asistenţa directă 	
şi de ajutorul universităţilor şi guvernelor din acele ţări.

(va urma)

calendar

La 18 decembrie 1941 s-a născut la Ciubara, Râşcani, Vasile VOINEAC, doctor habilitat în ştiinţe 
agricole, şef de laborator la Institutul de Cercetări pentru Protecţia Plantelor. Activitatea sa ştiinţifică se 
referă la elaborarea tehnologiilor de utilizare a substanţelor biologic active în combaterea dăunătorilor 
şi bolilor. 

Vasile VOINEAC este absolvent al Facultăţii de medicină veterinară a Institutului Agricol din Voronej, 
Rusia (1965). Susţine în anul 1971 teza de doctor în biologie,  iar în anul 1993 teza de doctor habilitat în 
ştiinţe agricole. 

A publicat 115 lucrări ştiinţifice. Este autorul a 2 monografii, 12 broşuri şi recomandări metodice şi a 6 
invenţii.
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PrOMOvarea PrOPrietăţii  
inteLectuaLe Şi PreStarea ServiciiLOr

Sistemul de marketing în domeniu este axat pe în-
curajarea creării obiectelor de proprietate intelectuală 
şi sporirea continuă a numărului persoanelor inte-
resate în obţinerea titlurilor de protecţie; informarea 
potenţialilor solicitanţi şi utilizatori; facilitarea accesului 
la informaţia de proprietate intelectuală prin intensifica-
rea activităţii informaţional-documentare, publicitare şi 
expoziţionale; organizarea simpozioanelor, seminarelor 
şi conferinţelor specializate; evaluarea situaţiei eco-
nomice, investigarea tendinţelor de formare a pieţei şi 
comercializare a obiectelor de proprietate intelectuală; 
evaluarea obiectelor de proprietate intelectuală; pre-
starea serviciilor de informare-documentare a per-
soanelor fizice şi juridice.

În scopul popularizării şi stimulării activităţii 
inovaţionale în Republica Moldova, AGEPI 
organizează în comun cu Uniunea Inventatorilor şi 
Raţionalizatorilor „Inovatorul” (UIR) concursul naţional 
anual “INVENŢIA  ANULUI”. Lucrările ce ţin de organi-
zarea, desfăşurarea şi totalurile concursului naţional 
sunt efectuate de către Comitetul organizatoric, 
membri ai căruia sunt reprezentanţi ai AGEPI şi ai UIR. 
Preşedinte al Comitetului organizatoric este Directorul 
General al AGEPI, care aprobă prin ordin componenţa 
nominală a Comitetului organizatoric.

Concursul se desfăşoară pentru următoarele 
nominalizări:

Ô	Invenţia anului

Ô	Invenţia anului creată de un tânăr inventator 

Ô	Modelul de utilitate al anului 

Informaţia detaliată poate fi accesată pe site.

activitatea eXPOZiţiOnaLă

In scopul promovării invenţiilor naţionale, stabilirii con-
tactelor şi dezvoltării relaţiilor tehnico-ştiinţifice 	
şi comerciale, AGEPI acordă asistenţa în vederea 

Continuare din nr. 4, 2006

protecţia proprietăţii intelectuale 
În repuBlica MoldoVa
(inforMaţie Succintă) (7)

participării inventatorilor la expoziţiile şi saloanele 
naţionale şi internaţionale organizate pe teritoriul Repu-
blicii Moldova şi în străinătate: Expoziţia Internaţională 
de Inovaţii, Cercetări şi Noi Tehnologii “Brussels-Eureka” 
(Belgia), Salonul Internaţional de Invenţii, Procedee şi 
Produse Noi de la Geneva (Elveţia), Saloanele de la 
Bucureşti, Iaşi, Moscova, Kiev etc. 

Pentru succese remarcabile în activitatea inventivă, 	
23 de inventatori din Republica Moldova au fost 
decoraţi cu medaliile de aur ale OMPI “Inventator 
Remarcabil”, iar cinci dintre cele mai active instituţii 
inovative - ÎTŞ “OENOLAB” SRL, Institutul de Cercetări 
Ştiinţifice pentru Porumb şi Sorg, ICMEA “Mecagro”, 
Institutul pentru Fiziologia Plantelor şi Universitatea 
Tehnică a Moldovei - au fost distinse cu Trofeul OMPI 
“Întreprindere Inovatoare”. 

AGEPI, în colaborare cu Centrul Internaţional de 
Expoziţii MOLDEXPO, organizează anual Expoziţia 
Internaţională Specializată “INFOINVENT”, care a de-
venit o manifestare tehnico-ştiinţifică de o importanţă 
majoră. Scopul expoziţiei este promovarea celor mai 
valoroase invenţii, tehnologii şi produse autohtone, 
asigurarea drepturilor de proprietate intelectuală. La 
EIS „INFOINVENT” sunt  prezentate cele mai recente 
rezultate din domeniile prioritare ale economiei şi 
ştiinţei, industriei şi agriculturii, protecţiei mediului şi 
biotehnologiei, medicinii şi farmacologiei, tehnicii de 
calcul şi informaticii.

SiMPOZiOane, SeMinare, cOnFerinţe

AGEPI organizează acţiuni de amploare cu ocazia ce-
lor mai importante evenimente din domeniul proprietăţii 
intelectuale, la care participă persoane din conducerea  
de vârf a republicii, responsabili ai ministerelor şi de-
partamentelor, conducători ai celor mai active între-
prinderi din punctul de vedere al brevetării/înregistrării 
obiectelor de proprietate intelectuală, inventatori, 
reprezentanţi ai mediilor de informare etc.

Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale este marcată 
anual la unison cu preocupările permanente ale OMPI  
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piprivind recunoaşterea pe plan mondial a contribuţiei 	
inventatorilor şi creatorilor la făurirea unei lumi 	
mai bune. In Republica Moldova evenimentul 	
este celebrat  prin diverse acţiuni: seminare, 	
simpozioane, concursuri, emisiuni radio şi TV, 
conferinţe de presă etc.

Simpozionul internaţional anual „Lecturi AGEPI” a de-
venit o acţiune tradiţională la care îşi prezintă lucrările 
cercetători de la centrele universitare şi de cercetare 
din republică, din România, Ucraina, Kazahstan, 
Kîrgîzstan etc. 

Ziua Inventatorului şi Raţionalizatorului este 	
marcată anual în Republica Moldova în ultima 	
sâmbătă din luna iunie. Cu acest prilej, AGEPI 
organizează o serie de acţiuni consacrate inventato-
rilor: seminarele „Protecţia proprietăţii intelectuale 	
în Republica Moldova”, „Inovaţia creează viitorul”, 	
“Aspecte generale ale brevetării invenţiilor 	
în Republica Moldova”, „Protecţia şi promovarea 
activităţii inovaţionale în medicină 	
şi farmacie”. Aceste seminare au loc atât 	
în mun. Chişinău, cât şi în teritoriu. 

Sub egida AGEPI se desfăşoară în fiecare an 
Conferinţa naţională „Probleme teoretice şi practice 	
ale economiei proprietăţii intelectuale”.

DiSeMinarea inFOrMaţiei. 
PuBLicaţiiLe aGePi

Departamentul Promovare şi Editură al AGEPI 	
asigură editarea în termenele stabilite a “Buletinului 
Oficial de Proprietate Industrială” (BOPI), revistei 	
“Intellectus” cu suplimentele “Bursa invenţiilor”, 	
“AGEPI Info”, “AGEPI Expo”, literaturii metodice 	
de informare generală din seria “Biblioteca 	
de proprietate intelectuală”, actelor normativ-	
legislative, prospectelor publicitare. 

Publicaţiile AGEPI se difuzează prin:

Ô abonare la oricare oficiu poştal conform cataloa-	
 gelor “Poşta Moldovei” şi “Moldpresa”;

Ô distribuire gratuită autorităţilor centrale	
 de stat, bibliotecilor publice, instituţiilor 	
 de cercetare-dezvoltare şi de învăţământ superior;

Ô schimb de literatură în cadrul colaborării bilaterale	
 cu oficiile de brevete din străinătate;

Ô în calitate de premii acordate participanţilor 	
 a Expoziţia Internaţională Specializată “Infoinvent”. 

BOPI, “Intellectus”, “Bursa invenţiilor”, “AGEPI Expo” 
şi  “AGEPI Info” sunt prezentate în Web site-ul AGEPI: 
www.agepi.md.

Începând cu nr. 5/2005 BOPI se editează şi pe CD.

BIBLIOTECA AGEPI

Biblioteca AGEPI este depozitul Colecţiei Naţionale 
de Documente în domeniul Proprietăţii Intelectuale din 
Republica Moldova.

Fondul bibliotecii este completat cu publicaţii 	
ce vizează toate aspectele proprietăţii industriale	
şi ale activităţii inovaţionale.

Vizitatorii bibliotecii pot consulta: 

Ô descrierile invenţiilor şi modelelor de utilitate, 	
 incluse în colecţiile Republicii Moldova,  cererile 	
 de brevet de invenţie depuse la AGEPI şi expuse	
 pentru informarea publicului;

Ô buletinele oficiale de proprietate industrială din 	
 37 de ţări şi 4 organizaţii internaţionale.

AGEPI asigură accesul la colecţiile de documente în 
domeniu din diferite ţări, conţinând peste 18 milioane 
de descrieri pe discuri optice.
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128. clasificarea internaţională de brevete 
(ciB)
E  International Patent Classification (IPC)
F  Classification Internationale des Brevets (CIB)
G  Internationale Klassifizerung der Patente (IKP)
S  Clasificacíón International de Patentes (CIP)
R  Международная Патентная Классификация (МПК)

Clasificarea internaţională a brevetelor a fost instituită 
prin Aranjamentul de la Strasbourg din 1971, un tratat 
internaţional administrat de Organizaţia Mondială a 
Proprietăţii Intelectuale (OMPI). CIB cuprinde 8 secţiuni, 
20 de subsecţiuni, 118 clase, 616 subclase şi peste 64000 
de grupe (din care circa 10% sunt grupe principale, restul 
fiind subgrupe). CIB se modifică şi se îmbunătăţeşte la 
fiecare 5 ani, în prezent fiind în vigoare ediţia a 7-a (Int. cl. 
7). Un simbol complet de clasificare este format dintr-un 
lanţ alfa-numeric - de pildă: A 63 H 3/40.

129. clasificarea internaţională de desene şi 
modele industriale 
E  International design classification 
F  Classification internationale des dessins modéles	
 industrielles
G  Internationale Geschmacksmustergklassifikation
S  Clasificacion internacionale de las dibujo ornamental
R  Международная классификация промышленных	
 рисунков и моделей

Aranjamentul de la Locarno privind clasificarea 
internaţională pentru desene şi modele industriale a fost 
încheiat la 8 octombrie 1968. Republica Moldova este 
membră la acest aranjament din 01.12.1997. Conform 
dispoziţiilor aranjamentului, s-a stabilit o clasificare 
internaţională care se aplică pe titlurile de protecţie 
pentru acestea (pe cereri sau pe înregistrările respec-
tive). Clasificarea internaţională de desene şi modele 
industriale cuprinde 32 de clase cu 223 de subclase şi o 
listă alfabetică de 6250 de produse cu indicaţia clasei şi 
subclasei corespondente. 

130. clasificarea internaţională a produselor şi serv-
iciilor
E  International classification of goods and services
F  Classification internationale des produits et des ser-	
 vices
G  Internationale Klassifikation der Waren und Dien-	
 stleistungen
S  Clasificacion internacionale de los productos y servi-	
 cios

R  Международная классификация товаров и услуг

Aranjamentul de la Nisa privind clasificarea internatională 
a produselor şi serviciilor în scopul înregistrării mărcilor 
a fost încheiat la 15 iunie 1957. Republica Moldova este 
membră la acest aranjament din 01.12.1997. Cererea de 
înregistrare a mărcii trebuie să conţină lista produselor 
şi serviciilor, pentru care se cere înregistrarea mărcii, 
grupate conform claselor acestei clasificări internaţionale. 

131. Coautor
E  Joint author
F  Coinventeur
G  Mitverfasser
S  Coautor
R  Соавтор

Persoană care în cadrul unui colectiv participă cu o 
contribuţie creatoare la elaborarea unei invenţii al cărei 
obiect este divizibil sau indivizibil din punct de vedere al 
contribuţiei amintite. Persoanele care au dat un ajutor 
tehnic pentru elaborarea invenţiei (pentru orice fază a 
realizării sale: proiectare, materializare, experimen-
tare, fabricaţie, etc.) neavând o contribuţie creatoare, 
nu pot fi coautori. Cooptarea de noi coautori se poate 
face atât înainte de luarea unei hotărâri în legătură cu 
o cerere de brevet cât şi după luarea acesteia (printr-o 
declaraţie vizată de toţi coautorii sau printr-o hotărâre 
judecătorească).

132. colecţia de brevete de invenţie naţionale
E  Collection of national patents on inventions
F  Collection de brevets d’invention nationaux
G  Sammlung von nationalen Patenten auf Erfindungen
S  Colección de patentes nacionales sobre invenciones
R  Фонд национальных патентов на изобретения	
 (коллекция национальных патентов на 	
 изобретения)

Colecţia de brevete de invenţie naţionale constituită din 
diferite categorii de documente de brevete după anumite 
criterii este depozitată la AGEPI şi conţine informaţii de 
cereri de brevet de invenţie, brevete acordate şi brevete 
eliberate pe hârtie şi discuri optice.

133. colecţia naţională de Brevete de invenţie
E  National collection of patents on inventions

F  Collection nationale de brevets d’invention 

G  Nationale Sammlung von Patenten auf Erfindungen

S  Colección nacional de patentes sobre invenciones
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 (национальная коллекция патентов на	
 изобретения)

Colecţia Naţională de Brevete de Invenţie alcătuită din 
mai multe colecţii de brevete de invenţie se află în admin-
istrarea AGEPI şi conţine peste 10 milioane de docu-
mente pe hârtie şi discuri optice, fiind constituită pe baza 
schimbului internaţional de publicaţii similare cu oficiile 
de proprietate industrială din 32 de ţări şi din 4 organizaţii 
internaţionale. 

134. Comasare
E  Integration/consolidation
F  Intégration/consolidation
G  Integration/Verdichtung
S  Integración/ consolidación
R  Укрупнение

Comasarea este o acţiune de a comasa, adică, a reveni, 
a strânge laolaltă loturi de teren, unităţi agricole, unităţi 
industriale, unităţi comerciale, instituţii etc. Comasarea 
introduce schimbări în situaţia juridică a obiectelor de 
proprietate industrială care aparţin unităţilor comasate.

135. Comisia de Apel
E  Opposition Divisions
F  Division d’opposition
G  Einspruchsabteilungen
S  Comiciones de reexamen
R  Апелляционная комиссия

Organ administrativ în cadrul AGEPI care analizează 
şi soluţionează cererile de contestaţie şi revocare a 
hotărârilor luate de examinare. Comisia de Apel este 
formată din preşedinte care este Prim-vicedirectorul 
General al AGEPI sau împuternicitul acestuia şi membri 
desemnaţi de Directorul General al AGEPI. Hotărârile 
Comisiei de Apel se iau cu majoritate de voturi şi se 
comunică în termen de 30 zile de la data adoptării atât 
solicitantului, cât şi contestatarului. 

136. comisia de examinare
E  Examination Divisions
F  Division d’examen
G  Sachverstăndigenrat
S  Comiciones de examen
R  Экспертная комиссия

Dacă este necesar, în cadrul examinării poate fi formată 
o Comisie de Examinare constituită din preşedinte şi 
membrii comisiei desemnaţi prin dispoziţia Directorului 
Departament Invenţii sau Directorului adjunct Departa-
ment Invenţii.

137. Comisia de Stat a Republicii Moldova 
pentru Încercarea Soiurilor de Plante
E  State Commission of Republic Moldova on Test of	
 Plant  Variety

F  Commission d’Etat de la République de Moldova pour	
 l’essai des variйtйs vйgйtales
G  Staatlische Kommission Republik Moldowa nach dem	
 Test der Sorten der Pflanzen
S  Comisión estatal de la República Moldova de la	
 prueba de las variedades de las plantas
R  государственная Комиссия Республики Молдова	
 по испытанию сортов растений

Comisia de Stat a Republicii Moldova pentru Încercarea 
Soiurilor de Plante este organul care efectuează încerca-
rea noilor soiuri în vederea determinării utilităţii economice 
şi corespunderii lor condiţiilor de brevetabilitate prevăzute 
de legislaţia naţională. Comisia de Stat ţine Registrul 
soiurilor de plante.

138. compoziţie
E  Composition
F  Composition
G  Komposition
S  Composición
R  Композиция

Compoziţia este un amestec de ingrediente de natură 
(chimică) şi proporţii mai mult sau mai puţin definite. 
Invenţiile care au ca obiect substanţe se referă la 
substanţele chimice şi biologice, inclusiv şi la compoziţii 
(amestecuri, soluţii). Caracteristicile folosite pentru defini-
rea compoziţiilor sunt: componenţa calitativă (ingrediente); 
componenţa cantitativă (raportul ingredientelor); structura 
compoziţiei; structura ingredientelor.

139. Concept comun /concept general unic
E  Common (united) concept
F  Concept commun
G  Allgemeiner (vereinigter) Begriff
S  Concepto comun (unido)
R  Общий (единый) замысел

Concept care este comun tuturor invenţiilor (revendicărilor 
independente) ale unei cereri de brevet de invenţie.

140. Concept inventiv general
E  General inventive concept
F  Concept inventive général
G  Allgemeine erfinderische Idee
S  Concepto inventivo general
R  Единый изобретательский замысел

Conceptul inventiv general este o condiţie convenţională 
fundamentală de existenţă, în cadrul aceleiaşi cereri de 
brevet, a mai multor invenţii, care trebuie să fie legate 
organic, interdependent, astfel încât acestea să răspundă 
unor exigenţe unice, cum ar fi rezolvarea unei probleme 
unice, sau, în mod excepţional, a mai multor probleme 
derivate, în vederea obţinerii unor rezultate noi, care să 
constituie o contribuţie în raport cu stadiul anterior din 
domeniul acelor invenţii. 
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Din lipsă de finanţare, n-a avut posibilitatea de efec-
tua săpături de teren imediat, în acelaşi an. Abia în 
anul următor, cu sprijinul Institutului de Arheologie din 
Bucureşti, s-au efectuat săpături, în rezultatul cărora 
au fost descoperite trei cuptoare de olărie. Iar în anul 
2003, datorită unui grant finanţat de Guvernul Repub-
licii Moldova, lucrările de teren au continuat,  descope-
rindu-se încă un cuptor de ars ceramică, deosebit de 
valoros pentru ştiinţa arheologică. La efectuarea acestor 
săpături au participat dr. Nicolae Telnov, dr. Vlad Vornic, 
cercetătorii ştiinţifici Valeriu Bubulici şi Serghei Kurcea-
tov, colaboratori ai Institutului academic nominalizat.

Cercetările arheologice întreprinse în anii 2001 şi 
2003 în aşezarea din epoca romană descoperită lângă 
Pruteni au furnizat informaţii extrem de valoroase pen-
tru cunoaşterea perioadei de început a etnogenezei 
poporului nostru. Un interes cu totul aparte îl prezintă 
cuptorul nr. 4, în a cărui cameră de ardere se afla 
o şarjă de imitaţii de amfore  romane de dimensiuni 
foarte mari, arse incomplet. Aceste obiecte arheologice 
nu au deocamdată analogii în cadrul culturii dacice din 
sec. II-III e. n.,  relevând, o dată în plus, importanţa 
excepţională a staţiunii pentru arheologia şi istoria 
antică a spaţiului de la răsărit de Carpaţi. 

Amforele descoperite pe teritoriul Republicii Moldova 
nu au echivalente nici în lumea romană, ele fiind 
definite de arheologii moldoveni drept amfore de tip 
Pruteni. Aceste obiecte, a căror destinaţie şi arie de 
extindere mai urmează a fi precizate, scot în lumină 
noi aspecte privind meşteşugul olăritului, practicat de 
dacii liberi din ţinuturile est-carpatice în epoca romană, 
oferind posibilitatea de a formula noi consideraţii 
asupra începuturilor şi evoluţiei procesului de simbioză 
dintre populaţia locală geto-dacică şi civilizaţia romană. 
Un alt element deosebit de important îl constituie 
suprapunerile de complexe, documentate în cursul 
săpăturilor din anul 2003, acestea reprezentând dovada 
incontestabilă a existenţei în staţiune a două orizonturi 

urMe ale culturii dacilor liBeri 
la pruteni

Arheologul Nicolae Telnov, şef de secţie la Institutul de Arheologie şi Etnografie al AŞM, reor-
ganizat de curând în Institutul Patrimoniului Cultural, a descoperit încă în anul 2000, la suprafaţa 
solului, în preajma satului Pruteni, raionul Făleşti, mai multe vestigii reprezentând cioburi de vase, 
rămăşiţe ale unei culturi vechi.

de locuire succesivă a dacilor  liberi. Pentru cititorul 
neavizat menţionăm că în categoria dacii liberi se in-
clude populaţia care a locuit în afara graniţelor Imperiu-
lui Roman după cucerirea Daciei în anul 106 al e.n.

Rezultatele principale ale cercetărilor arheologice de 
la  Pruteni au fost relatate de autori în opt articole 
publicate recent în ţară şi peste hotare, precum  şi la 
Congresul al IX-lea Internaţional de Tracologie, întrunit 
între 6-11 septembrie 2004 la Chişinău. În cadrul 
acestei manifestări ştiinţifice arheologii moldoveni 
au prezentat comunicarea „Prima aşezare a culturii 
dacilor liberi din sec. III e. n. de lângă satul Pruteni, 
Republica Moldova”, vestigiile recoltate fiind expuse la 
Muzeul de Arheologie şi Etnografie al AŞM. Informaţia 
acumulată şi materialul ceramic descoperit, în special 
imitaţiile de amfore romane, au suscitat un interes 
enorm printre specialiştii  din Ucraina, România, Rusia, 
Bulgaria, Cehia. 

Situl arheologic de la Pruteni s-a dovedit a fi un monu-
ment unic atât pentru spaţiul pruto-nistrean, cât şi 
pentru întreaga regiune nord-pontică, aflată în afara 
graniţelor Imperiului Roman. De altfel, până în prezent 
asemenea cuptoare destinate arderii unor amfore 
romane nu au fost certificate documentar nici în 
marile centre antice urbane nord-vest-pontice (Olbia, 
Tyras, Histria ş. a.), fapt ce evidenţiază însemnătatea 
ştiinţifică excepţională a acestei staţiuni.

Cercetările de teren ale aşezării culturii dacilor liberi de 
la Pruteni trebuie efectuate aprofundat, până la sfârşit, 
dat fiind pericolul iminent al distrugerii acestei vetre 
de vestigii rare -  cea mai mare parte din suprafaţa ei  
este ocupată de gospodăriile şi grădinile sătenilor. În 
opinia savanţilor, salvarea şi cercetarea exhaustivă a 
sitului este o chestiune de o importanţă naţională şi 
internaţională.

Tatiana ROTARU, 
   Serviciul de presă aŞM
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Adio muncă pe rupte şi transpiraţii vărsate la greu 
toată vara la prăşit! S-a inventat sapa cu motor 

sau motosapa, cum îi zice cel care a inventat-o. Timp 
de două ore, cu doi litri de benzină, „rezolvi” un lot de 
opt ari de vie, cartofi, porumb, fasole sau altă cultură 
pe care se chinuiesc de obicei o zi întreagă trei oameni 
cu sapa în mână. Şi nu aşa, dar îţi şi muşuroieşte 
fiecare plantă! 

MOtOSaPa ÎnLOcuieŞte cinci OaMeni

Cel puţin, aşa zice Nicolae Hâncu, 43 de ani, 
„părintele” sapei cu motor care e la a cincea 	
generaţie. Ultima variantă a sapei cu motor reprezintă 
o freză montabilă la motorul de la motoferăstrăul de tip 
„Drujba” sau „Ural”. Freza cu reductor este „lipită” de 
un tub de susţinere cu mâner şi de o curea 	
de susţinere. Dacă ataşezi motoferăstrăul la sapă, 
lucru care îţi ia nu mai mult de zece minute, 	
ţii în mâini un mecanism care cântăreşte 14 kilograme. 
Apeşi pe buton şi, plimbând motosapa pe pământ, 
prăşeşti într-o zi jumătate de hectar înlocuind cinci 	
sau şase persoane. Motosapa ocupă în maşină 	
un loc de pasager, dar înlocuieşte munca fizică 	
a cinci-şase oameni. 

2.500 De Lei Pentru O MOtOSaPă

Toată această „uşurare” te costă 2.500 de lei, dacă ai 
acasă un motoferăstrău. Inventatorul sapei cu motor 
bagă mâna în foc că, în 20 de zile, îţi scoţi pârleala, 
fiindcă nu mai trebuie să angajezi oameni pe care 
să-i plăteşti la prăşit, nici să cheltuieşti pe mâncare 
etc. Adaugi doar nişte cheltuieli pentru combustibilul 
folosit de motosapă. Dacă nu ai „Drujba” sau „Ural”, 
la piaţă acestea costă cam 2.700 de lei fiecare. „În 
schimb, de la prăşitul cu motosapa te întorci ca de la 
plimbare, un pic prăfuit, dar cu lucrul făcut! Calitativ. 
A doua zi, te trezeşti om”, spune inventatorul. Cuţitele 
sapei efectuează până la 250 turaţii pe minut, stârpind 
buruienile „sută la sută” şi afânând solul în proporţie de 
„95 la sută”. Dacă prăşeşti mai atent, pierzi mai mult 
timp şi combustibil, dar efectul e mai bun. În afară de 
prăşit, motosapa mai este bună şi la pregătirea solului 
înainte de semănat. 

MotoSapa – o inVenţie autoHtonă

aFacerea cu MOtOSaPe

Deşi a inventat motosapa prin anul ’82, pe timpul 
când învăţa la Politehnică, abia acum s-a gândit să 
facă business din invenţie. A tot încercat variante şi 
variante, la început sapa fiind montată la un motor de 
motocicletă, până a „născocit-o” pe cea care face parte 
din a cincea generaţie şi care cântăreşte mult mai 
puţin ca prima. Lui Nicolae Hâncu îi place să spună 
că a experimentat toate variantele de sape, făcându-
şi munca în acelaşi timp. Acum, şi-a pus afacerea 
pe roate în Chişinău, după multe uşi deschise pe la 
bănci şi instituţii de stat. Piesele pentru motosapă le 
cumpără de la o uzină şi le asamblează acasă. 

MOtOSaPa e căutată În ZOna De centru

Domnul Nicolae nu dă cifre cam câte bucăţi a vân-
dut. Aşteaptă acum să-i fie brevetată invenţia şi după 
aceea... Ne spune, însă, că cele mai multe persoane 
care au solicitat motosape sunt originare din raioanele 
situate în centrul republicii şi vreo câteva de la sud. 
Cică, se vede, lumea de la centru - unde se găseşte 	
mai repede un loc de muncă - „s-a înhâtrit”. Cel mai 	
mult îl contactează femeile şi îl roagă să le facă mo-
tosape mai uşoare în greutate, ca să le poată mânui 	
şi ele. 

urMeaZă MOtOcOaSa?

Nicolae Hâncu e născut la ţară şi a început să tragă 
sapa de prin clasa a patra. „Omul, cu cât e chinuit 	
mai tare, cu atât îi vin în cap mai repede ideile”, îşi 
aduce aminte cum a inventat în studenţie motosapa 	
ca să-şi uşureze munca. „Nu am încercat să înlocuiesc 
tractorul sau calul, ci sapa. Sapa ajută la obţinerea 
unui produs ecologic pur. Sapa s-a tras de când îi 
lumea, se trage acum şi o să se mai tragă”, e convins 
Nicolae Hâncu. Acum, are de gând să inventeze şi 
o coasă cu motor care să înlocuiască munca a patru 
oameni deodată. Ştie că au mai inventat şi alţii coase 
cu motor – în Germania, de exemplu. Motocoasele 
nemţilor, însă, nu se pot „adapta” condiţiilor din 	
R. Moldova. 

Raisa LOZINSCHI, 
jurnal de chişinău
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o ENERGIA MĂGARULUI SE ARATĂ NUMAI CÂND  
NU VREA SĂ SE MIŞTE DIN LOC.

(Nicolae IORGA)

ePiGraMe De Marcă

Gândesc, deci rezist?

Aforismu-i optimist,
Da-ntrebarea mea ar fi,
Mai întâi: cum să rezist,
Ca să pot, apoi, gândi?...

	 Alexandru STĂNESCU

Ziua păcălelii

Guvernul n-a vrut s-o declare
Ca pe o zi de sărbătoare,
Temându-se, pe drept, sărmanul
C-o vom sărbători tot anul.

	 Vasile MOŞNEANU

Credo

Cred în nobleţe şi-n iubire,
Cred în sublimul omenesc,
Cred în a vieţii împlinire,
Cred că greşesc.

	 Gheorghe ŞCHIOP

Sfat intelectualului nostru

Să aibă timpul tău răbdare
Îţi dau un sfat folositor:
Aşteaptă-o pensie mai mare…
Şi-ai să devii nemuritor!

	 Nicolae PETRESCU

astronomică

Carul Mic şi Carul Mare
Le-ai pus, Doamne, la loc sfânt,
Sus, pe cer. Dar, din eroare,
Ai pus boii pe Pământ!...

	 	 Efim TARLAPAN

urmează-ţi setea

Când e cald eu nu rezist
Şi cum pofta tot îmi cere,
Nu gândesc că-s familist,
Plec la blondă… că e bere!

	 	 Mihai SĂLCUŢAN

eşec total

La lansarea lui de carte
Doar de critici avu parte.
Unul însă a tăcut,
Că era şi surd, şi mut.

	 	 Ion CUZUIOC

„Delegaţie”

Ca să meargă-ntr-un voiaj
La înalte conferinţe,
Şi-a luat şi un bagaj
Mai redus… de cunoştinţe!

	 	 Eugen POP

Corpul uman

Că-s 90% apă
Oricine poate să priceapă
Şi sunt îndreptăţit – socot că – 
În zori să mă mai dreg c-o votcă. 

	 	 Ioan POP

Matematică inferioară
(apropo de capetele pătrate)

Şi eu ca un deştept încerc
Pătratul să-l înscriu în cerc:
Dar cum prostia nu e lipsă,
Mereu îmi iese o elipsă.

	 	 Ion DIVIZA

Savanţii se amuză

cât e de uşor să devii doctor!

Profesorul Albert Schweitzer (1875-1965) avea trei titluri de doctor în di-
verse ramuri ale ştiinţei. Într-o zi, un cunoscut al acestuia, care nu obţinuse 
încă succese serioase în ştiinţă, îl întrebă cu o invidie prost ascunsă:
- Cum aţi reuşit totuşi să obţineţi trei titluri de doctor?
- Ah, răspunse marele savant, ca şi cum ar fi fost vorba de vreun fleac ce 
nu merită atenţie, este extrem de simplu. Al treilea titlu de doctor mi-a fost 
acordat pentru că mai aveam două. Pe cel de-al doilea l-am obţinut  fiindcă 
eram deja doctor în ştiinţă, iar primul mi-a fost conferit pentru că pe timpul 
acela încă nu aveam niciunul.

(Din colecţia lui Dumitru BATÎR)
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1. anDrieŞ Serafim, dr. hab. în şt. 
agricole, membru corespondent al 
AŞM, Directorul Institutului de Cercetări 
pentru Pedologie şi Agrochimie „N. 
Dimo”

Măsuri de protecţie, ameliorare şi sporire a 
fertilităţii solului (1)

1/2006 88

Măsuri de protecţie, ameliorare şi sporire a 
fertilităţii solului (2)

2/2006 50

2. ANDRIEVSCHI Sergiu, dr., conf. univ., 
Universitatea Tehnică a Moldovei

Blocarea organelor de lucru ale malaxoarelor 
cu bare

1/2006 49

3. ABABII Ion, acad., prof. univ., rector 
Universitatea de Stat de Medicină şi 
Farmacie „N. Testemiţanu”

Viorel Prisăcaru – 60 ani 1/2006 99

4. BADÂR Iurie, dr. economie, conf., şef 
Secţie economie şi evaluare, AGEPI

Crearea brandului de ţară – un imperativ al 
timpului

1/2006 24

Abordări conceptuale şi terminologice 
ale dimensiunii economice a  proprietăţii 
intelectuale (1)

2/2006 15

Conferinţa internaţională privind învăţământul 
în domeniul PI

2/2006 77

Abordări conceptuale şi terminologice 
ale dimensiunii economice a  proprietăţii 
intelectuale (2)

3/2006 22

Devenirea capitalului intelectual şi demateriali-
zarea activităţilor economice

4/2006 16

5. BALTEANSCHI Dumitru, dr., cercet. şt. 
coordonator la Institutul de Pedologie şi 
Agrochimie „Nicolae Dimo”

Comasarea terenurilor agricole – un imperativ 
al actualităţii

4/2006 60

6. BATÎR Dumitru, dr. hab. în chimie, 
prof. univ., laureat al Premiului de Stat

Grigore Junghietu: savant şi arhitect al 
învăţământului universitar

1/2006 83

Şcoala savantului Iurie Lealikov 2/2006 46
„Viaţa mea este chimia plantelor”. Gheorghe 
LAZURIEVSKI la 100 de ani de la naştere

3/2006 65

Eminent oenolog al Moldovei. Pimen Cupcea 
– 110 ani de la naştere

4/2006 67

Spirit ancorat cu plenitudine în actualitate. 
Acad. Gheorghe Duca la 55 de ani

4/2006 80

7. BELOSTECINIC Grigore, prof. univ., 
dr. hab., rectorul Academiei de Studii 
Economice din Moldova

Competitivitatea economică şi promovarea 
investiţiilor străine orientate spre export – o 
provocare pentru economia Republicii Moldova

3/2006 9

8. BLIUC Victoria, director Departamentul 
mărci, modele şi desene industriale, 
AGEPI

Protecţia mărcilor şi a denumirilor de origine a 
produselor în vinificaţie

1/2006 11

9. BODEANU Dumitru, director tehnic, 
S.A. „INCOMAŞ”, Chişinău

Congresul sud-est European în Domeniul 
Sudării. Aplicabilitatea sudării automatizate

3/2006 39

10. BOGDAN Valeriu, dr. în biologie, 
„Ficotehfarm” SRL

Valorificarea formelor medicamentoase de 
BioR în stomatologie

4/2006 47

11. BOTEZ Ilie, dr., preşedintele Asociaţiei 
de Sudură din RM

Congresul sud-est European în Domeniul 
Sudării. Aplicabilitatea sudării automatizate

3/2006 39
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12. BOUNEGRU Tudor, dr., Universitatea 
de Stat din Moldova

Calea anevoioasă de la  inovaţie la 
implementare 

2/2006 36

13. BrÎnZă Sergiu, dr., şef catedră, USM Experienţa istorică – factor  motivaţional 
în combaterea juridico-penală a încălcării  
drepturilor în domeniul proprietăţii intelectuale

4/2006 22

14. BULGARI Valeriu, preşedintele 
Uniunii Republicane a Asociaţiilor 
producătorilor Agricoli „UniAgroProtect”

Solurile Moldovei – baza existenţei generaţiilor 
viitoare

3/2006 44

15. BULIMAGA Valentina, dr. în biologie, 
USM

Valorificarea formelor medicamentoase de 
BioR în stomatologie

4/2006 47

16. BUNESCU Mihai, doctorand Congresul sud-est European în Domeniul 
Sudării. Aplicabilitatea sudării automatizate

3/2006 39

17. BURLACU Valeriu, prof. univ., USMF 	
„N. Testemiţanu”

Valorificarea formelor medicamentoase de 
BioR în stomatologie

4/2006 47

18. CAPCELEA efim, dr., medic de 
categorie superioară, Centrul Naţional 
Ştiinţifico-practic de Medicină Urgentă

Acţiunea factorilor hipotalamusului asupra 
sistemului cardiovascular

2/2006 54

19. CARNAUHOV Anatol, dr. în 
pedagogie, director CCTŞME

Creaţia tehnică a elevilor – tradiţie şi 
actualitate

1/2006 68

20. CHIRIAC Tatiana, dr. în biologie, USM Valorificarea formelor medicamentoase de 
BioR în stomatologie

4/2006 47

21. CIJACOVSCHI Valentin, prof. univ., dr. 
hab., Universitatea de Stat din Moldova

Rezolvarea computerizată a problemelor de 
ordin lingvistic

3/2006 50

22. ciOrBă valeriu, expert Secţia exami-
nare preliminară, metodologie, AGEPI
Preşedintele Asociaţiei Tinerilor 
Cercetători din Moldova „PRO-Ştiinţa”

Tinerii dotaţi au nevoie de susţinere 1/2006 72
Conferinţa internaţională a tinerilor cercetători 4/2006 63

23. cLiMencO Oxana, doctor în ştiinţe 
biologice, Institutul de Genetică al AŞM

Particularităţile  procesului  de  regenerare   a  
plantelor  in vitro la hibrizii F1 de porumb

3/2006 70

24. COLIN Vitalie, lector univ., Universi-
tatea Agrară de Stat din Moldova

Metodă electrometrică automatizată pentru 
măsurarea alcalinităţii apei şi soluţiilor

3/2006 74

25. cOŞMan Sergiu, dr. în şt. agricole, 
Institutul de Zootehnie şi Medicină 
Veterinară

Rolul adaosurilor proteino-vitamino-minerale 
(APVM) în alimentaţia taurinelor

1/2006 64

26. CRUDU Dorin, dr. în farmacie, 
„Ficotehfarm” SRL

Valorificarea formelor medicamentoase de 
BioR în stomatologie

4/2006 47

27. CUCEREAVII Mihai, membru al cole-
giului de redacţie al revistei „Intellectus”

Zeii au fost astronauţi 3/2006 94

28. CUCIUREANU Gheorghe, dr., 
consultant, Consiliul Suprem pentru 
Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică, AŞM

Recunoaşterea internaţională – element 
important al activităţii ştiinţifice şi inovaţionale

1/2006 76

29. CUHAL Radu, şef Direcţie Politică 
Monetară, Banca Naţională a Moldovei

Inflaţia de bază – o nouă abordare teoretică în 
cadrul politicii monetare

4/2006 73

30. DICUSAR Galina, dr., prof. univ., 
Catedra PATPC, UTM

Modelarea procesului de uscare a caiselor 4/2006 53

31. DicuSară ion, lector asistent, 
Universitatea Tehnică a Moldovei

Congresul sud-est European în Domeniul 
Sudării. Aplicabilitatea sudării automatizate

3/2006 39

32. DIUG Eugen, prof. univ., USMF 	
„N. Testemiţanu”

Valorificarea formelor medicamentoase de 
BioR în stomatologie

4/2006 47

33. DIVIZA ION, redactor principal, Secţia 
redacţia „Intellectus” şi Mass-media

Promotor al tehnologiilor ecologice. 
Inventatorul Victor COVALIOV la 70 de ani

4/2006 83

34. DUCA Gheorghe, acad., Preşedinte al 
AŞM

Revitalizarea sferei ştiinţei şi inovării: realizări 
şi perspective

1/2006 5
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35. DULGHERU Valeriu, dr. hab., 
Universitatea Tehnică a Moldovei

Personalităţi de vază ale intelectualităţii tehnice 
din Basarabia (4)

1/2006 87

Personalităţi de vază ale intelectualităţii tehnice 
din Basarabia (5)

2/2006 49

Personalităţi de vază ale intelectualităţii tehnice 
din Basarabia (6)

3/2006 69

Personalităţi de vază ale intelectualităţii tehnice 
din Basarabia (7)

4/2006 69

36. FurcuLiţă Julieta, expert 
coordonator, Secţia desene şi modele 
industriale, AGEPI

Produsul vestimentar – obiect al proprietăţii 
intelectuale

2/2006 23

37. GAJIM Ştefan, dr. în şt. tehnice, 
Consilier Director General, AGEPI

Valeriu Dulgheru – 50 ani 1/2006 100

38. Găină Boris, dr. hab., membru cor., 
secretar ştiinţific general al AŞM, şef de 
Laborator la INVV

Şcoala Oenologică din Moldova -  60 de ani de 
la fondare

2/2006 9

39. GÎScă Stela, medic Inventica împotriva durerilor de dinţi 3/2006 92

40. GODOROJA Pavel, prof. univ., USMF 
„N. Testemiţanu”

Valorificarea formelor medicamentoase de 
BioR în stomatologie

4/2006 47

41. GUDUMAC Valentin, prof. univ., USMF 
„N. Testemiţanu”

Valorificarea formelor medicamentoase de 
BioR în stomatologie

4/2006 47

42. GULEA Aurelian, prof. univ., USM Valorificarea formelor medicamentoase de 
BioR în stomatologie

4/2006 47

43. GuŞan ala, director adjunct 
Departament Invenţii, Soiuri de Plante, 
Modele de Utilitate, AGEPI

Programul Brevete al Academiei Globale de 
Proprietate Intelectuală

4/2006 39

44. jacOtă anatol, prof. univ., dr. hab. În 
ştiinţe biologice, membru cor. al AŞM, 
Institutul de Genetică al AŞM

Particularităţile  procesului  de  regenerare   a  
plantelor  in vitro la hibrizii F1 de porumb

3/2006 70

45. jaLBă violeta, şef Secţie mărci 
internaţionale, AGEPI

La Grupul de lucru privind dezvoltarea 
Sistemului de la Madrid

2/2006 83

46. LeviţcHi Simion, dr., director adjunct 
Departamentul mărci, modele şi desene 
industriale, AGEPI

Protecţia mărcilor şi a denumirilor de origine a 
produselor în vinificaţie

1/2006 11

47. LOZINSCHI Raisa, Jurnal de Chişinău Omul care a „privatizat” soarele 2/2006 88

48. LUPAN Aurelia, dr., specialist principal, 
Secţia înregistrare rezultate ştiinţifice, 
AGEPI

Dreptul de autor asupra operei ştiinţifice 2/2006 29

49. LuPaŞcO andrei, dr. hab., prof. univ., 
Catedra PATPC, UTM

Modelarea procesului de uscare a caiselor 4/2006 53

50. LUPU Olga, conf. univ., Catedra 
PATPC, UTM

Modelarea procesului de uscare a caiselor 4/2006 53

51. MALAI Valeriu, expert, Secţia mecanică, 
electricitate, tehnici industriale, AGEPI

Noutatea negativă a invenţiei 4/2006 33

52. MARDARE Igor, dr. în şt. tehnice, conf. 
univ., şef catedră CPAE, Universitatea 
Tehnică a Moldovei

Determinarea scenei în baza funcţiilor 
efectuate de obiectele de ordinul I 

2/2006 61

Sistemul intelectual de restabilire a imaginii 
care realizează modele cognitive

4/2006 42

53. MÂNDRESCU Iurie, director adjunct 
Departament informatică şi regie, AGEPI

„PATLIB în serviciul inovaţiilor” 2/2006 78

54. MARINCIUC Mihai, dr., conf. univ., 
Universitatea Tehnică a Moldovei

Un mare fizician şi un mare om, Alexandru 
Sibirschi

3/2006 84
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55. MELNIC Sergiu, dr. în medicină, USMF 	
„N. Testemiţanu”

Valorificarea formelor medicamentoase de 
BioR în stomatologie

4/2006 47

56. NICOLAU Gheorghe, prof. univ., USMF 	
„N. Testemiţanu”

Valorificarea formelor medicamentoase de 
BioR în stomatologie

4/2006 47

57. nOvac Ştefan, Director General 
AGEPI

Proprietatea intelectuală – factor decisiv în 
dezvoltarea social-economică a ţării

4/2006 5

58. PALAMARCIUC Angela, expert coordo-
nator, Secţia mărci naţionale, AGEPI

Merchandisingul proprietăţii intelectuale 1/2006 38

59. PanuŞ violeta, studentă, Serviciul de 
presă al ATCM „Pro-Ştiinţa”

„Împreună pentru Natură” 3/2006 63

Conferinţa internaţională a tinerilor cercetători 4/2006 63

60. POPESCU Anatol, prof. univ., dr. hab., 
Universitatea de Stat din Moldova

Rezolvarea computerizată a problemelor de 
ordin lingvistic

3/2006 50

61. POPOVICI Teodor, dr. în medicină, 
conf. univ., Universitatea de Stat de 
Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”

Inventica împotriva durerilor de dinţi 3/2006 92

62. PROCOPCIUC Vladimir, programator, 
Universitatea de Stat din Moldova

Rezolvarea computerizată a problemelor de 
ordin lingvistic

3/2006 50

63. RACU Mihai, licenţiat în drept Marcajele de control în dreptul de autor şi 
drepturile conexe 

3/2006 26

64. răDucan Marcel, inginer, 
Universitatea Tehnică a Moldovei

Descrierea matematică a procesului de uscare 
a cătinii albe prin convecţie şi UHF

1/2006 92

65. ROJNEVSCHI Maria, dr., director 
Departament promovare şi editură

„PATLIB în serviciul inovaţiilor” 2/2006 78

66. ROMAN Corina, manager programe 
industriale

Programul STEP: dezvoltarea pieţei inovaţiilor 4/2006 10

67. ROMANCIUC Lidia, director executiv 
MRDA

Programul STEP: dezvoltarea pieţei inovaţiilor 4/2006 10

68. rOŞca Alfreda, dr., Consiliul Suprem 
pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică

Capitalul intelectual în contextul noii economii 
bazate pe cunoaştere

4/2006 28

69. ROTARU Tatiana, Serviciul de presă 
al AŞM

Reforma ştiinţei – opţiuni şi analize 3/2006 81

70. RUDIC Valeriu, acad., Institutul de 
Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM

Valorificarea formelor medicamentoase de 
BioR în stomatologie

4/2006 47

71. RUSNAC Gheorghe, prof. univ., dr. 
hab., membru cor. Al AŞM, rectorul USM

Dezvoltarea ştiinţelor politice naţionale în con-
diţiile independenţei statale a Republicii Moldova

3/2006 5

72. RUSU Nicolae, scriitor, directorul 
Fondului Literar al Uniunii Scriitorilor din 
Republica Moldova

Valorificarea operelor devenite bun public: 
continuitate şi liant 

2/2006 33

Diletantism şi tendenţiozitate 4/2006 36
73. SANDU Ion, dr., prof. univ., 

Departamentul Conservarea 
Patrimoniului Cultural, Universitatea „Al. 
I. Cuza”, Iaşi, România

Instruirea în domeniul inventicii (I) 2/2006 93

Instruirea în domeniul inventicii (II) 3/2006 99
Instruirea în domeniul inventicii (III) 4/2006 93

74. SANDU Ioan Gabriel, dr., 
Departamentul Cercetare-Dezvoltare-
Inovare, Forumul Inventatorilor Români

Instruirea în domeniul inventicii (I) 2/2006 93

Instruirea în domeniul inventicii (II) 3/2006 99

Instruirea în domeniul inventicii (III) 4/2006 93

75. SOSNOVSCHI Victor, dr. ing., 
specialist principal Secţia marketing, 
servicii, AGEPI

Unele aspecte ale impactului proprietăţii 
intelectuale asupra economiei

3/2006 29

76. STIOPCA Oleg, conf. univ., dr., Univer-
sitatea Agrară de Stat din Moldova

Metodă electrometrică automatizată pentru 
măsurarea alcalinităţii apei şi soluţiilor

3/2006 74

77. SUHOVICI Ana, dr., conf. univ., ASEM Rolul facilităţilor fiscale în stimularea 
investiţiilor în activitatea inovaţională

4/2006 57
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78. SUHOVICI Nina, economist principal, 
Secţia strategie şi evaluare, AGEPI

Rolul facilităţilor fiscale în stimularea 
investiţiilor în activitatea inovaţională

4/2006 57

79. ŞcerBaniuc Sergiu, specialist, 
Secţia registre şi acţiuni conexe, AGEPI

Valoarea comercială, socială şi culturală a 
brandului de ţară (Studiu de caz)

1/2006 27

80. TERTELEAC George, referent IAS, 
Serviciul baze de date şi sisteme 
informaţionale, OSIM

Consideraţii hard privind întreţinerea şi 
exploatarea reţelei informatice din OSIM

1/2006 31

81. TERZI Ilie, drd., UTM Modelarea procesului de uscare a caiselor 4/2006 53

82. TIGHINEANU Ion, dr. hab., prof. univ., 
vicepreşedinte al AŞM

„Instruirea, inovarea, investiţiile - trei factori 
decisivi ai progresului”

2/2006 5

83. ţărnă ruslan, dr. Universitatea 
Tehnică a Moldovei

Studiul numeric al procesului de zdrobire a 
nucilor

2/2006 65

84. ţiSLinScHi natalia, dr. în tehnică, 
conf. univ., Universitatea tehnică a 
Moldovei

Descrierea matematică a procesului de uscare 
a cătinii albe prin convecţie şi UHF

1/2006 92

85. ţÎGanaŞ ion, magistru în drept, şef 
Secţie control şi respectarea legislaţiei, 
AGEPI

Administrarea colectivă a drepturilor 
patrimoniale de autor

1/2006 19

Marcajele de control în dreptul de autor şi 
drepturile conexe 

3/2006 26

86. uncuţă Diana, dr. în medicină, USMF	
 „N. Testemiţanu”

Valorificarea formelor medicamentoase de 
BioR în stomatologie

4/2006 47

87. URÎTU Dionis, competitor la 
specialitatea „Tehnologia băuturilor 
alcoolice şi analcoolice”, Institutul 
Naţional pentru Viticultură şi Vinificaţie

Noi procedee tehnologice de utilizare a 
produselor secundare în industria vinicolă

3/2006 58

88. VIERU Liliana, şef Secţie cooperare 
internaţională şi integrare europeană, 
AGEPI

Proprietatea intelectuală ca element al politicii 
de integrare în Uniunea Europeană

1/2006 42

89. Анточ Людмила, младший научный 
сотрудник, институт генетики и 
Физиологии Растений АН Молдовы

Корреляционный и регрессионный анализ 
признаков мужского гаметофита томатов

4/2006 71

90. БЕЖЕнАРЬ В., институт генетики АН 
Молдовы

влияние комплекса абиотических факторов 
на изменчивость пыльцы томатов

3/2006 78

91. ГРиГоРЬЕВ Александр, президент 
Евразийского патентного ведомства

Роль Евразийского патента в инновацион-
ной деятельности стран-участниц ЕАПК

3/2006 34

92. ДиДЕнКУЛ Анатолий, д-р техн. наук, 
Технический Университет Молдовы

газы бетонных глубин 1/2006 54

93. КРАВчЕнКо Анатолий, д-р хаб. 
биологических наук, проф. унив., 
институт генетики и Физиологии 
Растений АН Молдовы

влияние комплекса абиотических факторов 
на изменчивость пыльцы томатов

3/2006 78

Корреляционный и регрессионный анализ 
признаков мужского гаметофита томатов

4/2006 71

94. САЛтАноВич татьяна, д-р 
биологических наук, конф., институт 
генетики АН Молдовы

влияние комплекса абиотических факторов 
на изменчивость пыльцы томатов

3/2006 78
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Managerii, cercetătorii şi savanţii din domeniul 
tehnologiei care tind să-şi perfecţioneze 

cunoştinţele privind proprietatea intelectuală, 	
au posibilitatea să participe, în prezent, la un nou 	
program privind inovarea, gestiunea tehnologi-
ilor şi proprietatea intelectuală, oferit de Academia 
internaţională Organizaţiei Mondiale de Proprietate 
Intelectuală (OMPI). Cursurile vor avea loc 	
în incinta OMPI de la Geneva în perioada 	
16-19 aprilie 2007.

Creativitatea şi inovarea sunt factori primordiali pentru 
existenţa şi rentabilitatea comercială a întreprinde-
rilor într-un mediu de afaceri în permanentă evoluţie, 
complex şi concurenţial. Tehnologia, la rândul ei, are 
un rol esenţial în dezvoltarea, fabricarea şi livra-
rea noilor produse şi servicii pe piaţă, iar gestiunea 
eficientă a inovării şi utilizarea strategiei de proprietate 
intelectuală sunt importante în procesul de adminis-
trare a tehnologiilor.

Cursul intensiv de patru zile este iniţiat pentru a 
favoriza înţelegerea noţiunii de utilitate strategică a sis-
temului de proprietate intelectuală în scopul stimulării 
inovării şi sporirii profitului obţinut din investiţiile în 
cercetare-dezvoltare. Conducătorii şcolilor superioare 
de afaceri şi ai corporaţiilor îşi vor împărtăşi ideile şi 
experienţele lor practice. Aspectele proprietăţii intelec-
tuale privind gestiunea inovării şi tehnologiei vor fi dis-
cutate în cadrul unor conferinţe, studii de caz şi discuţii 
în grup. Participanţii vor avea ocazia să vorbească de-
spre experienţa lor şi să aplice principiile şi practica de 
inovare, tehnologie şi gestiune a proprietăţii intelectu-
ale în mediul lor de afaceri. Programul cuprinde bazele 
de concepere şi dezvoltare a produselor, evaluarea 
tehnologiilor şi pronosticurile.

oMpi iniţiaZă proGraMul  
executiV pentru ManaGerii  
din doMeniul teHnoloGiilor

Vorbitorii:

Ô	Walter Herbst, profesor, Şcoala de gestiune din	
 Kellogg, Chicago 

Ô Duijvestijin Arian, prim-vicepreşedinte, Philips, 	
 Eindhoven 

Ô	Robert Pitkethly, conferenţiar universitar, Şcoala	
 de business, Universitatea Oxford 

Ô Stephen M. Sammut, colaborator ştiinţific superior,	
 Sistemul de Sănătate al Şcolii din Wharton, Phila-	
 delphia 

Ô Francis Gurry, vicedirector general, OMPI, Geneva

Ô Ernesto Rubio, asistentul directorului general, 	
 OMPI, Geneva

Din program:

Ô Crearea unei culturi inovaţionale

Ô Gestiunea strategiei de inovare

Ô Gestiunea strategiei în domeniul cercetare-	
 dezvoltare

Ô Bazele de concepere şi de dezvoltare a produselor

Ô Practica pozitivă privind concepţia

Ô Gestiunea tehnologiei

Ô Gestiunea proprietăţii intelectuale 

Ô Utilizarea strategică a sistemului dinamic 	
 de proprietate intelectuală

Ô Utilizarea strategică a sistemelor globale ale OMPI 	
 de protecţie şi soluţionare a conflictelor privind 	
 proprietatea intelectuală 

Ô Strategia de proprietate intelectuală în companii 	
 şi întreprinderi mici şi medii.

Detalii pe site-ul:		
http://www.wipo.int/academy/en/execed/siipm/gva_apr_07.
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Spiritul creativ şi inventivitatea au fost dintotdeauna 
condiţia succesului în lupta pentru nou, pentru 

atingerea oricărui ideal. Acestea sunt calităţile cele mai 
necesare societăţii noastre în prezent, când avem de 
redresat cadrul economic şi cel productiv, de reafirmat 
adevăratele valori ale umanităţii. În scopul stimulării 
activităţii de cercetare-inovare şi promovării inovaţiilor în 
relansarea economică a Republicii Moldova, AGEPI şi 
UIR „Inovatorul” organizează Concursul “Invenţia anului”. 

Condiţiile de participare, modalitatea de examinare a 
cererilor şi de decernare a premiilor sunt reglemen-
tate printr-un Regulament special elaborat de AGEPI. 
Acest concurs are menirea să contribuie la sporirea 
numărului de cereri de invenţie şi la implementarea lor 
în producţie, la informarea mai amplă a solicitanţilor 
privind avantajele oferite de drepturile asupra obiect-
elor de proprietate industrială. 

La concurs sunt admise invenţiile şi modelele de 
utilitate protejate prin brevete şi certificate în vigoare 
pe teritoriul republicii şi peste hotare, obţinute în 
perioada 2 ianuarie – 31 decembrie a anului calen-
daristic precedent, care au un impact pozitiv asupra 
dezvoltării economiei naţionale, asupra problemelor ce 
ţin de necesităţile curente ale vieţii, tehnică, trans-
port, chimie, industria alimentară, textile, mecanică, 
electricitate, fizică şi alte domenii. Cu precădere se 
apreciază invenţiile şi modelele de utilitate incluse în 
procesul de producţie, cu un efect economic înalt.

Concursul “Invenţia anului” este o competiţie naţională 
anuală. Organizarea, desfăşurarea şi bilanţul 	
Concursului sunt efectuate de către Comitetul organi-
zatoric, format din reprezentanţi ai AGEPI şi ai UIR. 
Preşedinte al Comitetului organizatoric este Directorul 
General al AGEPI, care aprobă prin ordin componenţa 
nominală a Comitetului organizatoric.

concurSul “inVenţia anului”

Comitetul organizatoric formează un grup de experţi 
din specialişti în domeniul examinării invenţiilor 	
şi modelelor de utilitate şi al legislaţiei şi marketingului 
proprietăţii industriale, care examinează invenţiile 	
şi modelele de utilitate prezentate la concurs 	
şi efectuează o analiză profesională independentă. 
Doritorii de a participa la concurs depun o cerere 	
de participare la care anexează copia titlului 	
de protecţie, documente care confirmă implementarea 
invenţiei în producţie, în ţară sau peste hotare, 	
volumul de vânzări pe parcursul anului de concurs, 
extrasul sau copia contractului de licenţă, documentele 
care confirmă participarea şi menţiunile obţinute în 
cadrul unor expoziţii naţionale şi internaţionale 	
de invenţii şi modele de utilitate. Suplimentar, pot fi 
prezentate (la dorinţa participantului) documente 	
şi materiale care ar confirma valoarea aplicativă 	
a invenţiei.

Concursul cuprinde următoarele nominalizări:

Ô “Invenţia anului” 

Ô “Invenţia anului creată de un tânăr inventator” 

Ô “Modelul de utilitate al anului”.

Pentru a participa la nominalizarea “Invenţia anului 
creată de un tânăr inventator”, autorul sau fiecare 
dintre coautorii invenţiei nu vor depăşi vârsta 	
de 35 de ani. 

Pentru fiecare nominalizare este instituit un premiu 
bănesc şi o diplomă de menţiune, acordate de către 
AGEPI. Premiul bănesc la nominalizarea “Invenţia 	
anului” constituie 5000 lei, iar la nominalizările 
“Invenţia anului creată de un tânăr inventator” 	
şi “Modelul de utilitate al anului” - câte 3000 lei 	
fiecare.
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