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2016:
,

OCTAVIAN APOSTOL,
DIRECTOR GENERAL AGEPI

2016 A FOST PENTRU AGEPI UN AN AL PROAGENŢIEI LE-A TRANSFORMAT ÎN OPORTUNITĂŢI. PRINTRE CELE MAI IMPORTANTE
PRIORITĂŢI STABILITE PENTRU 2016 AU FOST: TRANSFORMAREA AGEPI ÎNTR-O INSTITUŢIE TRANSPARENTĂ, EFICIENTĂ ȘI
EFICACE; CONSOLIDAREA SISTEMULUI DE GESTIUNE COLECTIVĂ
A DREPTULUI DE AUTOR ȘI DREPTURILOR CONEXE; SUSŢINEREA
BREVETĂRII ÎN STRĂINĂTATE; PROMOVAREA SISTEMULUI DE
INDICAŢII GEOGRAFICE; CREȘTEREA NIVELULUI DE CULTURĂ

A

NUL

VOCĂRILOR, PE CARE ECHIPA

ÎN DOMENIUL PROPRIETĂŢII INTELECTUALE ȘI COOPERAREA
INTERNAŢIONALĂ.

Astfel, în anul de bilanţ, AGEPI a fost recertiﬁcată conform ISO 9001:2008 în domeniul managementului calităţii, ceea ce garantează că serviciile Agenţiei îndeplinesc condiţiile de calitate,
prescrise de documentaţia elaborată în conformitate cu standardele internaţionale.
În 2016, un pas semniﬁcativ spre asigurarea
transparenţei l-a constituit completarea bazelor de date naţionale gestionate de AGEPI cu o
nouă funcţionalitate: publicarea tuturor avizelor
și deciziilor adoptate sau emise de AGEPI privind
înregistrarea sau respingerea înregistrării unei
mărci sau a unui design industrial. Scopul publicării unor asemenea informaţii este de a asigura transparenţa procedurilor realizate în cadrul
AGEPI, precum și de a facilita accesul rapid al
solicitanţilor, mandatarilor autorizaţi la informaţia

deţinută și deciziile adoptate de Agenţia de Stat
pentru Proprietatea Intelectuală.
Una dintre priorităţile asumate în anul trecut a fost și crearea unui Centru de consultanţă
modern. A fost realizată migrarea de la telefonia tradiţională la IP telefonie și dezvoltarea
unui Call Center, care are drept scop facilitarea
accesului solicitanţilor la informaţii, precum și
îmbunătăţirea calităţii serviciilor prestate de
AGEPI.
O altă realizare importantă o constituie reducerea termenelor de examinare și înregistrare a
mărcilor. Dacă, potrivit legislaţiei în vigoare, procedura de înregistrare a mărcii durează 12 luni,
AGEPI a reușit să optimizeze această procedură
și să reducă termenul necesar cu 4 luni astfel
încât, în prezent, dacă un dosar este completat
corect, solicitantul poate obţine certiﬁcatul de
înregistrare a mărcii în 8 luni.
În anul 2016, numărul cererilor naţionale de
înregistrare și reînnoire a obiectelor de proprietate intelectuală depuse online la AGEPI a crescut semniﬁcativ. Astfel, în perioada de raport
au fost depuse online 1521 de cereri, adică, de
două ori mai mult decât în 2015, când au fost înregistrate 746 de cereri online. În anul trecut, la
AGEPI, 42% din totalul cererilor de înregistrare și
de reînnoire a obiectelor de proprietate intelectuală au fost depuse în format electronic.
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Activitatea de brevetare/înregistrare a OPI a fost
și pe parcursul perioadei de bilanţ preocuparea de
bază a Agenţiei. Astfel, în 2016, la AGEPI au fost depuse 5680 de cereri de înregistrare a obiectelor de
proprietate intelectuală, inclusiv 4478 (78,8%) de
cereri de înregistrare a mărcilor; 288 (5%) de cereri
de înregistrare a desenelor și modelelor industriale; 311 (5,5%) și 22 (0,4%) de cereri de brevetare a invenţiilor și a soiurilor de plante, respectiv,
298 (5,3%) de cereri privind acordarea protecţiei
indicaţiilor geograﬁce și denumirilor de origine și
283 (5%) de cereri de înregistrare a obiectelor protejate de dreptul de autor și drepturile conexe.
În anul de bilanţ, AGEPI a insistat asupra consolidării sistemului de gestiune colectivă a drepturilor
de autor și conexe, în vederea implementării unor
mecanisme funcţionale de repartizare echitabilă a
remuneraţiilor de autor și asigurării transparenţei
în acest domeniu. În acest scop, a fost iniţiat proiectul de modiﬁcare a Legii nr. 139/2010 în ceea ce
privește gestiunea colectivă a drepturilor patrimoniale de autor și/sau conexe, modiﬁcare ce va asigura racordarea la prevederile directivei europene
în acest domeniu. De asemenea, au fost aprobate
noi reguli de efectuare a controalelor privind activitatea organizaţiilor de gestiune colectivă (OGC)
și au fost realizate 5 controale generale privind activitatea OGC, rezultatele cărora au fost publicate
pe pagina web AGEPI.
Pornind de la importanţa promovării știinţei
și inovării în Republica Moldova și încadrării rezultatelor știinţiﬁce și inovaţionale în circuitul
inovaţional mondial, la iniţiativa AGEPI, prin Hotărârea Guvernului nr. 805 din 28.06.2016, a fost
aprobat Regulamentul cu privire la susţinerea
brevetării în străinătate a invenţiilor și a soiurilor
de plante create în Republica Moldova, în vigoare din iulie 2016. Astfel, AGEPI oferă un suport
ﬁnanciar de până la trei mii de euro pentru susţinerea brevetării în străinătate a invenţiilor și a
soiurilor de plante.
O atenţie deosebită a fost acordată pentru
susţinerea participării inventatorilor din Republica Moldova la expoziţiile internaţionale. Cu
suportul AGEPI, în anul 2016 au fost promovate 287 de realizări știinţiﬁce și inovaţionale la 9
expoziţii internaţionale de inventică (România,
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Elveţia, Germania, Belgia, Polonia, Cehia, Serbia).
Contribuţia ﬁnanciară a AGEPI a constituit circa
300 de mii de lei.
În anul trecut s-au depus eforturi majore în
vederea promovării sistemului de protecţie
a indicaţiilor geograﬁce și a produselor cu
indicaţii geograﬁce și denumiri de origine – atât
în rândul producătorilor autohtoni, cât și în cel al
consumatorilor de pe piaţa europeană. Astfel, în
prezent, în temeiul Acordului de Asociere RM–
UE, prin care părţile semnatare s-au angajat reciproc să recunoască și să protejeze indicaţiile geograﬁce originare de pe teritoriile lor, 6 indicaţii
geograﬁce din Republica Moldova se bucură de
protecţie pe teritoriul UE, fără ca cetăţenii moldoveni să achite anumite taxe pentru procedurile de înregistrare. Această facilitate constituie
un instrument important de promovare pe
piaţa internaţională a producătorilor autohtoni
(Ciumai/Чумай, Romăneşti, Codru, Ştefan Vodă,
Valul lui Traian, Divin).
Totodată, în anul 2016, AGEPI a expediat în
adresa Comisiei Europene documentele unice pentru iniţierea procedurilor de asigurare a
protecţiei în UE pentru încă 2 indicaţii geograﬁce
ale Republicii Moldova (Rachiu de caise de Nimoreni și Dulceaţă din petale de trandaﬁr Călăraşi).
Este de menţionat, de asemenea, faptul că
în anul 2016, la 11 aprilie, Republica Moldova
a semnat Actul de la Geneva al Aranjamentului de la Lisabona privind denumirile de origine și indicaţiile geograﬁce, adoptat în cadrul
Conferinţei diplomatice convocate în anul
2015. După intrarea în vigoare a Actului de la
Geneva se va asigura procedura de protecţie a
indicaţiilor geograﬁce și pe cale internaţională.
Activitatea de promovare şi dezvoltare a
unei culturi avansate în materie de proprietate
intelectuală constituie unul dintre obiectivele
Strategiei naţionale în domeniul PI până în anul
2020 și o prioritate a AGEPI.
Pe parcursul anului 2016, Agenţia a continuat informarea şi şcolarizarea societăţii civile,
formarea, instruirea şi perfecţionarea cadrelor
în domeniu, ﬁind organizate peste 100 de evenimente (conferinţe, seminare, mese rotunde,
cursuri de instruire) pentru diverse categorii de
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public-ţintă: oameni de afaceri, judecători, reprezentanţi ai autorităţilor publice, cercetători,
amelioratori, studenţi, elevi, jurnaliști etc.
De asemenea, AGEPI a acordat o atenţie
sporită activităţilor de susţinere și promovare
a creativităţii și inventivităţii tinerei generaţii,
angajându-se în organizarea sau participarea
în calitate de partener la mai multe concursuri
tematice, în comun cu alte instituţii publice și
de învăţământ universitar și preuniversitar din
republică. Printre cele mai importante evenimente de promovare din anul trecut se numără
concursurile naţionale „Cel mai bun elev inovator”, Concursul economic „Azi student, mâine
antreprenor”, Gala Ideilor de Afaceri, Concursul
Naţional de Știinţe și Inginerie „Mold SEF”, Concursul „Cupa Businessului Creativ Moldova” etc.
Activitatea internaţională a AGEPI în domeniul proprietăţii intelectuale s-a desfăşurat în
conformitate cu priorităţile stabilite pentru anul
2016, atât la nivel de oﬁciu, cât şi la nivel de ţară,
ﬁind determinată de evoluţiile internaţionale şi
regionale în domeniul PI, precum şi de procesul
de integrare europeană în care s-a angajat Republica Moldova.
Specialiştii AGEPI şi-au continuat demersurile pentru modernizarea sistemului de protecţie
a drepturilor de proprietate intelectuală la nivel internaţional, dar şi pentru implementarea
prevederilor Acordului de Asociere RM–UE şi
ale Acordului privind instituirea Zonei de Liber
Schimb Aprofundat şi Cuprinzător cu Uniunea
Europeană (DCFTA) ce ţin de domeniul drepturilor de proprietate intelectuală.
Extinderea cooperării internaţionale, regionale şi bilaterale în domeniul proprietăţii intelectuale a avut drept obiectiv sporirea vizibilităţii și
asigurarea integrării Republicii Moldova în spaţiul intelectual internaţional şi european, constituind una dintre priorităţile sistemului naţional
de protecţie şi asigurare a respectării drepturilor
de PI în anul 2016. Au fost consolidate relaţiile în
domeniu atât cu organismele comunitare, cât şi
cu oﬁciile naţionale din statele membre ale UE.
Apropierea Republicii Moldova de Organizaţia Europeană de Brevete (OEB) şi semnarea
la 16 octombrie 2013 a Acordului de validare

a brevetelor europene au constituit un pas important pentru integrarea ţării noastre în spaţiul european de brevete. Astfel, urmare intrării
în vigoare la 1 noiembrie 2015 a Acordului de
validare, solicitanţii străini pot să-și valideze cererile de brevet european și brevetele europene
pe teritoriul ţării noastre, acestea beneﬁciind de
aceleași drepturi și protecţie legală ca și brevetele naţionale eliberate în Republica Moldova. În
anul 2016 au fost depuse primele 12 cereri de
validare de către solicitanţi din SUA, Italia, China, Germania etc. De asemenea, în anul trecut
a fost semnat Planul de acţiuni comune AGEPI–
OEB pentru anii 2016-2017.
În aceeași ordine de idei, menţionăm că în
anul de bilanţ s-au ﬁnalizat două din proiectele
de asistenţă la care AGEPI a participat în calitate de beneﬁciar sau partener, și anume: Studiul
privind impactul economic al Industriilor Creative în Republica Moldova, elaborat cu suportul
OMPI (beneﬁciar) și Proiectul TEMPUS TecTNet
„Reţeaua de Transfer Tehnologic” (partener).
Totodată, în anul 2016 au fost lansate alte 2
proiecte de asistenţă ale UE, care vor contribui
la consolidarea sistemului naţional de proprietate intelectuală: Proiectul VIP4SME „Valoarea
PI pentru IMM”, din cadrul Programului Orizont
2020, la care Republica Moldova este parte, și
Proiectul de asistenţă tehnică al UE „Suport
pentru respectarea drepturilor de PI în RM”, care
urmează a ﬁ implementate în următorii doi ani.
În anul 2017, AGEPI își va realiza cu aceeași
perseverenţă sarcinile nemijlocite și imperativele de promovare a politicilor în domeniul
proprietăţii intelectuale şi de eﬁcientizare a sistemului de protecţie a obiectelor de proprietate intelectuală, pentru a încuraja în continuare
progresul tehnologic, a stimula creativitatea şi a
contribui plenar la dezvoltarea economică, socială şi culturală a Republicii Moldova.
Din multitudinea de acţiuni preconizate pentru anul 2017, vom menţiona următoarele: Campania naţională „Stop pirateria și contrafacerea”
în licee, școlarizarea bibliotecarilor în vederea
creării şi dezvoltării unor centre info-documentare în domeniul PI în cadrul bibliotecilor publice, membre ale reţelei NOVATECA, promovarea
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proprietăţii intelectuale în rândul IMM-urilor,
perfecţionarea programelor de instruire în domeniul PI etc.
În anul curent vom marca o serie de evenimente
importante în viaţa Agenţiei, dar și a Republicii
Moldova: Ziua mondială a Proprietăţii Intelectuale,
pe 26 aprilie; aniversarea a 25 de ani de la
înﬁinţarea AGEPI, pe 8 septembrie; Simpozionul
regional în domeniul gestiunii colective a dreptului
de autor și a drepturilor conexe, în zilele de 7-8
septembrie; Expoziţia Internaţională Specializată
„INFOINVENT”, în perioada 15-18 noiembrie;
Conferinţa Internaţională Inovaţională, la 15-16
noiembrie etc.
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Având o asemenea agendă, dorim, în primul
rând, să generăm în continuare noi îmbunătăţiri
ale sistemului de PI, care vor conduce la sporirea
calităţii serviciilor oferite utilizatorilor sistemului
de proprietate intelectuală din Republica
Moldova, la crearea unei ambianţe mai mult
decât favorabile pentru dezvoltarea afacerilor,
în beneﬁciul tuturor cetăţenilor ţării.
În încheiere, ţinem să subliniem că
rezultatele concrete, obţinute de AGEPI pe
parcursul anului de bilanţ, constituie rodul unei
munci perseverente și profesioniste depuse de
întreaga echipă a Agenţiei, căreia îi exprimăm și
cu această ocazie toată gratitudinea noastră.

|
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A

DR. CONF.

AURELIA LUPAN,
SPECIALIST COORDONATOR,
DIRECŢIA BREVETE, AGEPI

STE CUNOSCUT FAPTUL CĂ INVENŢIA, ODATĂ CREATĂ,

E

POATE FI PROTEJATĂ PRIN:

• BREVETARE;
• SECRET COMERCIAL;
• PUBLICARE.
FĂCÂND O PARALELĂ ÎNTRE PROTECŢIA INVENŢIILOR ŞI CEA A
SOIURILOR DE PLANTE, VOM CONSTATA CĂ ȘI ÎN CAZUL SOIURILOR
ACŢIONEAZĂ ACELEAȘI MODALITĂŢI DE PROTECŢIE.
Cea mai simplă modalitate de a proteja soiul nou
creat este de a-l „ţine în dulap”, cu alte cuvinte, neutilizarea lui în producţie. În acest caz, despre soiul
nou creat nu se va aﬂa nimic: nici despre calităţile
lui, nici de numele amelioratorilor/titularilor soiului.
El va ﬁ păstrat doar ca o presupusă sursă genetică
de rezervă şi nu se ştie dacă acesta va ﬁ folosit în
schemele ulterioare de ameliorare a soiului respectiv sau a altor soiuri de aceeaşi specie.
Ţinerea în secret a unui soi e posibilă în limita
termenului know-how. Prin deﬁniţie, know-howul reprezintă un ansamblu de cunoştinţe tehnice
(informaţii, experienţă, abilitate), nebrevetabile
sau brevetabile, ori nebrevetate, necesare comercializării, fabricării sau funcţionării unor produse sau elaborării sau funcţionării unor tehnologii
sau procedee. De asemenea, know-how este orice
informaţie cu privire la o experienţă industrială, comercială sau știinţiﬁcă, necesară pentru fabricarea
unui produs sau pentru aplicarea unui proces existent și a cărei dezvăluire către alte persoane nu este

permisă fără autorizaţia persoanei care a furnizat
această informaţie; în măsura în care provine din
experienţă, know-how-ul reprezintă ceea ce un producător nu poate ști din simpla examinare a produsului și din simpla cunoaștere a progresului tehnicii.
În legislaţia mai multor ţări, secretul de producţie
este atribuit procesului intelectual, însă acest fapt
este discutabil. Nu se cunoaște dacă este sau nu
secretul de producţie, din start, rezultatul activităţii
intelectuale, autorul însuşi adeseori neﬁind convins
de noutatea informaţiei conﬁdenţiale. Dar dacă
know-how își are locul său în sistemul de drepturi
asupra activităţii intelectuale, se presupune că informaţia conﬁdenţială ar avea un caracter creator.
De asemenea, ea trebuie să posede proprietăţi comerciale (să genereze beneﬁcii economice) şi aplicative (să ﬁe utilizată în practică).
Corespunde un nou rezultat al selecţiei plantelor acestor cerinţe? Nu acel soi nou care este protejat prin sistemul de protecţie sui generis, prin
brevetarea lui, ci soiul nou despre obţinerea căruia
amelioratorul angajat informează angajatorul. În
corespundere cu art. 12 din Legea privind protecţia soiurilor de plante nr. 39-XV/2008 (în continuare  Lege), din momentul informării, angajatul are
dreptul de a dispune de soiul respectiv, ceea ce se
referă la concepţia de „drepturi exclusive”. Însă, în
afară de sistemul de brevetare sui generis, dreptul
intelectual (al proprietăţii intelectuale) asupra unui
nou soi nu este protejat. Astfel, în momentul infor-
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mării despre obţinerea unui soi nou nimeni nu are
asupra lui dreptul de proprietate intelectuală.
Totodată, în art. 12 din Lege este stipulat că, din
momentul informării, angajatorul este în drept să
dispună de acest soi privind utilizarea lui, cu dreptul
de stabilire a oricărui regim de protecţie asupra lui,
inclusiv a regimului de know-how.
Legea însă nu arată pe ce se întemeiază acest
drept al angajatorului şi care este durata lui. Totodată,
este cunoscut faptul că obţinerea unui soi nou nu
generează urmări juridice, iar dreptul proprietăţii intelectuale în sistemul de creaţie nu acţionează.
Angajatorul nu este dator să remunereze amelioratorul unui soi nou, dacă soiul se aﬂă în regimul
de conﬁdenţialitate, spre deosebire de o operă creată sau o soluţie tehnică obţinută. Amelioratorul
angajat poate ﬁ remunerat doar dacă soiul nou va ﬁ
brevetat şi va ﬁ utilizat de angajatorul titular.
Soluţia tehnică are alt regim de protecţie. Din
momentul obţinerii dreptului de autor asupra descrierilor tehnice, schemelor etc., ea deja este protejată. Adică, este asigurată prin sistemul know-how,
fără brevetare.
Poate oare această soluţie să ﬁe aplicată în cazul
obţinerii unui soi nou? Este avantajos ca acesta să
ﬁe protejat prin know-how?
Să presupunem că un soi nou este protejat prin
secretul comercial (know-how). Un soi nou este
prezentat, obiectiv, prin seminţe sau alte organe
de înmulţire, însoţite de „documente conﬁdenţiale”  descrierea soiului, recomandări de cultivare şi
păstrare ș.a.m.d. Această informaţie trebuie depozitată într-un loc la care persoanele terţe nu au acces.
Periodic, aşa-numitele „documente de ameliorare”
trebuie reproduse. Deci este nevoie de reînsămânţarea materialului semincer şi săditor original cu scopul
păstrării caracterelor iniţiale ale soiului obţinut.
Este adevărat că soiul de plantă, odată ameliorat, nu poate ﬁ pur şi simplu păstrat, el trebuie
menţinut, în special caracterele lui calitative şi cantitative.
Însă, un soi nou nu se referă şi la obiectele cu
soluţie tehnică, chiar dacă acestea pot ﬁ protejate
printr-un titlu de protecţie speciﬁc – brevet pentru
soi de plantă.
Un soi nou prezintă o construcţie genetică complicată (genotip), care nu poate ﬁ accesată nemijlocit de ameliorator, pentru manipulare. Sunt su-
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puse selecţiei proprietăţile care sunt exprimate în
exterior (fenotipice), iar proprietăţile necesare sunt
segregate nemijlocit genotipic. Cu alte cuvinte, un
soi nou este protejat prin sistemul de brevetare sui
generis doar sistemic.
Este cunoscut şi faptul că un soi nu poate ﬁ reprodus doar după descrierea schemei procesului de
selecţie a acestuia. Modiﬁcările sunt caracteristice
oricărui organism viu, de aceea un rol deosebit îl au
originatorul şi menţinătorul soiului respectiv. Dar nici
acesta nu e cel mai important moment. Este important şi faptul că, dacă soiul nou nu e testat la valoarea
lui agronomică, acesta nu este inclus în Catalogul
soiurilor de plante pentru posibilitatea creşterii pe
teritoriul ţării şi nu are permisiunea de a ﬁ cultivat.
Modul de înregistrare a soiurilor noi, care are un
caracter public, supravegherea oﬁcială a culturilor
semincere nu sunt în concordanţă cu sistemul de
menţinere a soiului în regim de know-how. Uneori,
un soi nu poate constitui și obiectul unui know-how,
şi sursă genetică pentru selecţia unor noi soiuri. În
acest caz, sursa este utilizată pentru a obţine caracterele dorite, însă rezultatul ﬁnal nu poate ﬁ garantat.
În discordanţă cu cele expuse anterior, pot ﬁ
considerate drept obiect al know-how-ului doar
tehnologiile speciﬁce de creştere, de obţinere a soiurilor noi, de exemplu, o metodă de ameliorare cu
aplicarea tehnologiilor de obţinere a soiurilor noi
rezistente la condiţiile nefavorabile ale mediului,
rezistente la diferite maladii, sau o tehnologie ce ar
permite accelerarea procesului de selecţie.
Tehnologiile respective de ameliorare nu pot ﬁ
protejate totdeauna prin dreptul de brevet, deoarece această cale nu este o soluţie pentru obţinerea
produsului ﬁnal, ci doar contribuie efectiv la acest
proces. Astfel, doar tehnologiile (schemele) de selecţie pot ﬁ obiecte know-how. Însă, în acest caz, controlul utilizării lor devine imposibil. Tehnologiile de
selecţie, după originea lor, sunt destinate să se păstreze în regim de know-how. Şi invers, nu vom avea
niciun beneﬁciu din păstrarea informaţiei despre obţinerea unui soi nou în regim de know-how. Pentru
a beneﬁcia de drepturi exclusive asupra soiului, atât
morale, cât şi economice, soiul trebuie să ﬁe brevetat.
Astfel, faptul obţinerii obiectului care ar putea ﬁ
protejat prin know-how în sistemul dreptului proprietăţii intelectuale nu ar trebui să rămână neutru
din punct de vedere juridic, ﬁind necesar ca dreptul

REZUMAT

Aspecte privind protecţia juridică a soiurilor
noi de plante. Un soi nou poate ﬁ protejat prin
secret comercial (know-how). El este prezentat,
obiectiv, prin seminţe sau alte organe de înmulţire,
însoţite de „documente conﬁdenţiale”  descrierea
soiului, recomandări de cultivare şi păstrare ș.a.m.d.
Soiul nou, odată ameliorat, nu poate ﬁ pur şi simplu
păstrat, el trebuie „menţinut”, în special caracterele
lui calitative şi cantitative. Însă modul de înregistrare a soiurilor noi, care are un caracter public, supravegherea oﬁcială a culturilor semincere nu sunt în
concordanţă cu sistemul de menţinere a soiului în
regim de know-how. Din aceste considerente, protejarea soiului nou prin dreptul de brevet de soi de
plantă sau în regim know-how este prioritatea posesorului dreptului exclusiv.
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proprietăţii intelectuale să se extindă asupra acestuia din momentul creării lui. Aceasta va permite:
- identiﬁcarea obiectului ca obiect al sistemului
drepturilor intelectuale;
- stabilirea drepturilor subiective corespunzătoare care au apărut în procesul de obţinere a soiului.
În încheiere, putem constata că, luând în considerare originea rezultatului activităţii intelectuale,
protejarea soiului nou prin dreptul de brevet de soi
de plantă sau în regim know-how este prioritatea
posesorului dreptului exclusiv.
Subliniem, de asemenea, că dreptul exclusiv este
unul complex, cuprinzând atât dreptul de utilizare
a obiectului, cât şi dreptul de a păstra în conﬁdenţialitate rezultatul creaţiei intelectuale.
Alegerea aparţine titularului sau posesorului
dreptului exclusiv.
REFERINŢE
1. Legea Nr. 39 din 29.02.2008 privind protecţia
soiurilor de plante.
2. http://www.icpe.ro/performeri/ﬁles/Transferul_Tehnologic.pdf

Aspects of the Legal Protection of New Varieties of Plants. A new variety may be protected
by a trade secret (know-how). It is presented objectively by seeds or other propagating organs,
accompanied by “conﬁdential documents” – description of the variety, cultivation and storage recommendations and so forth. A new variety, once
improved, cannot simply be preserved, it must be
“maintained”, especially its qualitative and quantitative characters. But the mode of registration of
new varieties, which has a public character and
the oﬃcial supervision of seed crops are not consistent with the system of maintenance of the variety under know-how. For these reasons, protection of the new variety by the right to plant variety
patent or under know-how is the priority of the
owner of exclusive rights.
РЕФЕРАТ

Аспекты правовой охраны новых сортов
растений. Сорт растения может охраняться режимом коммерческой тайны (ноу-хау). Он представлен объективно семенами или другими органами размножения в сопровождении «конфиденциальных документов», а именно описание сорта, рекомендации по его выращиванию
и хранению и т.д. При выведении нового сорта
недостаточно будет его просто сохранить, а его
необходимо «поддерживать», в частности его
качественные и количественные признаки. Однако порядок регистрации новых сортов, который имеет публичный характер, официальный
надзор семенных культур противоречат системе поддержания сорта в режиме ноу-хау. Исходя
из этих соображений охрана нового сорта патентом на сорт растения или в режиме ноу-хау является приоритетом обладателя исключительного права.
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Î

N CONTEXTUL UNEI COMPETIŢII DE PIAŢĂ DIN CE ÎN CE MAI
ÎNVERȘUNATE, COMPANIILE SE CONFRUNTĂ ÎN MOD FRECVENT

CU SITUAŢII ÎN CARE MĂRCILE LOR SUNT FOLOSITE ŞI/SAU ÎNREGISTRATE DE CĂTRE TERŢE PERSOANE ÎN STATE/JURISDICŢII ÎN CARE
COMPANIILE RESPECTIVE NU AU O ÎNREGISTRARE ANTERIOARĂ. ÎN
MAJORITATEA STATELOR LUMII ESTE POSIBILĂ OPOZIŢIA FAŢĂ DE O
ASEMENEA FOLOSINŢĂ/ÎNREGISTRARE, DACĂ REA-CREDINŢA POATE
FI DOVEDITĂ, ÎNSĂ ÎNTRUNIREA CRITERIILOR DE PROBĂ PREZINTĂ
MARI DIFICULTĂŢI.

Urmând acest raţionament, am decis să abordăm în mod detaliat posibilităţile de anulare a unei
mărci înregistrate cu rea-credinţă şi modul în care ar
trebui de acţionat împotriva unei eventuale folosinţe cu rea-credinţă, împotriva intenţiei frauduloase
a terţei persoane, conştiente de existenţa utilizării
anterioare a mărcii solicitate spre înregistrare.
Cadrul normativ. Procedura anulării pe temei
de rea-credinţă este reglementată de prevederile
Legii nr. 38-XVI/2008 privind protecţia mărcilor (în
continuare – Legea nr. 38/2008), Convenţia de la
Paris pentru protecţia proprietăţii industriale din
20.03.1883, Acordul privind aspectele drepturilor
de proprietate intelectuală legate de comerţ (Acordul TRIPS).
Noţiuni. Conform art. 21 alin. (1) lit. b) din Legea
nr. 38/2008, marca se consideră ca ﬁind înregistrată
cu rea-credinţă în cazul în care, la momentul depunerii cererii, solicitantul ştia sau putea să ştie că:
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 pe piaţa Republicii Moldova se utilizează o
asemenea marcă, cu bună-credinţă, de către altă
persoană, pentru produse şi/sau servicii identice
sau similare cu cele pentru care marca a fost depusă
spre înregistrare, ori
 sunt promovate sau se negociază promovarea/plasarea produselor şi/sau serviciilor identice
sau similare cu cele pentru care marca a fost depusă spre înregistrare, marcate cu o asemenea marcă,
care este anterioară şi care beneﬁciază de protecţie
şi se bucură de renume cel puţin într-un stat parte
la Convenţia de la Paris sau la Acordul de Instituire
a Organizaţiei Mondiale a Comerţului, iar prin utilizarea mărcii înregistrate se creează un risc de confuzie cu marca anterioară sau fără motive justiﬁcate
se proﬁtă de renumele acesteia.
În literatura de specialitate, rea-credinţa este deﬁnită drept incorectitudine, atitudine a unei persoane care săvârşeşte un fapt sau un act contrar legii
sau celorlalte norme de convieţuire socială, pe deplin conştientă de caracterul ilicit al conduitei sale şi
presupune îndeplinirea cumulativă a două cerinţe:
– cunoaşterea „faptului relevant”: existenţa
şi folosirea unei mărci anterioare sau chiar a unui
semn neînregistrat ca marcă;
– intenţia frauduloasă.
Elementul relei-credinţe se determină în relaţiile
dintre părţile în litigiu. Frauda trebuie să existe faţă
de concurentul însuşi, nu faţă de o altă persoană.

mărcii respective, prin folosirea ei cu un scop incompatibil cu cel al instituţiei legale de protecţie;
– aplicantul, la momentul depunerii cererii, cunoaşte că semnul solicitat este „legat” de o altă persoană şi intenţionat materializează abuzul de drept
împotriva ei, de exemplu prin împiedicarea ei de a
obţine anumite drepturi în continuare;
– în majoritatea cazurilor, părţile au fost în relaţii contractuale (comerciale, civile, de muncă etc.)
anterior depunerii cererii de înregistrare. De cele
mai dese ori, părţile desfăşoară activităţi de business în acelaşi segment de piaţă etc.
În Franţa, Codul Proprietăţii Intelectuale adoptat la 01.07.1992, la art. L712-6 statuează: „Dacă o
marcă este înregistrată în mod fraudulos, ﬁe în violarea drepturilor unei terţe persoane, ﬁe a unei obligaţii
contractuale, oricine consideră că ar avea vreun drept
asupra mărcii, poate revendica acel drept în instanţă.
Cu excepţia cazului când deponentul nu este de reacredinţă, acţiunea în revendicare se prescrie în termen
de 5 ani de la data publicării cererii de înregistrare”. În
jurisprudenţa franceză s-a reliefat poziţia că nulitatea depozitului se sprijină pe un principiu superior
al dreptului: regula „fraus omnia corrumpit” şi că nu
este o aplicaţie a legii mărcilor.
Art. 3 (iii) secţ. 15 partea a 2-a din Legea consolidată a mărcilor a Danemarcei (adoptată la
24.01.2012) interzice înregistrarea unei mărci dacă
„este identică sau diferă nesemniﬁcativ de o marcă,
care, la data depunerii cererii de înregistrare sau la
data priorităţii invocate în cerere, începuse să ﬁe folosită într-o altă ţară şi este în continuare folosită acolo,
pentru bunuri şi servicii identice sau similare cu cele
pentru care se cere înregistrarea mărcii, şi solicitantul,
la data depunerii cererii, avea sau ar ﬁ trebuit să aibă
cunoştinţă de marca străină”.
Practica judiciară în Republica Moldova. În
anul 2015 au fost depuse 85 de acţiuni de judecată
în instanţă (cu 10 mai puţine decât în anul precedent) cu implicarea AGEPI ﬁe în calitate de pârât, ﬁe
de intervenient accesoriu. Ca şi în anii precedenţi,
majoritatea litigiilor au avut drept obiect mărcile de
produse şi/sau servicii (90,6%). În urma examinării,
instanţele judecătoreşti au emis 28 de hotărâri deﬁnitive, 31 de decizii irevocabile şi 34 de încheieri, în
total – 93 de hotărâri. Din numărul total de hotărâri
emise în anul 2015  6 se referă la anularea mărcilor
pe motiv de rea-credinţă (10%).
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Faptul că deponentul cererii de înregistrare a mărcii
a fost anterior de rea-credinţă faţă de o altă persoană
nu înseamnă că este de rea-credinţă în toate cazurile
în care depune o marcă. Prin urmare, intenţia frauduloasă este mai lesne de dovedit în cazul în care există
sau au existat relaţii directe între deponent şi cel care
foloseşte marca, ﬁind relevante următoarele aspecte:
▪ istoricul constituirii celor două părţi litigante;
▪ activitatea desfăşurată de acestea anterior
procedurii de înregistrare a mărcii;
▪ actele de utilizare a semnelor în raport cu
produsele sau serviciile cărora marca le-a fost destinată;
▪ dacă a avut loc o utilizare efectivă a mărcii
pentru produsele sau serviciile pentru care a fost
înregistrată, pentru a se determina dacă şi în ce
măsură marca şi-a îndeplinit funcţiile esenţiale
speciﬁce.
Un exemplu clasic de rea-credinţă este situaţia când agentul sau reprezentantul în Republica
Moldova al unui comerciant ce foloseşte o marcă
în străinătate, dar nu o are înregistrată în Republica
Moldova, înregistrează acea marcă pe numele său,
punându-l pe comerciantul străin în situaţia de a ﬁ
obligat să-l accepte ca unic distribuitor şi înlăturând
astfel de pe piaţă potenţialii concurenţi care, de
asemenea, ar ﬁ putut ﬁ distribuitori.
Legislaţii străine. Factorul rea-credinţă ca motiv absolut de refuz a fost introdus de către Oﬁciul
de Brevete din Ungaria, la 1 iulie 1997, în Actul XI
privind protecţia mărcilor şi indicaţiilor geograﬁce.
Oﬁciul examinează ex oﬃcio existenţa unui asemenea motiv, art. 3(1)c) din Actul XI statuând că reacredinţa trebuie dovedită ﬁe de către oﬁciu, ﬁe – în
cazul depunerii observaţiei  de o terţă persoană,
acceptându-se atât dovezile directe, cât şi cele indirecte. Orice persoană poate depune o observaţie,
fără a ﬁ necesară demonstrarea unui interes legal în
cauză. Practica oﬁciului se bazează pe prevederile
de drept civil, conform cărora, în decursul exercitării drepturilor şi executării obligaţiilor, părţile sunt
obligate să acţioneze în maniera cerută de bunacredinţă şi de echitate, buna-credinţă ﬁind un principiu de drept general.
Semne de rea-credinţă sunt:
– completarea şi depunerea unei cereri de înregistrare a unei mărci, al cărei obiectiv real este de
a crea posibilitatea de abuz de protecţia acordată
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Într-o primă speţă, la 16.09.2013 compania braziliană „Seara Alimentos Ltd” s-a adresat cu cerere de
chemare în judecată împotriva pârâtei S.Y., solicitând anularea mărcii nr. 17999
, înregistrată pentru produsele din clasa 29 conform CIPS,
invocând încălcarea dispoziţiilor art. 21 alin. (1) lit.
a) şi b) din Legea nr. 38/2008.
Reclamanta pretinde că titulara mărcii S.Y. a înregistrat la 03.10.2008 marca respectivă cu rea-credinţă, ştiind sau putând să ştie despre faptul că marca
„Seara” se bucură de renume în ţara de origine (Brazilia), iar compania „Seara Alimentos Ltd” promovează
sau negociază o promovare a mărcii în litigiu în Republica Moldova. În susţinerea argumentelor, compania străină a prezentat o serie de facturi privind importul în RM, în perioada de timp cuprinsă între anii
2005-2007, a producţiei ce poartă marca respectivă.
În urma examinării cauzei, instanţa a concluzionat că înregistrarea mărcii pe numele pârâtei
pentru aceeaşi clasă de produse este susceptibilă să creeze confuzie în rândurile consumatorilor
cu privire la originea şi furnizorul produselor şi că
obligaţia de a acţiona cu bună-credinţă este expres prevăzută de art. 9 alin. (1) CC: „persoanele
fizice şi juridice participante la raporturile juridice
civile trebuie să îşi exercite drepturile şi să îşi execute obligaţiile cu bună-credinţă, în acord cu legea,
cu contractul, cu ordinea publică şi cu bunele moravuri. Buna-credinţă se prezumă până la proba
contrară”. Instanţa a mai relevat că legislaţia în domeniul mărcilor nu impune condiţia desfăşurării
activităţii de producţie, de comerţ sau de prestare
a serviciilor, la data depunerii cererii de înregistrare a mărcii. Respectiv, înregistrarea mărcii se efectuează de către AGEPI reieşind din buna-credinţă
a solicitantului. Însă, orice persoană, interesele
căreia sunt afectate de marca înregistrată, este în
drept de a solicita în instanţa de judecată anularea mărcii. Prin urmare, s-a considerat dovedită
conduita de rea-credinţă a pârâtei, ţinând cont de
faptul că titularul pârât nu a prezentat dovezi ale
utilizării efective a mărcii, în raport cu necesitatea
protejării numelui comercial al companiei „Seara
Alimentos Ltd”, drept consacrat de art. 8 din Convenţia de la Paris, nici dovezi de evitare a utilizării
mărcii de către titular în scop de blocaj, cu consecinţa prejudicierii activităţii comerciale a companiei braziliene.
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În speţa
, reclamanta E.L. s-a
adresat la 07.03.2013 cu cerere de chemare în judecată împotriva pârâtei O.D. cu privire la anularea
mărcii combinate şi a certiﬁcatului de înregistrare a
mărcii. În motivare, reclamanta a indicat că la data
de 23.04.2001 a devenit titular al mărcii naţionale
„НАША МАМА” pe teritoriul Federaţiei Ruse pentru
16 clase de produse şi servicii, inclusiv pentru cl.
03, 05, 35. De asemenea, a devenit titular al mărcii internaţionale „НАША МАМА”, care în data de
04.12.2003 a fost înregistrată la Biroul Internaţional
al OMPI cu extinderea protecţiei pentru ţările: Estonia, Georgia, Lituania, Uzbekistan, Armenia, Cehia,
Letonia, Mongolia, Vietnam etc.
Reclamanta menţionează că la 15.11.2006 între SRL „НМ-ЭКСПОРТ”, reprezentată de directorul
general E.L. în calitate de vânzător, şi compania
cu sediul în Chişinău „Virim-Impex” SRL, reprezentată de directorul D.O. în calitate de cumpărător, a
fost încheiat contractul comercial internaţional nr.
11/2006-12/KT de vânzare-cumpărare a produselor „НАША МАМА”, în temeiul căruia vânzătorul s-a
obligat să furnizeze periodic cumpărătorului mărfuri de marca respectivă, fabricate şi livrate din Federaţia Rusă.
La data de 29.11.2007, AGEPI a eliberat certiﬁcat
de înregistrare cu nr. 15717 pe numele D.O. pentru
clasele de produse şi servicii 03, 05, 35.
Colegiul a reţinut că:
– marca combinată înregistrată de către pârâtă
este identică cu marca reclamantei, deoarece conţine acelaşi element ﬁgurativ şi aceleaşi cuvinte, precum și aceleaşi clase pentru care e înregistrată, fapt
ce ar induce în eroare în privinţa originii produselor
şi producătorului acestora;
– marca „НАША МАМА” a fost promovată anterior pe teritoriul RM, fapt conﬁrmat prin contractul comercial internaţional sus-numit, aceasta dovedind că
pârâta cunoştea cu certitudine că marca respectivă a
fost supusă înregistrării anterior de către reclamantă,
datorită existenţei relaţiilor comerciale între întreprinderile comerciale conduse de acestea.
– pârâta, proﬁtând de situaţia că produsele de
marca respectivă se bucură de o apreciere pozitivă,
a decis cu rea-credinţă de a beneﬁcia de reputaţia
producătorului în scopurile sale nelegitime.
În speţă, deşi pârâta, după iniţierea procesului,
a renunţat la respectiva marcă, instanţa a consi-

Instanţa supremă a reţinut că pârâtul, înainte de a
depune cererile de înregistrare a mărcii „BABY ONO”,
cunoştea cu certitudine că marca comercială este o
marcă renumită şi promovată în ţara de origine Polonia şi că este promovată în Republica Moldova de
către SRL „Rasna-Plus”, prin prezenţa la numeroase
iarmaroace şi în prospecte de publicitate, încă din
anul 2006 (publicaţiile „Odoraş” din 2007, „Aquarelle”
din 2007, etc.). Instanţa a concluzionat că pârâta a acţionat cu rea-credinţă, deoarece marca înregistrată
este utilizată pentru produse care generează conﬂict
cu o altă marcă, or pârâtul este agentul economic
care activează în acelaşi domeniu cu reclamantul, şi
anume  produse pentru copii. S-a constatat că, prin
înaintarea cererii de intervenţie la Serviciul Vamal,
pârâtul a avut ca scop blocarea activităţii reclamantului şi distribuitorului său oﬁcial, lezând drepturile
patrimoniale ale acestora şi paralizându-le activitatea comercială pe teritoriul Republicii Moldova.
Concluzii. Orice companie, mare sau mică, este
o eventuală ţintă pentru aplicanţii de rea-credinţă,
în majoritatea cazurilor aceştia ﬁind producătorii de
materie primă, distribuitorii, vânzătorii cu amănuntul într-o ţară străină. Mai rar, dar se întâmplă să ﬁe
şi persoane care fac parte din acelaşi segment de
piaţă, participanţi la o expoziţie, interesaţi de planurile de extindere ale proprietarului unei anumite
mărci etc.
Dat ﬁind faptul că protecţia acordată mărcii este
teritorială, existând doar în limitele ţării care a acordat-o, şi că rea-credinţa presupune a proﬁta de sistemul „primul venit – primul deservit” de înregistrare
a mărcii, deponentul/titularul de rea-credinţă are
scopul de a-şi exercita drepturile împotriva adevăratului proprietar, invocând încălcarea dreptului
exclusiv asupra mărcii (inclusiv prin cereri adresate
organelor vamale de reţinere a produselor destinate exportului, care au fost fabricate de către adevăratul proprietar în ţara înregistrării).
În concluzie, reiterăm că, deoarece procedura de
anulare a unei mărci înregistrate cu rea-credinţă este
diﬁcilă, costisitoare şi consumă timp, prevenţia este
cea mai bună strategie de a combate rea-credinţa.
Este puţin probabil ca o companie să-şi înregistreze
iniţial marca în toate ţările lumii, dar aceasta ar putea
întreprinde paşi activi în descurajarea fenomenului
în cauză prin înregistrarea ei în ţări în care:
▪ bunurile şi/sau serviciile sale sunt comercializate;
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derat ca ﬁind oportun şi rezonabil de a constata
ilegalitatea înregistrării în genere şi, respectiv,
existenţa relei-credinţe la momentul înregistrării
mărcii precum şi pe parcursul utilizării ei, adică
până la emiterea deciziei de către AGEPI de renunţare la marcă.
În cea din urmă speţă,
, la
10.07.2012, ONO Pawel Antezak şi SRL „Rasna-Plus”
au depus cerere de chemare în judecată împotriva
SRL „Hendrix Bail”, intervenienţi accesorii – AGEPI şi
Serviciul Vamal, cu privire la anularea înregistrării
mărcilor. În motivare, reclamanţii au indicat că ONO
Pawel Antezak este un producător renumit al mărfurilor pentru copii, care activează din anul 1990
pe piaţa poloneză şi mondială, promovându-şi şi
comercializându-şi mărfurile şi imaginea sub denumirea „BABY ONO”, compania ﬁind larg cunoscută
în Polonia, în UE, având contracte de distribuţie exclusivă cu distribuitori din Cehia, Slovacia, Letonia,
Caucaz, Ucraina, Rusia, Republica Moldova.
La 26.10.1998 marca a fost înregistrată în Polonia, bucurându-se deja de renume pe piaţa europeană. Reclamantul mai indică faptul că pe piaţa
Republicii Moldova marca „BABY ONO” a început
să ﬁe promovată din 2005, în acest sens, la data de
22.03.2005, între titularul mărcii şi SRL „Rasna-Plus”,
în calitate de reprezentant exclusiv al mărcii comerciale „BABY ONO” în RM, a fost încheiat contractul
nr. 03/2005 de livrare a jucăriilor pentru copii şi a accesoriilor. La 01.03.2010 contractul a fost prelungit,
ﬁind în vigoare la data intentării acţiunii.
La 14.06.2012, în adresa reclamantului a parvenit o pretenţie din partea pârâtului, în care se comunica faptul că pârâtul a înregistrat în Republica
Moldova marca „BABY ONO”. În pretenţia respectivă
se solicită, în mod imperativ, acordarea de drepturi
exclusive de distribuţie a mărfurilor companiei pe
teritoriul Republicii Moldova sau, dacă acest drept
nu va ﬁ acordat, achitarea a 5% din valoarea facturilor pentru bunurile exportate în RM pentru perioada cuprinsă între anii 2007 – 2011.
Pârâtul a expediat către Serviciul Vamal o cerere
de intervenţie conform cap. XII din CV, iar Serviciul
Vamal a emis o decizie de reţinere a mărfurilor susceptibile de a aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală al pârâtului şi a suspendat operaţiunea de vămuire a mărfurilor importate cu marca
„BABY ONO”.
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▪ produsele sau părţi din produsele sale sunt
fabricate;
▪ există posibilitatea de extindere a propriului
business în viitor;
▪ contrafacerea este un fenomen larg răspândit etc.
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REZUMAT

Anularea mărcii din motivul înregistrării cu
rea-credinţă. În condiţiile unei concurenţe de
piaţă tot mai înverșunate, companiile se confruntă
în mod frecvent cu situaţii în care mărcile lor sunt
folosite şi/sau înregistrate de către terţe persoane
în state/jurisdicţii în care companiile respective nu
au o înregistrare anterioară. În majoritatea statelor
lumii este posibilă opoziţia faţă de o asemenea folosinţă/înregistrare, dacă rea-credinţa poate ﬁ dovedită, însă întrunirea criteriilor de probă prezintă
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mari diﬁcultăţi. Procedura anulării pe temei de reacredinţă este reglementată de prevederile unui șir
de legi internaţionale și naţionale. În acest sens,
autoarea articolului prezintă câteva cazuri concrete
din practica judiciară a Republicii Moldova.
ABSTRACT

Cancellation of Trademark on the Ground of
Registration in Bad Faith. In the conditions of increasingly ﬁerce market competition, companies
often face with situations where their trademarks
are used and/or registered by third parties in countries/jurisdictions where these companies have no
earlier registration. In most countries of the world
it is possible the opposition to such a use/registration, if bad faith may be proved, but compliance with
the test criteria presents great diﬃculties. The procedure for cancellation on the ground of bad faith is
governed by the provisions of a number of international and national laws. In this respect, the author
of the article presents some concrete cases from
the judicial practice of the Republic of Moldova.
РЕФЕРАТ

Аннулирование товарного знака на основании его недобросовестной регистрации.
В условиях жесточайшей рыночной конкуренции компании нередко сталкиваются с ситуацией, когда их товарные знаки используются и/
или регистрируются третьими лицами в странах/юрисдикциях, где у соответствующих компаний нет более ранней регистрации. В большинстве государств мира существует и практикуется возможность подачи возражения против подобного рода использования/регистрации, если
недобросовестность может быть доказана, однако для этого очень сложно собрать доказательную базу. Процедура аннулирования на основании недобросовестности регулируется положениями ряда международных и национальных законов. В связи с этим, автор статьи представляют несколько конкретных случаев из судебной
практики Республики Молдовы.
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E -A LUNGUL TIMPULUI, TATUAJELE AU FOST UN SUBIECT

D

DESTUL DE CONTROVERSAT, ÎNTRUCÂT PERSOANELE CARE

ÎȘI FĂCEAU UNUL DOREAU CA ACESTA SĂ SIMBOLIZEZE CEVA, DE
CELE MAI MULTE ORI O TEMĂ TABU. ASTĂZI, CONCEPTUL ESTE ACCEPTAT SUB ORICE FORMĂ CU EXCEPŢIA LOCURILOR DE MUNCĂ CE
INTERZIC VEHEMENT SEMNELE PE CORP, MAI CU SEAMĂ TATUAJUL.

Tatuajul este o formă de artă apărută cu mii de
ani în urmă. Acesta se realiza la început cu ajutorul
unor ustensile din os, care aveau aspectul unor dălţi
zimţate. Tatuajul reprezintă introducerea de tuș într-un strat superﬁcial al pielii, astfel putându-se crea
diferite motive. Deși la început tatuajele aveau rolul
de a marca funcţia unui individ într-un trib, acesta
a fost preluat de europeni și de alte naţiuni, modiﬁcându-i funcţia într-una artistică [2].
La New York, primul centru în care se executau
tatuaje a fost deschis în 1846 şi a fost frecventat mai
ales de militari în timpul războiului civil. Prima maşină electrică de tatuat a fost inventată de Samuel O
Reilly, în 1891.
Tatuajele au fost adoptate încă din vremurile de
odinioară, înainte de Hristos. Astfel, egiptenii, sciţii
din Munţii Altai, triburile din Peru și Columbia își tatuau trupurile pentru a sublinia anumite credinţe. În
Egipt, tatuajele reprezentau semne ale prostituţiei.
În Grecia Antică, acestea marcau sclavii sau membrii
anumitor religii. Drept instrumente erau folosite diferite bastonașe de lemn ascuţite, ace și ustensile din
bronz de diverse forme. Popoarele primitive îşi tatuau

adolescenţii ca ritual de trecere. Teoria era că un băiat
care nu putea suporta astfel de dureri nu era de niciun
folos în luptă. În mod similar, se credea că fetele nu
puteau face faţă chinurilor naşterii. Mulţi dintre aceşti
copii consideraţi sub standarde erau însă oricum tatuaţi cu un marcaj care-i excludea din rândurile tribului.
Tatuajul era foarte apreciat în rândul britanicilor
nobili în jurul anilor 1800-1900. Acesta era executat
pe corp în locuri care puteau ﬁ acoperite facil de articole vestimentare și imita foarte bine anumite obiecte din natură, chiar animale. În perioada respectivă,
se zvonea că însăși Regina Victoria avea tatuat un
tigru luptându-se cu un piton. Se considera că purtătorii de imagini de şerpi, broaşte, ﬂuturi, lupi sau
urşi preluau, prin magia asocierii, o parte din puterile
acestor animale. Istoricii care s-au preocupat de rădăcinile tatuajelor susţin, astfel, că în China un porc sau
un cal tatuat însemna noroc, iar imaginea unui peşte
era aducătoare de sănătate şi de prosperitate.
Odată cu trecerea anilor, tatuajul a fost considerat
un subiect tabu, întrucât formele tatuate au deviat
mult în timp. Cu toate acestea, mai multe personalităţi
s-au făcut remarcate prin faptul că și-au tatuat peste
90% din propriul corp, construindu-și o carieră din
asta. Un exemplu elocvent ar ﬁ Betty Broadbent, care
și-a început cariera în această direcţie în 1927, după
ce a primit cadou un corset imprimat cu diverse tatuaje. Ea făcea parte deja din echipa circului Bailey. Aici,
în cadrul spectacolelor, și-a expus tatuajele create
de mâna ei. A acordat numeroase interviuri pentru
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revistele de interes, ﬁind prima femeie care a primit o
stea pe “Tattoo Hall of Fame”, în anul 1981.
După cel de-al doilea război mondial, în 1948,
arheologul rus Serghei Rudenko a descoperit în
timpul unor excavaţii pe înălţimile munţilor Altai,
la graniţa cu China, o căpetenie a sciţilor al cărei
corp prezenta picturi cu animale fantastice: grifoni
şi monştri a căror semniﬁcaţie era magică, dar şi desene pur decorative. Toate arătau statutul social al
celui tatuat. Mumia era mai veche de 2.400 de ani şi
era foarte bine conservată.
Tatuajul a fost adoptat mai întâi de vedete rock
precum The Rolling Stones, pentru ca mai apoi să
ﬁe acceptat de curentul cultural majoritar. De la
tatuajele în zonele acoperite de haine, oamenii au
trecut la cele în văzul tuturor. Moda s-a mulat pe
acest trend creând tricouri tăiate astfel încât să iasă
la iveală ce trebuia să rămână ascuns. Printre modelele preferate se numără literele chinezești, ﬂuturii, modelele tribale, scrisurile de diferite fonturi,
numele celor apropiaţi, zilele importante din viaţa
personală. Toate acestea sunt și rămân în tendinţe.
Tatuajele mici sunt apreciate deoarece pot ﬁ
plasate după ureche, între degetele de la mână, la
încheietura mâinii (Rihanna, Cara Delevigne), la picior, pe gât. Se dorește a ﬁ mici întrucât pot ﬁ ușor
mascate pe sub haine, dor mai puţin când sunt făcute, lasă senzaţia că pot ﬁ îndepărtate ușor și, în cel
mai rău caz, pot ﬁ transformate în orice altceva[2].
Un caz practic când tatuajul a creat probleme
a fost amânarea lansării ﬁlmului ”The Hangover II”
(Marea Mahmureală II), produs de studioul de ﬁlm
”Warner Bros”. Acest mare producător de ﬁlme s-a
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pomenit cu o cerere din partea lui S. Victor Whitmill,
autorul tatuajului aplicat pe faţa renumitului boxer
Mike Tyson, prin care i se solicitau daune morale
pentru încălcarea dreptului de autor. În fapt, actorului Stu Price, interpret al unui rol în acest ﬁlm, i-a fost
aplicată o reproducere sau o operă derivată, bazată
pe tatuajul original deţinut de Mike Tyson, acesta
considerând că acţiunile în cauză îi încalcă dreptul
de autor. Curtea Statelor Unite din Regiunea de Est
a statului Missouri a decis că a fost încălcat dreptul
de autor, studioul de ﬁlm ”Warner Bros” ﬁind obligat
să achite daunele morale, cheltuielile de judecată
suferite de către reclamant, taxa de stat și să sisteze
orice acţiune de lansare a ﬁlmului până la executarea hotărârii judecătorești.
Prin urmare, reproducerea exactă a tatuajului original constituie o încălcare a drepturilor de autor în
jurisprudenţa SUA. Mai mult ca atât, S. Victor Whitmill, după ce a aplicat tatuajul pe faţa boxerului, a
înregistrat dreptul său asupra acestuia la oﬁciul SUA
de proprietate intelectuală, fapt ce denotă că, fără
acordul lui, aplicarea tatuajului în cadrul unei opere cinematograﬁce sau al unui spot publicitar este
abuzivă și ilegală, acesta ﬁind unul dintre argumentele de bază în întemeierea cererii de judecată [3].
Precizăm, în context, că în Republica Moldova dreptul de autor este recunoscut și protejat din momentul creării operei, înregistrarea ﬁind una facultativă.
În concluzie, vom sublinia că în SUA tatuajul
se aﬂă sub protecţia dreptului de autor. Întrunind
toate condiţiile pentru a ﬁ obiect al proprietăţii intelectuale, de ce acesta nu ar beneﬁcia de aceeași
protecţie și în Republica Moldova?

Analizând tatuajul ca obiect al proprietăţii intelectuale, considerăm că existenţa unui contract privind transmiterea drepturilor patrimoniale asupra
operei, încheiat între autor și beneﬁciarul tatuajului,
ar exclude în mare problemele care ar putea să apară în acest sens.
În ceea ce privește drepturile morale care reies
din crearea tatuajului, potrivit art. 10, alin. (2) din
Legea nr. 139 privind dreptul de autor și drepturile
conexe din 02.07.2010, acestea nu pot face obiectul
vreunei renunţări sau cesiuni și sunt imprescriptibi-

le, chiar și în cazul în care autorul cedează drepturile
sale patrimoniale.
Este neclar însă cum ar putea ﬁ aplicat articolul
mai sus menţionat, în cazul tatuajului, la protecţia
dreptului la respectarea integrităţii operei, dreptului la divulgarea operei și dreptului la retractarea
operei. Considerăm că, în momentul aplicării tatuajului, autorul este lipsit în mod automat de aceste trei drepturi morale, întrucât nu poate ﬁ invocat
dreptul la respectarea integrităţii tatuajului atât
timp cât persoana pe corpul căreia este aplicat tatuajul este în drept să dispună de corpul său după
bunul plac sau după necesitate. De exemplu, în momentul în care persoana tatuată trebuie să sufere o
intervenţie chirurgicală cu aplicarea unor tăieturi
asupra tatuajului, dreptul indicat mai sus ar avea
valoarea unei vieţi de om.
Totodată, autorul tatuajului nu este în drept să
interzică persoanei căreia i-a aplicat tatuajul să nu
să se dezbrace pe litoralul mării sau la piscină pe
motiv că i-ar încălca dreptul moral la divulgarea
operei.
Mai mult decât atât, decesul persoanei tatuate
ar reprezenta de facto retractarea operei, însă fără
consimţământul autorului. Astfel suntem în situaţia
în care autorul nu poate să-și exercite drepturile
sale morale asupra operei, nemaivorbind de circuitul civil unde ﬁinţa umană nu face parte din acesta.
Drept urmare, considerăm că tatuajul este obiect
al dreptului de autor și, în același timp, o excepţie
a drepturilor morale de autor atunci când autorul
este lipsit de câteva drepturi morale, enumerate
mai sus, care trec în exercitarea persoanei căreia i-a
fost aplicat tatuajul.
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Un alt caz când tatuajul a fost obiectul unui litigiu în care se pretindea încălcarea dreptului de
autor și se solicita în consecinţă compensarea daunelor morale este cel intentat de către autorul
Matthew Reed împotriva companiei Nike. Acest
litigiu diferă de precedentul prin faptul că tatuajul
lui Matthew Reed cu tematică din Egiptul antic (un
rege cu o regină și trei copii pe fundalul unui soare
stilizat), aplicat pe braţul baschetbalistului Rasheed
Wallace, jucător al echipei Detroit Pistons, care în
2004 a învins echipa Los Angeles Lakers devenind
campioană, nu a fost reprodus, ci ar ﬁ apărut în spoturile publicitare ale companiei Nike. Instanţa de
judecată i-a dat câștig de cauză autorului Matthew
Reed, urmând ca acesta să primească despăgubiri
atât de la compania Nike, cât și de la alte companii
care valoriﬁcau în diferite moduri tatuajul de pe corpul baschetbalistului Rasheed Wallace.
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REZUMAT

Este tatuajul obiect al dreptului de autor?
Autorul analizează tatuajul ca obiect al proprietăţii
intelectuale, subliniind că existenţa unui contract
privind transmiterea drepturilor patrimoniale asupra operei, încheiat între autor și beneﬁciarul tatuajului, ar exclude în mare problemele care ar putea
să apară în acest sens. Este scoasă în evidenţă ideea
că tatuajul este obiect al dreptului de autor și, în
același timp, o excepţie a drepturilor morale de autor atunci când autorul este lipsit de câteva drepturi
morale – dreptul la respectarea integrităţii operei,
dreptul la divulgarea operei și dreptul la retractarea
operei, care trec în exercitarea persoanei căreia i-a
fost aplicat tatuajul.
ABSTRACT

Is Tattoo an Object of Copyright? The author
analyzes the tattoo as an object of intellectual property, stressing that the existence of a contract for
the transfer of economic rights in the work, concluded between the author and the beneﬁciary of
tattoo, would exclude large problems that might
arise in this respect. It is emphasized the idea that
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the tattoo is an object of copyright and, at the same
time, an exception to the moral rights of the author
when the author is deprived by some moral rights
– the right to respect the integrity of the work, the
right to disclose the work and the right to retract
the work, passing in the exercise of the person to
whom the tattoo was applied.
РЕФЕРАТ

Является ли татуировка объектом авторского права? Автор проводит анализ татуировки как объекта авторского права, отмечая при
этом, что наличие договора о передаче имущественных прав на произведение, заключенного
между автором и заказчиком татуировки, может
предотвратить возникающие в подобных случаях
серьезные проблемы. Он подчеркивает мысль о
том, что татуировка является объектом авторского права и, в то же время, исключением от неимущественных (моральных) авторских прав, когда
автор лишен нескольких неимущественных прав
– права на неприкосновенность произведения,
права на обнародование произведения и права на отзыв произведения, которые переходят к
лицу, которому была нанесена татуировка.
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SPUNEAM CĂ, ÎN PERIOADA ACTUALĂ, DEFINIŢIA MĂRCII

REDUSĂ LA SEMN POSIBIL DE A FI REPREZENTAT GRAFIC NU MAI
CORESPUNDE REALITĂŢII ȘI, ÎN CONSECINŢĂ, CONDIŢIA DE ÎNREGISTRARE TREBUIE SĂ FIE CLAR EXPRIMATĂ ÎN DEFINIŢIA MĂRCII.

DIN

ACEASTĂ CONDIŢIE ESENŢIALĂ A ÎNREGISTRĂRII REZULTĂ VOLUMUL
ÎN CARE SE EXERCITĂ DREPTUL EXCLUSIV REZULTAT ȘI DETERMINAT
DE CEI TREI VECTORI: TERITORIUL, LISTA DE BUNURI

& SERVICII ȘI

SEMNUL, CARE AR TREBUI SĂ FIE PERCEPTIBIL VIZUAL, ÎN CONFORMITATE CU ARANJAMENTUL TRIPS.

Desigur că există și păreri diferite, lucru perfect
normal. Noi trebuie să acceptăm însă ceea ce este
evident.
Puterea unei mărci înregistrate are multe rădăcini, însă pivotul principal este sistemul de apărare
deţinut de marca respectivă, acesta ﬁind și cel care
îi conferă acesteia tăria pe piaţă.
Ce activează acest sistem de aparăre a unei
marci?
– Înregistrarea.
Cine îi furnizează mărcii acest sistem de aparare?
– Legea.
Cine asigură respectarea prevederilor legii?
– Autoritatea publică.
Unde poate ﬁ exercitată autoritatea publică?
– În teritoriul de competenţă.
Și așa am ajuns la subiect! Teritoriul.
Teritoriul este unul dintre vectorii mărcii ce deﬁnesc volumul de protecţie a respectivei mărci, după
cum am menţionat anterior.

Deocamdată, în procesul de înregistrare a mărcilor este respectat principiul teritorial, lucru evident
atât timp cât există state suverane, iar suveranitatea
lor este recunoscută. În consecinţă, înregistrarea
unei mărci are la bază o lege valabilă pe un anumit
teritoriu statal. După cum vom vedea în continuare,
există sisteme de înregistrare cu caracter suprastatal, dar acestea au apărut tot pe baza exercitării
suveranităţii statelor care au hotărât într-un anumit
sens.
Gândindu-ne la marca înregistrată, am putea da
o deﬁniţie pentru teritoriu.
Teritoriul se referă la aria geograﬁcă unde legea în
baza căreia marca a fost înregistrată este în vigoare.
Am ﬁ putut spune mai simplu – teritoriu de
protecţie a mărcii = teritoriu statal, dar tocmai pentru că unele state au hotărât să colaboreze în acest
domeniu, uneori teritoriul de protecţie acoperă teritoriul mai multor state, după cum vom vedea în
continuare.
Canalizându-ne atenţia tot spre marca înregistrată, care ar putea ﬁ caracteristicile acestui teritoriu,
ca vector al mărcii?
Înainte de a oferi un răspuns, să facem o mică
paranteză. În matematică, un vector are niște caracteristici speciﬁce, mult mai complexe decât cele
de care avem noi nevoie pentru a deﬁni cu maximă
claritate ce este și cât de mare este protecţia unei
mărci înregistrate. De fapt, ne referim la cât de mare
este spaţiul în care se aplică drepturile ce decurg
din înregistrarea unei mărci. Cu alte cuvinte, din
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matematică vom împrumuta doar una dintre caracteristicile vectorilor, și anume modulul, cel care dă
mărimea acelui vector.
Mărimea vectorului teritoriu este dată de marimea suprafeţei de teren pe care este valabilă înregistrarea mărcii, păstrând în minte, ca unitate de
măsură, suprafaţa unui stat unde autoritatea publică își poate exercita puterea.
Desigur, o marcă înregistrată va avea efect pe
teritoriul unui stat. Acesta este minimul posibil (cel
puţin la momentul de faţă!) conform principiului teritorial recunoscut de Convenţia de la Paris cu mulţi,
mulţi ani în urmă.
Ca să ﬁe mai ușor de înteles, să luăm ca exemplu teritoriul României. Aici există, ca și în multe alte
ţări, o administraţie naţională a proprietăţii industriale, respectiv Oﬁciul de Stat pentru Invenţii și Mărci.
Există, de asemenea, o lege care guvernează mărcile și indicaţiile geograﬁce, administrată de acest
oﬁciu. În conformitate cu această lege, protecţia
oferită de o marcă înregistrată, odată ce toate procedurile au fost încheiate, acoperă teritoriul Romaniei – egal, uniform, ca o pătură care se întinde
pe ﬁecare centimetru pătrat, urmând câmpurile,
dealurile, munţii, râurile, lacurile, marea teritorială.
Astfel, o marcă înregistrată nu este prezentă doar în
ariile comerciale, ci peste tot.
Cu referinţă la această „pătură” pe care am
menţionat-o și anterior, în articolul introductiv despre volumul de protecţie, constatăm că ea va ﬁ pe
atât de groasă, pe cât de cuprinzătoare este lista de
bunuri și servicii pentru care a fost înregistrată marca respectivă.
În ceea ce privește textura păturii, vom sublinia
faptul că aceasta este inﬂuenţată de semn, de cum
este acesta perceput de consumatori și, foarte important, de cât de distinctiv este semnul respectiv.
Aceasta este regula! Nu poate exista o marcă înregistrată doar pentru o parte din teritoriul de bază.
Apare întrebarea: Putem avea ceva asemănător
cu o marcă înregistrată, dar care poate acoperi mai
puţin decât teritoriul unei ţări?
Plecând de la acest aspect, să spunem câteva
cuvinte despre un mijloc care limitează – de fapt,
care poate limita – teritoriul în care poate ﬁ folosită o marcă înregistrată, nu însă și protecţia pe care
o asigură. Este vorba despre contractul de licenţă,
care nu diminuează protecţia unei mărci din punct
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de vedere teritorial. Din contră, componenta teritorială din contractul de licenţă se bazează chiar pe
protecţia teritorială a mărcii înregistrate. Mai bine
spus, contractul de licenţă stabilește teritoriul unde
deţinatorul licenţei poate folosi, în totalitate sau în
parte, marca care face obiectul contractului. Respectivul teritoriu poate ﬁ mai mic decât cel pe care
marca este înregistrată sau, cel mult, egal cu acesta.
Principiul teritorial în înregistrarea unei mărci a
început să ﬁe privit ca o constrângere în măsura în
care schimburile comerciale s-au intensiﬁcat și regimurile vamale au devenit din ce în ce mai permisive.
Nu rămânea decât un pas de la această percepţie și
până la nevoia reală de a avea o marcă înregistrată
pe un teritoriu extins. Acest pas a fost făcut în 1891,
prin Aranjamentul de la Madrid privind Înregistrarea Internaţională a Mărcilor. Aranjamentul a constituit un progres real în înţelegerea necesităţii unui
teritoriu extins pentru protecţia unei mărci înregistrate folosind o procedură minimă, dar nu a fost
suﬁcient întru totul, pentru că această „protecţie
internaţională” nu este una reală în adevăratul sens
al cuvântului „internaţional”. De fapt, ne referim la o
suma de protecţii naţionale ale mărcilor înregistrate
prin acest Aranjament, iar în ceea ce privește procedura, urmează să ne clariﬁcăm în cele ce urmează.
Astfel, Aranjamentul de la Madrid a introdus o
singură cerere, depusă la Biroul Internaţional de la
Geneva, care se bazează pe o marcă înregistrată
în ţara de origine. Statele desemnate prin cererea
internaţională vor examina cererea, urmând să ia o
decizie într-un an de la înregistrarea internaţională
sau de la cererea de extindere a teritoriului printr-o
desemnare ulterioară. Este lesne de înteles că marca va ﬁ înregistrată și protejată doar în acele state
desemnate în care cererea a fost gasită conformă cu
prevederile legii în vigoare din ﬁecare stat.
În primul rand, trebuie luate în considerare drepturile anterioare, în vigoare pe teritoriul ţărilor respective, drepturi care pot ﬁ opuse ex oﬃcio sau
printr-o procedură de opoziţie. Astfel, în aceste teritorii putem avea ﬁe aceeași protecţie ca și în ţara de
origine, ﬁe o situaţie cu totul diferită.
Pe de altă parte, la 5 ani de la data la care marca
a fost înregistrată la nivel internaţional, protecţia
astfel dobandită depinde foarte mult de soarta
mărcii înregistrate în ţara de origine. Mai mult decât atât, dacă în acești cinci ani marca a „dispărut”

Decizia lor a fost luată în considerare pentru cererile depuse în cadrul sistemului de la Madrid astfel:
începând cu 1 ianuarie 1971, pentru Aranjamentul
de la Madrid, iar începând cu 1 aprilie 1998, pentru
Protocolul de la Madrid.
Ce este Protocolul de la Madrid, mai corect, Protocolul referitor la Aranjamentul de la Madrid? Din
punct de vedere cronologic, a venit momentul să
vorbim despre el, cu atât mai mult cu cât este relevant pentru subiectul dezbătut – vectorul teritoriu al volumului protecţiei unei mărci – pentru că
implicaţiile teritoriale sunt importante, având în
vedere că discutăm despre cincizeci și cinci de state
care sunt parte la Aranjamentul de la Madrid si nouăzeci și cinci de state care sunt parte la Protocolul
referitor la Aranjamentul de la Madrid, acesta din
urmă ﬁind mai atractiv decât Aranjamentul.
Sunt multe prezentări ale Protocolului de la
Madrid, deci nu voi mai face alta aici. Rămânem,
așadar, la subiectul teritoriu și spunem doar că Protocolul a fost adoptat în 1989 si implementat la 1
aprilie 1996.
De ce, totuși, Protocolul de la Madrid este important pentru aspectele teritoriale? În primul rând,
pentru că toate statele contractante acoperă un teritoriu mai mare comparativ cu statele participante
la Aranjamentul de la Madrid. În consecinţă, este
mai usor să accezi la un teritoriu mai mare, cu o cerere interaţională, prin mecanismele Protocolului
de la Madrid.
În al doilea rând, ﬁindcă Protocolul deschide mai
multe „portiţe de scăpare” faţă de prevederile din
Aranjamentul de la Madrid. Ce semniﬁcă acest fapt?
Să presupunem că avem o cerere internaţională bazată pe cererea de marcă în ţara de origine și care
are ca destinaţie mai multe ţări. După îndelungi demersuri, la ﬁnele celui de al cincelea an, iar în unele
circumstanţe chiar și mai târziu, cererea este respinsă în ţara de origine și, în consecinţă, protecţia va înceta și în toate celelalte state desemnate. În această
situaţie, conform procedurilor din Protocol, există
posibilitatea de a face o cerere de marcă în ﬁecare dintre statele desemnate, păstrând data iniţială
a cererii internaţionale. În mod evident, acest lucru
se va întâmpla în concordanţă cu interesele solicitantului/titularului, care poate decide unde vor ﬁ
depuse aceste cereri, astfel încât teritoriul iniţial de
protecţie să ﬁe păstrat sau nu.
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în ţara de origine dintr-un motiv sau altul, protecţia
nu mai poate ﬁ revendicată nici în ţările desemnate,
indicate ﬁe în cererea internaţională, ﬁe ca state desemnate ulterior. Cu alte cuvinte, chiar dacă, iniţial,
solicitantul cererii internaţionale se decide asupra
unui anumit teritoriu pentru a extinde protecţia
mărcii, format din teritoriul mai multor state, în ﬁnal
această protecţie variază de la un stat desemnat la
altul. Situaţia dată constituie rezultatul diferenţelor
legislative care apar de la un stat la altul, a drepturilor anterior înregistrate în ﬁecare dintre aceste state
si, în mod evident, a costurilor diferite înregistrate
în state diferite.
Cu atenţia îndreptată în continuare spre vectorul
teritoriu, putem spune că Aranjamentul de la Madrid a avut, de-a lungul timpului, o viziune corectă
asupra protecţiei unei mărci. Mai precis, negocierile
pentru o seamă de îmbunătăţiri aduse Aranjamentului de la Madrid după întrunirea de la Nisa din
1957 au avut ca rezultat Articolul 9 care a adus un
mod nou de dezvoltare a protecţiei internaţionale
a unei mărci. Este vorba despre posibilitatea ca un
grup de state să ﬁe recunoscut drept unul singur,
în măsura în care aceste state consimt uniﬁcarea
legilor naţionale asupra mărcilor și, în același timp,
teritoriile lor vor ﬁ privite ca un singur stat în scopul
aplicării prevederilor Aranjamentului de la Madrid.
Mai mult decât atât, un oﬁciu comun va substitui
oﬁciile naţionale din acest grup de state.
Ce putem deduce din datele prezentate mai sus?
Faptul că în viitor, câteva state vor putea consimţi la
adoptarea unei legi comune pentru mărci și, eventual, vor avea un singur oﬁciu care să le reprezinte
interesele în protecţia mărcii. Pe scurt, o lege, un
oﬁciu, o procedură, o protecţie uniformă pe tot teritoriul luat împreună.
Urmează un pas mic, dar foarte important, și
anume marca înregistrată în Benelux, care se bazează pe Convenţia privind Mărcile din Benelux din
1962. Aceasta a fost, ulterior, înlocuită de Convenţia
Proprietăţii Intelectuale din Benelux, din 2005. Ce
a însemnat această convenţie? Trei state – Olanda,
Belgia și Luxembourg – au decis să meargă mână
în mână în protecţia mărcii, folosind o lege și o
administraţie care urma o singură procedură pentru toate cererile de înregistrare a mărcilor din cele
trei ţări. De atunci, aceste trei state au fost văzute ca
unul singur în ceea ce privește marca înregistrată.
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În al treilea rând, pentru că se poate acoperi întreg teritoriul Uniunii Europene printr-o singură desemnare, adică 28 de state în prezent, faţă de 15 în
1998, când Uniunea Europeana a aderat la Protocolul de la Madrid.
Astfel, despre Convenţia privind Mărcile din Benelux putem spune că a însemnat un început bun,
mai ales că a fost preluată de Uniunea Europeană
și al ei Council Regulation (EC) No 40/94 din 20 decembrie 1993 pentru marca comunitară, devenind
ulterior Council Regulation (EC) No 207/2009 pe
26 februarie 2009 și, mai recent, Regulation (Eu)
2015/2424 Of The European Parliament And Of
The Council. În urma acestei reglementări, cuvântul
„internaţional” pentru protecţia unei mărci și-a dobândit consistenţa de care avea nevoie.
Începând cu 1 aprilie 1996, Regulamentul Mărcii Comunitare a oferit posibilitatea de a obţine
protecţia unei mărci pe un teritoriu uriaș, mai precis, întreaga Uniune Europeană, folosind o singură
administraţie, Oﬁciul de Proprietate Intelectuală al
Uniunii Europene – o agenţie a Comisiei Europene,
cu sediul în Alicante, Spania – și o singură procedură de înregistrare și acordare a protecţiei pentru
mărcile europene.
O caracteristică importantă a acestui „mijloc
european” (după reforma din 2015, cuvântul „comunitar” a fost înlocuit cu „european”) de protecţie
al mărcilor se rasfrânge și asupra teritoriului de
protecţie. Este vorba de caracterul unitar al mărcii
europene, adică orice s-ar întâmpla cu o marcă europeană, înregistrată sau în curs de înregistrare, ea
are exact aceleași consecinţe pe întregul teritoriu al
Uniunii Europene.
Acestea ﬁind spuse, avem exemplul perfect de
„pătură” care acoperă teritoriul mai multor ţări cu
un drept exclusiv. Acest drept a fost obţinut pentru
ţările Uniunii Europene folosind aceeași procedură,
raportându-se la aceleași legi și plătind aceleași taxe,
respectiv utilizând calea europeană de protecţie. În
ceea ce privește cealaltă parte a teritoriului, dreptul
exclusiv a fost obţinut printr-un tratat internaţional
care permite reuniunea protecţiei obţinute pentru
diverse teritorii, chiar dacă protecţia respectivă a
fost dobândită printr-o lege diferită, cu o procedură
diferită și, în mod evident, cu un alt oﬁciu. Aceasta
înseamnă că vectorul teritoriu, ca parte componentă a potecţiei unei mărci, poate varia de la unitate
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– teritoriul unei ţări – și până la „pluralitate” – când
acoperă teritoriul mai multor ţări, uzitându-se două
abordări diferite.
Prima abordare este „discretă”, respectiv „ţară cu
ţară”. În această abordare, chiar dacă se pleacă din
același punct – cererea internaţională, bazată pe
înregistrarea mărcii în ţara de origine –, protecţia
poate ﬁ diferită de la o ţară la alta din pricina semnului și a listei de bunuri și servicii comparate cu
drepturile anterior înregistrate într-o ţară oarecare.
Metaforic vorbind, „pătura” poate avea o grosime
diferită de la ţară la ţară. Acesta este cazul protecţiei
obţinute prin sistemul Madrid, ﬁe prin Aranjament,
ﬁe prin Protocol.
Dimpotrivă, a doua abordare este „continuă”,
adică protecţie identică pe teritoriul mai multor state, ca efect al caracterului unitar al legii, cum sunt
cele obţinute pe baza Conventiei Benelux sau prin
Regulamentul Mărcii Europene. Cel puţin în cazul
mărcii europene, acest caracter unitar al teritoriului
poate ﬁ foarte clar explicat prin sintagma „totul sau
nimic”, în sensul că, dacă o marcă europeană este
înregistrată, atunci este protejată pe întregul teritoriu al Uniunii Europene, iar dacă este respinsă, marca va rămâne neprotejată pe tot teritoriul Uniunii.
Este de remarcat faptul că, în cazul din urmă,
găsim o situaţie similară rezultată din prevederile
Protocolului de la Madrid. În anumite cazuri, atunci
când protecţia unei mărci europene nu poate ﬁ
obţinută sau este pierdută din diferite motive, Regulamentul Mărcii Europene oferă posibilitatea
de transformare într-o cerere de marcă naţională,
păstrând data depunerii iniţiale a cererii de marcă
comunitară. În urma acestei oportunităţi oferite de
Regulamentul Mărcii Europene, protecţia mărcii va
ﬁ obţinută pe teritoriul pe care a fost cerută și unde
cererea de marcă va ﬁ acceptată pe baza legislaţiei
naţionale respective. În aceste condiţii, protecţia
mărcii devine „discretă”, însumând eventual mai
multe protecţii naţionale.
În concluzie, putem spune că magnitudinea
sau mărimea vectorului teritoriu are tendinţa de
a crește continuu, concretizand, pe de o parte,
intensiﬁcarea schimbului și implicit a producţiei
și consumului, iar, pe de altă parte, este expresia
dorinţei permanente de a cuceri noi pieţe, marca
ﬁind mijlocul fără de care acest deziderat nu este
posibil.

9. Directive în materie de mărci ale Institutului Federal (elveţian) de Proprietate Intelectuală
https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/f/directives_marques/directives_marques.pdf.
10. Mărci deceptive, Oﬁciul Singapore de Proprietate Intelectuală http://www.ipos.gov.sg/Portals/0/resources/TMwUA16102012/12%20Deceptive%20marks_UA16102012.pdf.
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Desigur că o protecţie „continuă” are mult mai
multe avantaje decât una „discretă”, ﬁe și prin simplul fapt că cel interesat are de-a face doar cu o singură administraţie și nu câte una pentru ﬁecare ţară
care asigură protecţia mărcii. Să ne imaginăm ce
înseamnă douazeci și opt de state europene acoperite de Sistemul Madrid și cât de simplu este dacă se
folosește sistemul mărcii europene! Dar să nu uităm
că, pentru o asemenea marcă, apărarea dreptului
este „discretă”, aceasta realizându-se în ﬁecare ţară
în parte.
(Articolul următor va trata lista de bunuri și servicii
pentru care este înregistrată o marcă).
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REZUMAT

Vectorii mărcii. Teritoriul. Articolul tratează
teritoriul de protecţie a mărcii ca ﬁind unul din
vectorii care determină volumul protecţiei unei
mărci înregistrate. Protecţia unei mărci poate ﬁ
obţinută pe teritoriul unui stat sau pe teritoriul
mai multor state simultan. Este explicată diferenţa
între protecţia obţinută pe teritoriul mai multor
state prin sistemul Madrid în comparaţie cu sistemul mărcii europene.
ABSTRACT

The trademark verctors. The territory. The
article deals with the protection of a mark territory as one of the vectors determining the scope of
protection of trademarks. Trade mark protection
can be achieved within a state or several states simultaneously. It explained the diﬀerence between
protection obtained in several states through the
Madrid system compared to European Trademark
System.
РЕФЕРАТ

Векторы товарного знака. Территория.
В статье рассматривается территория правовой охраны товарного знака в качестве одного из векторов, определяющих объем правовой охраны зарегистрированного товарного
знака. Правовая охрана товарного знака может
быть получена на территории одного государства или на территории нескольких государств
одновременно. Также разъясняются отличия
между охраной, полученной на территории нескольких стран по Мадридской системе и по Европейской системе.
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DR. CERC. ȘT. ALINA TROFIM,

LCŞ „ALGOLOGIA”, USM

LGOLOGIA ESTE ŞTIINŢA CE STUDIAZĂ ALGELE

−

OR-

GANISMELE CARE CONSTITUIE O PARTE COMPONENTĂ

A ECOSISTEMELOR TERESTRE, AERIENE ŞI ACVATICE

[2,6,7,8].
ASEMENEA ORGANISME PREZINTĂ UN MATERIAL DE PERSPECTIVĂ
ÎN ELABORAREA INVENŢIILOR DIN DOMENIUL BIOTEHNOLOGIC, CE
SE BAZEAZĂ PE PARTICULARITĂŢILE COMPONENŢEI BIOCHIMICE ŞI
PE CAPACITATEA DE A MODIFICA COMPONENŢA SUBSTRATULUI PE
CARE VEGETEAZĂ [11].

În procesul de fotosinteză, algele, ﬁind organisme
autotrofe, elimină oxigenul, participând astfel la oxidarea substanţelor din mediu. În cazul ecosistemelor
acvatice, algele contribuie la transformările hidrochimice şi inﬂuenţează calitatea apei, participând intens
în procesul de epurare. În acest domeniu sunt utilizate algele din ﬁlumul Chlorophyta, Euglenophyta,
Cyanophyta etc. care, prin dezvoltarea lor, consumă
compuşii biogeni şi, în consecinţă, conduc la scăderea cantităţii nitraţilor, fosfaţilor, ionilor de amoniu, a
metalelor grele şi a consumului chimic de oxigen [2].
Astfel, invenţiile din domeniul algologiei pot avea o
largă utilizare în protecţia mediului.
Algele care vegetează în sol, de asemenea, prezintă un material important pentru elaborarea invenţiilor, cu utilizarea lor în agricultură. De exemplu,
unele alge albastre-verzi au capacitatea de a ﬁxa
azotul atmosferic, contribuie la fertilizare şi consolidează particulele de sol. În domeniul pedogenetic,
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M

algele cianoﬁte participă la circuitul elementelor biogene şi prezintă un produs rentabil pentru îmbunătăţirea calităţii solului. Sunt cunoscute lucrări ce
demonstrează că algele pot ﬁ utilizate în stimularea
germinării seminţelor şi contribuie la sporirea recoltei diferitor culturi [4,5].
Din acest motiv, dezvoltarea algologiei aplicate şi elaborarea unor invenţii în acest domeniu
au devenit o stringenţă pentru agricultură. Noile elaborări algologice prezintă interes în ceea ce
privește sporirea producţiei de tomate, castraveţi,
la elaborarea produselor biologic active, precum şi
în domeniul zootehniei. În această ordine de idei,
menţionăm eﬁcacitatea utilizării algelor cianoﬁte, şi
anume a speciilor din genurile: Spirulina, Calothrix,
Cylindrospermum, Nostoc etc.
Din elaborările recente ale algologilor din Republica Moldova, prezintă interes brevetele ce redau
unele procedee noi de fertilizare a solului cu utilizarea diferitor specii de alge, stimularea creşterii plantelor de cultură, procedee de obţinere a cantităţilor
sporite de biomasă algală şi, nu în ultimul rând, obţinerea tulpinilor de alge, care sunt o sursă de substanţe biologic active şi material nou în domeniul
biotehnologiei [1,5,9,10]. Implementarea acestor
invenţii în procesul de producere poate aduce venit
statului şi, prin urmare, pot contribui la dezvoltarea
economiei.

şi biotehnologiei”, Chişinău, Republica Moldova, 5-6
octombrie 2009, p. 171-173.
5. ŞALARU, V., ŞALARU, V.; DOBROJAN, S., STRATULAT, I., TROFIM, A., SEMENIUC, E., DONŢU, N. Procedeu de cultivare a tomatelor. Brevet de invenţie
MD 4361 din 2015.08.31.
6. ŞALARU, V.M., ŞALARU, V. Structura taxonomică şi distribuţia algoﬂorei în bazinele acvatice din
Moldova. În: Materialele Simpozionului internaţional “Conservarea diversităţii plantelor” ediţia a II-a,
16-19 mai 2012, p. 225-231.
7. TROFIM, A. Dinamica sezonieră a diversităţii
algoﬂorei r. Cogâlnic. În: Materialele Simpozionului
internaţional “Conservarea diversităţii plantelor”,
ediţia a II-a, 16-19 mai 2012, 2012, p. 195-202.
8. TROFIM, A., ŞALARU, V. Structura taxonomică
şi ecologică a algoﬂorei edaﬁce din serele satului Chiştelniţa, raionul Teleneşti. Studia Universitatis Moldaviae. Seria „Ştiinţe ale naturii” 2015, nr.6(86) p. 88-94.
9. TROFIM, A., ŞALARU, V., ŞALARU, V., ZOSIM,
L., DOBROJAN, S., DONŢU, N., STRATULAT, I., SEMENIUC, E. Tulpina de microalgă cianoﬁtă Calothrix
elenkinii Kossinsk. – sursă de glucide. Brevet de invenţie MD 4351 din 2015.06.30.
10. TROFIM, A., ŞALARU, V., ZOSIM, L., ŞALARU,
V. Tulpina microalgei cianoﬁte Cylindrospermum licheniforme (Bory) Kütz. – sursă de glucide. Brevet de
invenţie MD 4334 din 2015.03.31.
11. ZINICOVSCAIA, I, CEPOI., L. Cyanobacteria
for Bioremediation of Wastewaters. Springer International Publishing Switzerland 2016, 124 p.
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Un factor important pentru promovarea unei invenţii este aducerea informaţiei din brevete la nivelul producătorului. Însăşi forma de structură a unui
brevet deja conţine informaţia tehnico-ştiinţiﬁcă
utilă pentru aplicare, oferă informaţii valoroase despre domeniul de utilizare şi modul de implementare a invenţiilor. Specialiştii din domeniul managerial
au estimat că peste 80% din informaţia din brevete
nu se regăseşte în alte surse [3], ceea ce conduce la
necesitatea editării invenţiilor în articole ştiinţiﬁce
pentru popularizarea informaţiilor. O mare importanţă în promovarea invenţiilor o prezintă participarea la numeroase expoziţii internaţionale şi saloane
internaţionale de inventică, astfel facilitându-se colaborarea între investitori sau producători şi inventatori. Este foarte important ca partea ﬁnanciară a
acestor activităţi să ﬁe susţinută de organizaţiile de
promovare a invenţiilor, sistemul de implementare
devenind astfel mai funcţionabil.
În concluzie, putem aﬁrma că elaborarea și dezvoltarea invenţiilor în domeniul algologiei din Republica Moldova capătă amploare, fapt ce necesită
o mai bună promovare a acestora. Or, implementarea invenţiilor din domeniul algologiei poate aduce,
incontestabil, beneﬁcii importante economiei ţării
noastre.
REFERINŢE
1. DOBROJAN, S., ŞALARU, V., ŞALARU, V., STRATULAT, I., SEMENIUC, E. Procedeu de cultivare a castraveţilor şi tomatelor. Brevet de invenţie de scurtă
durată MD 946 din 2015.09.30.
2. DONŢU, N., ŞALARU, V., TROFIM, A., POPESCU,
T. Rolul speciei Tribonema viride Pasch. în procesul
de epurare a apelor reziduale tratate din municipiul
Chişinău. În: Abstractele celui de al 3-lea Simpozion
Lacurile de acumulare din România (Tipologie, Valoriﬁcare, Protecţie) 3-5 octombrie 2012, p. 8-9.
3. Panorama de brevet – aplicaţie inedită privind invenţiile, brevetele şi inventatorii. Intellectus
2/2015, p. 8-9.
4. ŞALARU, V.V., TROFIM, A., DOBROJAN, S. Inﬂuenţa tratării seminţelor înainte de semănat cu suspensia de alge Cylindrospermum lichaeniforme var.
alatosporum şi Anabaenopsis sp. asupra dezvoltării
plantelor de castraveţi şi tomate. Conferinţa ştiinţiﬁcă naţională cu participare internaţională consacrată celei de-a 50 aniversări de la fondarea Secţiei de
Microbiologie „Probleme actuale ale microbiologiei

REZUMAT

Invenţiile din domeniul algologiei şi promovarea lor în Republica Moldova. Dezvoltarea
algologiei aplicate şi elaborarea unor invenţii în
acest domeniu au devenit o stringenţă pentru agricultură. Noile elaborări algologice prezintă interes
în ceea ce privește sporirea producţiei de tomate,
castraveţi, la elaborarea produselor biologic active,
precum şi în domeniul zootehniei. Din elaborările
recente ale algologilor din Republica Moldova, prezintă interes brevetele ce redau unele procedee noi
de fertilizare a solului cu utilizarea diferitor specii de
alge, stimularea creşterii plantelor de cultură, procedee de obţinere a cantităţilor sporite de biomasă
algală şi, nu în ultimul rând, obţinerea tulpinilor de
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alge care sunt o sursă de substanţe biologic active
şi material nou în domeniul biotehnologiei.
ABSTRACT

Inventions in Algology and Promotion Thereof in the Republic of Moldova. The development
of applied algology and elaboration of inventions
in this ﬁeld have become stringency for agriculture. New algologic developments are of interest in
terms of increasing the production of tomatoes,
cucumbers, in the development of biologically active products, as well as in animal husbandry. From
recent developments of Moldovan algologists of interest are patents that render some new processes
for soil fertilization using diﬀerent species of algae,
boosting the growth of crop plants, processes for
producing increased amounts of algal biomass and,
not least, producing algal strains that are a source
of biologically active substances and new material
in the ﬁeld of biotechnology.
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РЕФЕРАТ

Изобретения в области альгологии и их
продвижение в Республике Молдова. Развитие прикладной альгологии и разработка изобретений в данной области приобрели особую
актуальность для сельского хозяйства. Новые
альгологические разработки представляют интерес с точки зрения увеличения производства
томатов, огурцов, при разработке биологически
активных продуктов, а также в животноводстве.
Из последних разработок молдавских альгологов представляют интерес патенты, описывающие новые методы удобрения почвы с использованием различных видов водорослей, стимулирования роста культурных растений, способы
получения более высокого выхода водорослевой биомассы и, не в последнюю очередь, получение штаммов водорослей, являющихся источником биологически активных веществ и новым
материалом в области биотехнологии.
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TATIANA RUSU, SPECIALIST COORDONATOR,
SECŢIA MĂRCI NAŢIONALE, AGEPI
OGOUL REPREZINTĂ IDENTITATEA FUNDAMENTALĂ PENTRU CON-

L

STRUIREA UNUI BRAND ȘI COMUNICAREA CU PUBLICUL-ŢINTĂ.

Actualmente, companiile inﬂuenţează în mod diferit
comportamentul consumatorilor. Acest lucru se datorează, în primul rând, dezvoltării domeniului digital. Utilizarea pe scară largă a dispozitivelor mobile schimbă
lumea designului și abordările de creare a logourilor.
Progresul tehnologic și schimbările în interacţiunea cu clienţii au avut loc foarte rapid și ceea ce,
acum cinci ani, era actual în arta creării logourilor
astăzi pare depășit.
Marile afaceri au nevoie, din când în când, să
se reinventeze pentru a-și menţine și spori numărul clienţilor și pentru a depăși concurenţa,
iar acest lucru se întâmplă nu doar la nivel de
produse, ci și la nivel de imagine. Deși se zice că

1898

1950

IRINA NOVICOVA, SPECIALIST,
SECŢIA MĂRCI NAŢIONALE, AGEPI

puterea obișnuinţei funcţionează și, odată ce neam deprins cu un anumit produs sau cu o anumită
imagine, apelăm doar la acestea, responsabilii de
marketing știu că, pentru a-și menţine gradul de
competitivitate pe piaţă, companiile trebuie să-și
schimbe imaginea măcar o dată la câţiva ani. Așa
s-a întâmplat și cu logourile celor mai cunoscute
companii, ale căror produse le consumăm zilnic:
Pepsi-Сola
Coca-Cola şi Pepsi sunt două branduri rivale, care
încă de la începuturi au luptat pentru supremaţie
în industria băuturilor răcoritoare. Şi pentru că un
brand se deﬁneşte şi prin logo, să le urmărim evoluţia. Pepsi a folosit, în timp, peste zece elemente
graﬁce diferite pentru a-și consolida imaginea în
percepţia consumatorilor:

1973

Coca-Cola
Logoul Coca-Cola a fost realizat de Frank Robinson, care nu avea nicio legătură cu marketingul, cu
brandingul, cu cercetarea de piaţă. A dorit doar să
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N

2005

2008

deseneze un logo pentru a simboliza noul motto al
băuturii „Delicios și răcoritor”. De aici s-a dezvoltat o
afacere care a ajuns la o valoare de piaţă de sute de
milioane de dolari.
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1886

1950-1960

1990

Microsoft
Povestea Microsoft a început în 1975, când Bill
Gates și prietenul său Paul Allen au elaborat primul
limbaj BASIC pentru primul computer – MITS Altair.
Curând, aceștia și-au numit parteneriatul Micro-Soft,
fapt ce explică primul logo al companiei. În primul
an, logoul a suferit și prima modiﬁcare: s-a renunţat

1975

1982

1995

1976
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1977

2012 – prezent

colorat pentru a reveni la un logo foarte asemănător cu cel din anul 1985. Or, fereastra reprezintă
cel mai bine sistemul de operare, iar simplitatea
noului logo are un aspect modern, dar și clasic, deoarece revine la ideile de început pentru sistemul
de operare.

2006

Apple
Apple a pornit cu un logo complicat  o imagine a lui Isaac Newton stând sub un copac. Pe parcurs, acesta a fost înlocuit cu celebra imagine a
mărului. Există mai multe legende despre crearea
acestui logo. Una dintre ele ar fi că astfel Apple
și-a adus tributul memoriei lui Newton. Potrivit

prezent

la spaţiul și cratima ce despărţea cele doua cuvinte,
formând unul singur. Pentru următorii 12 ani, logoul companiei a avut un design speciﬁc al literei “O”,
angajaţii companiei numind-o Bilbbet. Se spune că,
la acel moment, la cantina companiei Microsoft te
puteai servi chiar și cu un dublu cheeseburger, numit ”Bilbbet Burger”.

1987

Windows
La începuturi, prin anii 80, Windows a avut un
logo simplu, reprezentat de un pătrat colorat în
albastru, cu niște linii albe care îl brăzdau inegal,
iar de atunci a trecut prin numeroase schimbări.
În cele din urmă, Windows 8 a renunţat la steagul

1885

2000

2009

prezent

unei alte legende, Apple a ales drept logo imaginea mărului mușcat pentru a aduce un omagiu
matematicianului Alan Turing, care s-a sinucis
mușcând dintr-un măr injectat cu cianură. De
altfel, anume acea mușcătură face deosebirea
dintre imaginea unui măr și imaginea unei roșii,
confuzie ce s-ar fi putut crea cu ușurinţă.

1998

prezent

1971

1986

ﬁnal o variantă simplă, în verde și alb, neincluzând
cuvintele „Starbucks” și „coﬀee”. Noua imagine a
mărcii reprezintă doar sirena cu două cozi, ca în
trecut.

1987

1992
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Starbucks
La început, logoul Starbucks reprezenta o sirenă
topless din mitologia greacă. Compania a trecut
prin mai multe modiﬁcări ale logoului, alegând în

2011

În ultimii 15 ani, logourile companiilor din Republica Moldova s-au modiﬁcat mult, astfel încât
putem observa evoluţia creaţiilor designerilor au-

tohtoni. Logourile arată bine și își îndeplinesc cu
brio funcţia lor de bază  de a ﬁ identiﬁcate și memorate.

După cum vedem din aceste exemple, în prezent
designerii tind spre logouri cât mai simple și mai
captivante.
Utilizarea pe scară largă a telefoanelor perfor-

mante schimbă și percepţia dimensiunii logoului.
Vă prezentăm câteva exemple de logouri care
reflectă tendinţele în crearea acestora în anul
2016:

1. LOGOURILE PLATE
pentru care companiile vor continua să-și simpliﬁce
Logourile plate devin tot mai populare nu doar
pentru că arată curate și plăcute estetic, dar și pen- logourile, să le facă mai ușor de recunoscut.
Astăzi, pe lângă tendinţa de a ﬁ plate, logourile
tru că „se simt bine” pe orice dispozitiv și browser
tind și spre a ﬁ transparente. Logouri de acest tip
(indiferent de dimensiune, rezoluţie, viteză de descărcare), sunt atractive chiar și atunci când sunt sunt realizate prin straturi plane transparente, suprapunerile ﬁind foarte simple și detaliate, iar sepaimprimate în alb-negru. Acestea sunt și motivele
rarea de logouri – clară și plată.
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2. HANDMADE / SCRIS DE MÂNĂ

Logourile realizate manual vorbesc de onestitate.
În timp, această tendinţă câștigă teren. Elementele
realizate manual, seturile de fonturi, detaliile amuzante, o schiţă mică a unei săgeţi, una sau două lite-

re mâzgălite vizibil, combinate cu alte elemente de
design, apar într-un număr tot mai mare de logouri
ale companiilor şi au o mare contribuţie la crearea
identităţii de brand.

3. SPAŢIILE NEGATIVE

Aceste logouri, la prima vedere, au o anumită
semniﬁcaţie, dar, analizându-le mai amănunţit, observăm că ele ascund mesaje și detalii interesante,
deoarece la crearea lor au fost utilizate în mod inventiv tehnica spaţiului negativ și diverse metode
mai mult sau mai puţin originale.
Anume acest lucru este remarcat de clienţii care
vor desluși, cu siguranţă, mesajul ascuns al logourilor companiilor:
Snooty Peacock

 logoul buticului de bijuterii din Dallas (Texas) este un păun stilizat, dar şi faţa unei femei excentrice (neobişnuite, ciudate).

Shark Tours logo

 la prima vedere, ar ﬁ o navă
de croazieră, dar, după ce citim titlul, observăm foarte clar imaginea unui rechin în partea de jos a navei.
Ambele imagini reﬂectă numele companiei.
Martini House
 baza logoului reprezintă două pahare de martini, care formează pereţii și tavanul casei.
The Guild of Food Writers
 The Guild of Food Writers este o
organizaţie care se consacră dezvoltării talentelor
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 spaţiul alb la picioarele girafelor reprezintă imaginea unor clădiri din
Bronx.

«Kölner Zoo»
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scrisului și a celor culinare. Observaţi o lingură în
interiorul pen-ului?
The Bronx Zoo

 logoul reprezintă silueta unui elefant, iar pe fundalul acestuia se observă o girafă, un rinocer și, iarăși, în spaţiul alb de la
picioarele din spate ale elefantului, foarte ingenios
este ascuns vârful Catedralei din Köln.
Companiile care au astfel de logouri se diferenţiază
într-un fel sau altul de celelalte prin creativitate, inventivitate și popularitate în rândurile clienţilor.

4. SET DE LITERE

Aceste logouri, care continuă să ﬁe populare,
oferă posibilitatea de a descifra enigma și sensul
unor scrisuri. Designerii folosesc adesea un dispo-

zitiv, care “criptează“ un mesaj destul de lung, dar
care va ﬁ reţinut în cazul în care consumatorul face
un efort pentru a-l identiﬁca.

5. MONOLINII

Pentru acest tip de logouri este caracteristică
utilizarea unei linii, de grosime constantă, întortocheată asemenea unei sârme. La prima vedere,
acest stil de logo pare să nu corespundă ideii de
„simplitate” din cauza „încâlcită” a execuţiei. Logo-

urile de acest fel sunt foarte populare, ﬁind folosite
de companiile care se confruntă cu necesitatea de
a identiﬁca mai multe produse, în acest sens ﬁind
suﬁcientă doar schimbarea culorii liniilor și altor detalii, logoul însuși rămânând a ﬁ distinct.

6. DINAMICE ŞI ÎN SERIE
Logourile dinamice sunt logouri cinetice sau care se
schimbă, având un stil care oferă prospeţime. Devin
prioritare datorită transformării continue, proces care
le conferă atractivitate și un anume grad de intimitate.

Deosebit de populare sunt logourile în serii. Acest
principiu este ilustrat perfect de logoul canalului de
televiziune pentru copii “NOGGIN”.
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Logoul poate lua o varietate de forme și culori.
Partea de jos a acestuia reprezintă o faţă, în timp ce

partea superioară poate ﬁ înlocuită cu diverse imagini
ludice (referitoare la joc, speciﬁce jocului, glumeţe).

Logoul oraşului Melbourne arată vibrant şi dinamic și reprezintă imaginea orașului în prezent și în viitor.

Un alt exemplu ar ﬁ o serie de logouri ale Muzeului de Artă din Brooklyn.
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Noile tendinţe în designul logotipurilor. Autorii materialului scot în evidenţă noile tendinţe în
designul logotipurilor pentru inﬂuenţarea comportamentului consumatorilor. Deoarece progresul
tehnologic și schimbările în interacţiunea cu clienţii
au loc foarte rapid, apare şi necesitatea reinventării
designului logotipurilor. Autorii nu fac propuneri

sau recomandări în acest sens, dar supun unei analize succinte evoluţia câtorva dintre logourile unor
mari companii care, de-a lungul anilor, au rămas
competitive pe piaţă datorită faptului că au știut săsi schimbe imaginea măcar o dată la câţiva ani.

PROPRIETATE INDUSTRIALĂ/
INDUSTRIAL PROPERTY

Logourile dinamice ne sugerează direcţia de activitate a companiei, ritmul de dezvoltare, starea de
spirit.
Un logo trebuie sa reprezinte o idee sau un scop,
un ideal. Uneori este bine ca un logo sa aibă un caracter complex, pe când în alte situaţii  simplitatea
unui logo îi poate aduce acestuia mai multă popularitate.
În concluzie, vom remarca faptul că logoul reprezintă expresia ﬁdelă a identitatii unei companii, este
simbolul care evidenţiază semniﬁcaţia numelui sau
a activităţii companiei și redă renumele acesteia. Un
logo ales corect poate ﬁ cea mai puternică armă de
marketing și un excelent garant al succesului.
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ABSTRACT

New Trends in the Design of Logotypes. The
authors of the material highlight the new trends in
the design of logotypes for inﬂuencing consumer
behavior. As technological advances and changes
in customer interaction takes place very quickly,
there also appears the need to reinvent the design
of logotypes. The authors do not make proposals
or recommendations in this regard, but subject to
a brief analysis the evolution of some of the logotypes of large companies which, over the years,
remained competitive in the market because they
knew how to change their image at least once in
several years.
РЕФЕРАТ

Новые тенденции в дизайне логотипов. Логотип – важное явление в бизнесе. От него зависит – узнают ли вас, запомнят ли. Поэтому компании придают ему большое значение и дизайнеры стараются создать по-настоящему запоминающийся продукт, который выполнит функции на
него возлагаемые. Дизайн изменчив. Он развивается постоянно, ежегодно появляются новые
тренды, разрабатываются новые стили. Это обусловлено быстрыми темпами развития современных технологий и изменений в методах взаимодействия с покупателями. В данной статье рассказано о популярных направлениях, применяемых сегодня при разработке дизайна логотипов.
Авторы не делают никаких предложений, не дают
рекомендации. В публикации приведены истории изменений некоторых известных логотипов
крупных компаний и приведены конкретные примеры наиболее популярных стилей, применяемых сегодня при разработке логотипов.

INTELLECTUS 1/2017

|

35

ECONOMIA PI/IP ECONOMY

D
SUA

|

DR., CONF. CERC. NATALIA PERCINSCHI,
CERCETĂTOR ŞTIINŢIFIC COORDONATOR

|

J

MIHAIL CIOBANU, CERCETĂTOR ŞTIINŢIFIC

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE, AȘM

U

NUL DINTRE SEGMENTELE PIEŢEI MUNCII CARE ÎN PREZENT
CUNOAŞTE O DEZVOLTARE MAI INTENSĂ ESTE CEL AL PRO-

FESIILOR LIBERALE, ACESTEA CARACTERIZÂNDU-SE PRIN MUNCA PE
CONT PROPRIU ŞI IMPORTANŢA LOR SOCIALĂ MAJORĂ, FAPT CE NE CESITĂ O REGLEMENTARE JUDICIOASĂ DIN PARTEA UNOR INSTITUŢII
PRECUM SUNT STATUL, ASOCIAŢIILE PROFESIONALE, PIAŢA.

SUA şi Japonia prezintă două exemple concludente de ţări în care rolul de bază în reglementarea profesiilor liberale îl joacă diferiţi actori instituţionali: piaţa în SUA şi organele de stat în Japonia,
precum şi asociaţiile profesionale, acestea având în
statele respective un rol diferit.
În cele ce urmează, ne propunem să analizăm aspectele deﬁnirii profesiilor liberale, cadrul normativ
al practicării acestora, precum și mecanismele de
reglementare a activităţii persoanelor ce practică
profesiile liberale în SUA şi în Japonia. În acest scop,
am utilizat drept surse de cercetare, în special, legile
ţărilor respective.
Statele Unite ale Americii. În SUA profesiile liberale sunt denumite „profesii învăţate” („learned professions”). În mod tradiţional, în rândul
profesioniștilor liberali erau incluși încă din Evul Me-
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diu, când apăruseră primele universităţi cu facultăţi
în domeniile respective, medicii, profesorii, avocaţii
și clericii. Prin urmare, termenul „learned profession”, apărut în acele vremuri, indică unul dintre atributele de bază ale profesiilor liberale – pregătirea
profesională prin studii prelungite în domeniul respectiv, de regulă, de nivel universitar, în urma căreia
se obţine licenţa de a profesa. Un exemplu actual
este durata, de regulă, mai mare a studiilor universitare în domeniul profesiilor considerate tradiţional
liberale decât cea caracteristică altor profesii. Organizarea în asociaţii profesionale, caracterul intelectual, dedicarea faţă de societate și clienţi sunt alte
atribute ale acestor profesii.
Actualmente, o deﬁniţie a „profesiilor învăţate”
se conţine în Codul Legilor Federale al SUA. Conform acestuia, un „profesionist învăţat” este o persoană care, în exercitarea activităţii sale, utilizează
cunoștinţe avansate într-un domeniu al știinţei
sau învăţământului care „trebuie să ﬁe dobândite în mod obișnuit printr-un curs prelungit de instruire intelectuală de specialitate” [5]. Utilizarea
cunoștinţelor avansate necesită judecată, discreţie
și abilităţi de analiză, interpretare, deducţie a fap-

sită: formare speciﬁcă, experienţă sau ucenicie, examinare proprie, moralitate și probitate.
În particular, dacă ne referim, de exemplu, la tagma avocaţilor, una dintre reglementări stabilește
că un birou de avocaţi poate ﬁ condus doar de un
avocat și poate include în componenţa sa doar
avocaţi. O altă reglementare, cu referinţă la remunerarea muncii, stabilește că aceasta depinde direct de rezultatul care este obţinut în instanţă. O
astfel de măsură stimulează concurenţa avocaţilor,
însă, totodată, ridică semne de întrebare în ceea ce
privește independenţa acţiunilor lor. Profesia de
avocat ﬁind reglementată la nivel de stat, nu la cel
federal, în majoritatea statelor sunt înaintate cerinţe proprii de examinare pentru admiterea la barou.
În atare situaţie, nu există o recunoaştere reciprocă
a examenelor susţinute şi este necesară susţinerea
repetată a acestora atunci când avocaţii pleacă din
statul în care şi-a susţinut examenul, pentru a profesa în alte state din SUA; astfel barourile limitează
avocaţii admişi să activeze numai pe teritoriile lor.
Totuși, unele state precum New York-ul au stabilit
așa-numitul „principiu de reciprocitate”, conform
căruia nu e nevoie de resusţinerea examenului de
către avocaţi [3, p.37-38]. Pentru a elimina aceste
bariere, este nevoie de uniformizarea standardelor
de examinare.
În conformitate cu actul Truth in Lending Act
[3, pp.72-75], sunt posibile amânări ale plăţilor
clienţilor către profesioniștii liberali. În asemenea
situaţie, persoana ce practică profesia liberală este
pentru clientul său un creditor, deoarece astfel
practică tehnici ﬁnanciare precum un comerciant.
Una dintre aceste tehnici este plata în 4 rate, fără
costuri suplimentare. Astfel de tehnici par mai legitime (cu referire la dreptul comercial) în cazul
unor plăţi imediate sau în numerar, a unor reduceri
sau atunci când se impun penalităţi de întârziere
a plăţii, însă ele par incompatibile cu deontologia
acestor profesii, ﬁind în contradicţie totală cu practicile comerciale. Există, desigur, și unele excepţii
de la această regulă – de exemplu, poate ﬁ acceptată propunerea clientului, atunci când acesta și-a
exprimat în mod unilateral dorinţa de a-i plăti profesionistului liberal în mai mult de 4 tranșe. Pentru
specialiștii în ortodonţie și obstetrică, de exemplu,
se poate introduce un proces extins de plăţi amânate, cu condiţia că aceste plăţi nu-i vor crea o povară
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telor sau circumstanţelor, ceea ce exclude lucrul de
rutină ﬁzic, mecanic, manual sau mental. Pentru ca
o profesie să intre în categoria celor „învăţate”, gradul ei avansat de specializare trebuie să ﬁe deja o
cerinţă standard.
Reglementările profesiilor liberale sunt, de regulă, rare și nonfederale, ﬁind orientate spre consumator, mai puţin spre membrii acestor profesii.
Persoanele care practică aceste profesii sunt
scutite de orele suplimentare de muncă. De asemenea, ele nu sunt obligate să aibă un salariu minim,
în cazul în care obţin un comision sau salariu nu
mai mic de 455 dolari SUA pe săptămână. De aceste scutiri beneﬁciază și unii profesioniști, precum
avocaţii ocazionali, care nu au studii de specialitate
prelungite, însă au o bogată experienţă de muncă
și demonstrează cunoștinţe avansate în domeniul
respectiv, la un nivel comparativ cu al persoanelor
care posedă asemenea studii [5],[7].
Legislaţia americană nu limitează persoanele
care exercită profesii liberale în ceea ce privește
publicitatea sau comisioanele primite. Totuși, există
unele reglementări speciﬁce, inclusiv privitoare la
plăţile contingente, mărimea acestora ﬁind stabilite în cadrul barourilor în conformitate cu jurisdicţia
statului în care activează persoanele respective.
Practicarea unei profesii liberale se poate realiza
în 3 forme organizatorico-juridice: întreprindere individuală, întreprindere cu răspundere limitată sau
corporaţie (în cazul corporaţiei are loc separarea veniturilor membrilor de veniturile corporaţiei pentru
a reduce răspunderea ﬁscală totală). Profesioniştii
liberali pot ﬁ parteneri sau colaboratori (asociaţi,
precum ar ﬁ angajaţii ucenici la partener). Partenerii
stabilesc preţurile şi împart proﬁturile pe care le-au
obţinut, pe când asociaţii sunt primitori de preţ şi
obţin numai un procent al proﬁturilor [6].
Din cauza absenţei armonizării legislaţiei la nivel
federal există o disparitate mare a reglementărilor
cu privire la profesiile liberale. Totuşi, majoritatea
statelor reglementează activitatea arhitecţilor, inginerilor, avocaţilor, profesioniştilor din domeniul
sănătăţii. Una dintre cele mai frecvente cerinţe este
licenţa ce autorizează activitatea dată. Birourile
(„boards”), ce sunt administrate de state, determină
condiţiile de acces la profesie, regulile de comportament și disciplină. Deşi condiţiile diferă de la stat
la stat și de la profesie la profesie, licenţierea nece-
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suplimentară pacientului. Practica reducerilor de
numerar pentru plăţi prompte permite clientului să
beneﬁcieze de o reducere netă a sumei care poate
ﬁ de 2%, 10% sau 15%. Această practică, atractivă
pentru client, cu toate acestea, induce unele efecte
perverse, inclusiv împărţirea inegală între plătitorii
rapizi și plătitorii ce-și eșalonează plata.
Asociaţia profesională a medicilor și-a exprimat
în mod frecvent angajamentul său faţă de natura necomercială a profesiei medicale și a adoptat
dispoziţii cu privire la practicile de creditare ale
clienţilor (pacienţilor). Pe de o parte, onorariile ar
trebui să ﬁe proporţionale cu serviciul furnizat și
cu capacitatea pacientului de a ﬁ în măsură să le
plătească, iar pe de altă parte, este interzis să se
practice penalităţi de plată. Aceste reguli, deşi
sunt contrare normelor cu privire la avocaţi, sunt
întotdeauna în conformitate cu principiile etice
ale medicinii, chiar dacă acestea tind uneori să ﬁe
ocolite pentru a satisface nevoile ﬁnanciare ale
pacienţilor.
În medicina liberală americană preţul prestaţiei
pentru ajutorul medical este produsul negocierii
contractuale private cu asigurătorii privaţi. Pentru
remunerarea medicilor liberali există trei modalităţi:
plata pentru serviciu, capitaţia (plata după numărul
de pacienţi) sau salariul. În ceea ce priveşte relaţia
medicilor cu producătorii de medicamente, legislaţia americană permite publicitatea cu privire la medicamentele cu prescripţie medicală, iar pieţele de
medicamente fără prescripţie medicală și generice
sunt, de asemenea, proeminente în alegerea practicienilor medicali. Legea îi obligă pe producătorii
de medicamente să dezvăluie relaţiile lor cu medicii. Informaţiile colectate sunt făcute publice. Statul
Minnesota, de exemplu, a fost primul care a impus
necesitatea declaraţiei de plăţi și cadouri cu o valoare mai mare de 100 dolari SUA [3, pp.93-107].
În afară de aceste prevederi, trebuie de
menţionat faptul că alegerea medicului de către
pacient este condiţionată de sistemul de sănătate.
Practica profesiilor liberale este deci condiţionată
încă de anumite reguli manageriale ale asigurărilor
private.
După cum se poate observa din cele expuse
mai sus, în SUA rolul pieţei are o importanţă destul de mare pentru profesiile liberale, ele căzând și
sub incidenţa legilor antitrust; atât doar că în cazul
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acestor profesii este nevoie de a privi mai atent, mai
nuanţat, pe de o parte, pentru a determina mai clar
locul unor practici ambigue faţă de protecţia consumatorului şi respectarea concurenţei, iar pe de altă
parte, pentru a nu limita drepturile persoanelor ce
practică profesii liberale.
Japonia. În Japonia există doi termeni care se
referă la profesiile liberale: „shigyō” („ocupaţii profesionale”) şi „jiyūgyō” („profesii liberale”). Primul
termen se referă strict la profesiile liberale, pe când
al doilea, pe lângă profesiile liberale, include şi freelancerii.
De regulă, ocupaţiile profesionale trebuie să respecte două condiţii:
1) absolvirea studiilor profesionale de nivel universitar,
2) utilizarea exclusivă a locului de muncă/funcţiei titulare în conformitate cu caliﬁcările naţionale.
Uneori, în cazul când e diﬁcil de determinat aceste criterii, se foloseşte judecata socială pentru a stabili dacă o ocupaţie este sau nu una profesională.
Legislaţia japoneză, la fel ca şi cea din SUA, nu
prevede ca persoanele ce exercită ocupaţii profesionale să aibă un salariu minim. Ea stabileşte
pentru aceste persoane un sistem discreţionar de
muncă. Astfel, chiar dacă în contractul de muncă
se stabilește care sunt orele de lucru, indiferent de
faptul câte ore persoana a muncit realmente, se va
considera că a lucrat orele stabilite în contract. Folosirea acestui sistem se datorează faptului că este
foarte greu de stabilit instrucţiuni speciﬁce cu privire la alocarea timpului de muncă şi realizarea acestor servicii [8],[9].
Nu există vreo lege care să reglementeze ocupaţiile profesionale în ansamblu, dar sunt legi aparte
pentru unele dintre ele. Activitatea avocaţilor, de
exemplu, este reglementată de Attorney Act [2].
Această lege prevede posibilitatea de deschidere a
unui oﬁciu numai în raza teritoriului baroului în care
a fost înregistrat. În acest oﬁciu pot activa doar avocaţi, practicienii altor profesii nu se admit. Un avocat
nu poate face parte din mai multe oﬁcii. Practicarea
avocaturii în mod neautorizat este interzisă. Avocaţii, de asemenea, pot activa în administraţia publică în calitate de funcţionari publici pe un termen
limitat. Ei pot ﬁ în calitate de judecători part-time
sau full-time, fără să-şi piardă caliﬁcarea de avocat.
Legea dată mai prevede că pentru a deveni avocat

examinare este suﬁcientă pentru a activa doar ca
asociaţi. A doua examinare poate avea loc numai
după o experienţă de 4 ani sub mentoratul unui inginer profesionist propriu-zis.
Mai sunt şi alte profesii, care sunt reglementate
prin intermediul legilor, precum: avocaţii de patente, dieteticienii, profesioniştii din domeniul sănătăţii, notarii. În general, profesiile liberale în Japonia
au un nivel înalt de reglementare, datorită, în special, organelor de stat, dar şi asociaţiilor profesionale
la nivel regional. Motivul care stă la baza acestor reglementări este obţinerea unui nivel înalt al calităţii
serviciilor date pentru societate. Cu regret, aceasta
se realizează, uneori, cu preţul reducerii numărului
de persoane ce exercită ocupaţii profesionale raportat la numărul total al populaţiei.
Concluzii. Definiţiile profesiilor liberale, formulate în legile SUA şi ale Japoniei, subliniază
caracterul intelectual și calitatea superioară a
muncii prestate. Definiţia japoneză accentuează,
totodată, necesitatea utilizării funcţiei/locului de
muncă doar conform calificărilor naţionale, iar
definiţia americană evidenţiază deosebirea acestor profesii de cele ce presupun lucrul de rutină
fizic, mecanic, manual sau mintal. În Japonia, persoanele cu profesii liberale nu beneficiază de un
salariu minim garantat de stat, iar în SUA aceste
persoane pot obţine un asemenea salariu doar
în anumite condiţii. Pentru majoritatea profesiilor
liberale sunt obligatorii obţinerea licenţei de activitate și susţinerea examenului de admitere în
cadrul profesiei. În reglementarea exercitării profesiilor liberale, SUA se bazează mai ales pe rolul
pieţei şi al asociaţiilor profesionale, iar în Japonia
atestăm o reglementare mult mai strictă de partea statului și a asociaţiilor profesionale. Există diverse structuri organizatorico-juridice acceptate
pentru persoanele care practică profesii liberale:
întreprinderi individuale, societăţi cu răspundere
limitată, corporaţii. În SUA sunt permise legal mai
multe modalităţi de efectuare de către clienţi a
plăţilor pentru serviciile profesionale: creditarea
în mai multe tranșe, transferul imediat, precum şi
oferirea de reduceri, în special pentru unele profesii cum sunt cele din domeniul medicinii, aceste modalităţi de plată fiind însă interzise pentru
avocaţi.
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este nevoie de studii în domeniul juridic, susţinerea
unui examen de admitere în profesie, precum şi stagiul cu durata de 1 an la Institutul de Stagieri și Cercetări Juridice al Curţii Supreme, după care avocaţii
pot exercita profesia în mod individual în birourile
proprii sau în birouri comune.
Selecţia foarte strictă limitează numărul avocaţilor, ceea ce asigură acordarea unor servicii de calitate înaltă (în cazul SUA, piaţa are rolul principal).
În scopul reducerii concurenţei, avocaţilor nu li se
permite să facă publicitate. Astfel este menţinut
efectivul redus de membri ai baroului și este asigurat statutul elitar al acestuia.
O altă profesie reglementată prin lege este contabilul public certiﬁcat. Conform legii Certiﬁed Public Accountants Act [4], contabilii publici îşi pot
exercita profesia ﬁe în mod independent, ﬁe într-o
societate cu răspundere limitată, dacă se respectă cerinţele obligatorii de depunere şi capitalul
minim, ﬁe formând o corporaţie de audit (în cazul
în care activează împreună mai mult de 5 persoane), în care pot ﬁ şi persoane de alte profesii, însă
acestea trebuie să constituie cel mult 25% dintre
toţi membrii corporaţiei şi să ﬁe înregistraţi la Institutul Japonez al Contabililor Publici Certiﬁcaţi.
Contabilii, la fel ca și avocaţii, trebuie să posede
studii în domeniul dat, să susţină un examen de
admitere pentru exercitarea profesiei, să acumuleze o experienţă de 2 ani până la examen sau după
susţinerea acestuia. În cazul corporaţiilor, contabilii îşi pot extinde experienţa, independenţa, numărul clienţilor, dar şi capacitatea lor de a presta
servicii pentru companiile mari.
O altă ocupaţie profesională – inginerii profesionişti – este reglementată de legea Professional Engineer Act. Activitatea lor presupune „planiﬁcarea,
cercetarea, designul, analiza, testarea, evaluarea și/
sau ghidarea” privitoare la tehnologiile știinţiﬁce [1,
pp. 1-11]. Legea deosebeşte două tipuri de ingineri
– ingineri profesionişti propriu-zişi şi asociaţi. Doar
primii pot deschide un business, pe când cei asociaţi pot lucra ca angajaţi la primii. Cea de-a doua
categorie include inginerii ce nu au încă caliﬁcare,
adică sunt ucenici. După ce obţin caliﬁcarea, aceștia
pot să creeze un business, activând ca ingineri profesionişti propriu-zişi, însă numai după ce trec două
etape de examinare. Trecerea de prima etapă de
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REZUMAT

Deﬁniţii şi mecanisme de reglementare a profesiilor liberale în SUA şi Japonia. În articol sunt
analizate deﬁniţiile profesiilor liberale şi mecanismele ce le reglementează în SUA şi Japonia, având
în vedere faptul că rolul principal în reglementarea
lor îl ocupă diferite instituţii: piaţa în SUA şi statul şi
asociaţiile profesionale în Japonia.
ABSTRACT

Deﬁnitions and Mechanisms Regulating the
Liberal Professions in the USA and Japan. In this
article are analyzed the deﬁnitions of liberal professions and the mechanisms regulating them in the
USA and Japan, given that the main role in their
regulation is occupied by diﬀerent institutions: the
USA market and state and professional associations
in Japan.
РЕФЕРАТ

Дефиниции и механизмы урегулирования
либеральных профессий в США и в Японии. В
данной статье проанализированы определения
либеральных профессий и механизмы их урегулирования в США и в Японии, так как главная
роль в их урегулировании занимают различные
учреждения: рынок в США и государство и профессиональные ассоциации в Японии.

P

UE

ASPECTE ALE INTEGRĂRII EUROPENE ÎN DOMENIUL PI/
ASPECTS OF EUROPEAN INTEGRATION IN THE IP FIELD

L
„S

”
R

P
DE

E

M

22 MARTIE 2017, A AVUT LOC LANSAREA OFICIALĂ A PROIECTULUI „SUPORT PENTRU ASIGURAREA RESPECTĂRII DREPTURILOR

DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ” ÎN REPUBLICA MOLDOVA (EUROPEAID/137467/DH/SER/MD), IMPLEMENTAT DE AGENŢIA

STAT PENTRU PROPRIETATE INTELECTUALĂ (AGEPI). PROIECTUL ARE DREPT OBIECTIV GENERAL EFICIENTIZAREA IMPLEMENTĂRII ŞI

APLICĂRII DREPTURILOR DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA.

La eveniment au participat Secretarul general adjunct al Guvernului Republicii Moldova,
reprezentantul Delegaţiei Uniunii Europene la
Chișinău, reprezentanţi ai instituţiilor beneficiare ale proiectului, ai sistemului judecătoresc, ai
instituţiilor de cercetare și dezvoltare, ai societăţii
civile. De asemenea, au fost prezenţi Ambasadorul Ungariei în Republica Moldova, Mátyás Szilágyi, și Ambasadoarea Italiei în Republica Moldova, Valeria Biagiotti.
În deschiderea Conferinţei, Directorul general al
AGEPI, Octavian Apostol, a menţionat că acest proiect va contribui atât la eﬁcientizarea interacţiunii
organelor de ocrotire a drepturilor de proprietate
intelectuală, cât și la îmbunătăţirea mediului de
afaceri, disciplinarea agenţilor economici și a consumatorilor, îmbunătăţirea imaginii investiţionale
a Republicii Moldova. „AGEPI, în calitate de organ
beneﬁciar, va depune tot efortul necesar pentru re-

alizarea cu succes a acestor scopuri ambiţioase”, a
subliniat Octavian Apostol.
Însărcinatul cu afaceri al Delegaţiei Uniunii
Europene în Republica Moldova, Mindaugas Kacerauskis, a declarat că proiectul este destinat
instituţiilor implicate nemijlocit în procesul de implementare a capitolului 9 din Acordul de Asociere
dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană,
care se referă la domeniul proprietăţii intelectuale.
„Schimbul de informaţii între instituţii reprezintă
factorul-cheie al acestui proiect”, a speciﬁcat Mindaugas Kacerauskis.
Valentin Guznac, Secretar general adjunct al
Guvernului Republicii Moldova, a ţinut să sublinieze faptul că implementarea proiectului va
contribui la îmbunătăţirea cadrului legislativ în
domeniul proprietăţii intelectuale, va consolida comunicarea și schimbul de informaţii între
instituţiile cu responsabilităţi în domeniul respectiv
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și va dezvolta sistemul de protecţie și valoriﬁcare a indicaţiilor geograﬁce în Republica Moldova.
„Având în vedere faptul că obiectivul proiectului implică perfecţionarea întregului sistem al proprietăţii
intelectuale, suntem dispuși să contribuim din plin
la transpunerea în viaţă a acestui proiect, acordând
suportul necesar pentru AGEPI în vederea realizării
exemplare a recomandărilor experţilor UE”, a accentuat Valentin Guznac.
Directoarea de proiect din partea liderului de
Consorţiu, Archidata S.R.L., Andreea Comșa, a remarcat faptul că proiectul are un obiectiv foarte important, care ţine de îmbunătăţirea cadrului legal în
domeniul proprietăţii intelectuale. „Vreau să vă asigur atât din partea Consorţiului, cât și a echipei de
proiect că vom face tot ce ne stă în putinţă pentru
ca acest proiect să-și atingă obiectivele”, a spus în
încheiere Andreea Comșa.
La rândul lor, experţii internaţionali Ioannis Sidiropoulos și Yuriy Kapitsa au făcut o prezentare a
proiectului, axându-se pe principalele componente
și activităţi menite să contribuie la realizarea plenară a scopurilor asumate.
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Proiectul de asistenţă tehnică „Suport pentru
asigurarea respectării drepturilor de proprietate
intelectuală” în Republica Moldova, cu un buget
de circa 2 mln. euro, este ﬁnanţat de Uniunea Europeană, ﬁind implementat de către un Consorţiu
format din companiile Archidata S.R.L. (Italia), European Proﬁles S.A. (Grecia) și Business and Strategies in Europe S.A. (Belgia). Proiectul are durata de
realizare de 2 ani și urmează să ﬁe ﬁnalizat în luna
noiembrie 2018.
Beneﬁciar al proiectului este Agenţia de Stat
pentru Proprietatea Intelectuală, parteneri co-beneﬁciari ﬁind Ministerul Justiţiei, Ministerul Afacerilor Interne, Procuratura Generală, Serviciul Vamal
și Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor. Concomitent, activităţile proiectului vizează toate părţile
interesate, inclusiv organizaţiile guvernamentale şi neguvernamentale, sistemul judecătoresc,
instituţiile de cercetare și dezvoltare, sectorul antreprenorial și societatea civilă.
Serviciul de presă AGEPI

În condiţiile în care acordarea distincţiilor în Republica Moldova se face în cantităţi industriale, nu
întotdeauna pe principii meritocratice, când unele
instituţii publice de la noi se transformă în localuri
pentru organizarea evenimentelor festive şi sărbătorirea diferitor jubilee, reale şi inventate, riscăm
să banalizăm şi unele evenimente importante din
viaţă, să punem în același cântar persoanele morale
şi imorale, să nu observăm valorile adevărate. Cum
putem schimba lucrurile? Probabil, şi prin faptul de
a spune lucrurilor pe nume şi de a informa societatea despre oamenii şi savanţii cu adevărat valoroşi. Despre unul dintre aceştia vreau să vă vorbesc
acum.
De ce consider că cel despre care vreau să vă
vorbesc este un om şi un savant adevărat şi valoros?
În primul rând, pentru că are un puternic „ﬁlon”
de moralitate. Chiar dacă este un om al compromisului, după cum aﬁrmă el însuşi, îl poate admite „doar
în măsura în care el să nu-l compromită”. Aş adăuga
că, atunci când ia unele decizii, pe care e constrâns
de împrejurări să şi le asume, este conştient de vul-
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nerabilitatea acestora, deoarece „a ﬁ sincer şi cinstit
cu tine însuţi” este un alt reper de care se conduce. În
sfârşit, principiul „nu te ridica pe capetele semenilor
tăi” cred că este unul care îl caracterizează plenar.
Despre calitatea morală a acestui om ne vorbesc
şi cerinţele pe care le are faţă de oricine doreşte să
ﬁe prietenul lui: „Să ﬁe sincer şi deschis la suﬂet, să
ﬁe gata pentru anumite sacriﬁcii, să ﬁe în stare în
situaţii diﬁcile să mă privească în ochi, să ﬁe un om
al cuvântului, să aibă simţul măsurii, să cinstească
valoarea şi munca”. Toate aceste principii morale,
pe care le respectă pe parcursul întregii vieţi, cred
că vin din familie, de la baştină, din Zahorna Şoldăneştilor. Nu întâmplător acolo este locul unde îşi
doreşte permanent să revină, iar mărul şi nucul de
la colţul casei părinteşti, precum şi stejarul multisecular de la marginea satului, îi păstrează mereu în
gânduri. Întâmplările de acasă au fost primele lecţii
de viaţă, iar persoanele dragi – modele vrednice de
urmat, care aveau să îi inﬂuenţeze comportamentul ulterior. Bunicul Terentie n-a acceptat până la
moarte să devină colhoznic, iar fraţii celuilalt bunic,
Petru, au fost cu toţii deportaţi în Siberia. Tatăl său,
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deşi era printre primii la învăţătură, nu și-a continuat studiile, preferând să lucreze pentru a-i trimite
la diverse şcoli pe fraţii şi surorile lui mai mici. Nu
putea urmaşul acestora să accepte propunerea făcută în timpul facultăţii de către oﬁţerii de securitate pentru a colabora cu ei, rezistând „intimidărilor,
presiunilor şi chiar în faţa fricii de blocare în viitor
a carierei profesionale”. De altfel, destule persoane
îşi datorează cariera ştiinţiﬁcă legăturilor strânse cu
securitatea şi partidul.
În al doilea rând, pentru că este un savant recunoscut în lume. Se aﬂă la frontiera noilor cunoştinţe, ﬁind un cercetător important în domeniul ﬁzicii
condensate şi ingineriei electronice, având circa
500 de lucrări ştiinţiﬁce. Succesele lui, pătrunderea în elita ştiinţiﬁcă mondială se datorează unei
munci asidue şi vin din „dorinţa nestăvilită de cunoaştere şi caracterul maximalist de autoaﬁrmare”,
cultivate din copilărie. Astfel, procurarea de către
tatăl său a unei instalaţii de tăiat scânduri, prima
lui interacţiune cu tehnica, la baza căreia stă ﬁzica cu procesele ei, l-a ajutat să înţeleagă „pe de o
parte, că e captivant să înţelegi cum funcţionează
un mecanism, iar, pe de altă parte, că el îţi uşurează enorm munca”. Dintr-un alt episod, descris de
protagonist într-un interviu, când a fost nevoit să
pregătească mâncare fraţilor mai mici fără a avea
vreo experienţă, el a dedus că „dacă doreşti, înveţi
lucrurile din mers”. Iar lecţia majoră pe care a învăţat-o de acasă este că „numai prin muncă şi dăruire
poţi realiza ceva. Însă munca trebuie rostuită cu
mintea”. După atingerea unor succese remarcabile în ştiinţă, el continuă să rămână un adevărat
cercetător. Este printre puţinii savanţi de la noi
care, după ocuparea unor funcţii de conducere,
continuă zilnic, sistematic să efectueze cercetări
în laboratorul său de la institut. Pentru aceasta se
bucură de un prestigiu deosebit pe plan internaţional, ﬁind preşedinte al Comitetului Internaţional

de Expertiză în domeniul Fizicii Stării Condensate
din cadrul Institutului de la Dubna, unul dintre
cele două centre de excelenţă de cercetări nucleare din Europa. Nu încearcă însă să facă din asta un
titlu de glorie, să facă PR din orice succes, să pretindă premii naţionale în domeniul ştiinţei. În plus,
se remarcă prin faptul că are un orizont foarte larg,
posedând cunoştinţe vaste din cele mai diverse
domenii ale cunoaşterii şi este deschis spre interşi multidisciplinaritate.
În al treilea rând, pentru că e un altfel de manager decât majoritatea şeﬁlor de la noi. Este un
conducător modern care preţuiește colaborarea cu
subalternii, şi nu impunerea voinţei sale prin directive obligatorii. Toate problemele sunt discutate, ﬁecare are dreptul la opinie şi la expunerea ei, se ţine
cont de experienţa colaboratorilor şi în ﬁnal deciziile urmează logica discuţiilor, dar nu sunt prestabilite. Chiar dacă în societatea noastră, cu încă multe
reminiscenţe sovietice, o astfel de abordare nu este
totdeauna acceptată, consider că doar în asemenea
condiţii pot ﬁ obţinute rezultate durabile în lumea
știinţei. Pentru o instituţie academică, o cerinţă etică este ca şeful acesteia să nu ﬁe implicat în abuz de
autoritate (însuşirea nemeritată a calităţii de autor /
coautor de publicaţii, abuzul pentru obţinerea beneﬁciilor materiale din proiecte de cercetare-dezvoltare, impunerea nejustiﬁcată a propriilor teorii,
concepte etc.). Şi, în acest sens, conducătorul de
instituţie, la care mă refer, se deosebeşte în peisajul
autohton şi este un exemplu de comportament: nu
are pretenţia să ﬁe coautor al publicaţiilor subalternilor săi pentru a bate recorduri de productivitate,
nu îşi promovează doctoranzii în afara procedurilor
şi cerinţelor stabilite şi nu îşi impune conceptele.
Pentru toate acestea şi multe altele îl apreciez
şi îl respect. Întâmplător sau deloc întâmplător,
sunt subalternul acestuia într-o instituţie, iar el azi
… 2 aprilie 2017… ne-a părăsit…

Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în rând cu drepţii pe Valeriu CANŢER!
Notă: Am scris acest text la împlinirea a 60 de ani ai protagonistului, pe 5 februarie 2015. Dar azi încă nu sunt
în stare să schimb în text prezentul pe trecut…
Gheorghe CUCIUREANU,
șef Direcţie Politici și Monitorizare Doctorat, CNAA
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GHEORGHE CUCIUREANU
CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU ACREDITARE ŞI ATESTARE,
INSTITUTUL DE DEZVOLTARE A SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE

1. Importanţa şi necesitatea internaţionalizării
studiilor doctorale
Procesele de globalizare şi de dezvoltare a unor
societăţi bazate pe cunoaştere au un impact major
asupra modului în care cunoştinţele sunt generate şi a modului în care este organizată educaţia și
formarea viitorilor producători de cunoștinţe. Se
observă următoarele tendinţe: de la naţional la internaţional; de la cercetarea fundamentală, determinată de curiozitate, la cercetarea orientată spre
rezultate (relevanţă, impact); de la cercetarea individuală la cercetarea în echipă; de la cercetarea îngustă, orientată spre o disciplină, la cercetări multidisciplinare; de la laboratoare mici la institute, programe
şi centre de excelenţă mai mari (masa critică); de la
fragmente la ştiinţă mare; de la ﬁnanţarea publică
sau universitară la multiple surse de ﬁnanţare; de la
cercetarea separată la cercetarea în cadrul programelor şi proiectelor; de la pur academic la profesional; de la securitatea naţională la competitivitate şi
crearea de locuri de muncă; de la utilizarea resurselor la dezvoltare durabilă [16].
Studiile doctorale, ca un mijloc de interconectare a cercetării şi educaţiei, reﬂectă aceste tendinţe,
una dintre cele mai importante ﬁind internaţionalizarea. Instituţiile aleg calea internaţionalizării studiilor, în principal, din următoarele motive:
▪ Creșterea calităţii educaţiei și a cercetării;

▪ Pregătirea eﬁcientă a studenţilor pentru viaţa
și activitatea profesională într-un mediu economic
dinamic;
▪ Creșterea reputaţiei internaţionale și a vizibilităţii instituţiei;
▪ Crearea de parteneriate strategice cu instituţii
renumite la nivel internaţional, asigurându-se astfel
și creșterea notorietăţii propriei instituţii;
▪ Diversiﬁcarea surselor de ﬁnanţare atrase;
▪ Atragerea de noi parteneri din mediul economic (ex., companii multinaţionale), ca urmare a
deschiderii internaţionale a instituţiei [13].
Internaţionalizarea studiilor doctorale este considerată de o importanţă deosebită şi în documentele
strategice europene. În Recomandările Salzburg, internaţionalizarea este deﬁnită drept o componentă
esenţială pentru dezvoltarea calităţii cercetării şi a
educaţiei doctorale în cadrul universităţilor. În același
timp, experienţa internaţională este esenţială pentru dezvoltarea profesională a doctoranzilor, indiferent de domeniu și cariera ulterioară. Prin urmare,
universităţile ar trebui să abordeze internaţionalizarea
doctoratului într-un mod coerent şi strategic [5].
Programele doctorale sunt privite ca un element
important al creşterii atractivităţii internaţionale a universităţilor europene, iar promovarea cooperării internaţionale şi a mobilităţii doctorale a devenit parte integrantă a strategiilor instituţionale. Modalităţile prin
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care se realizează internaţionalizarea sunt variate: programe doctorale comune, doctorat în cotutelă, doctorat european, scheme de mobilitate internaţională şi
transsectorială, internaţionalizarea internă a universităţilor europene (mai mult personal internaţional, şcoli de vară şi conferinţe internaţionale etc.) [12].
Ca urmare a politicilor promovate, studiile doctorale în ţările dezvoltate poartă un caracter tot mai
internaţional. În ţările Organizaţiei pentru Cooperare
şi Dezvoltare Tehnologică (OECD), ﬁecare al patrulea doctorand provine din altă ţară. Statele Unite ale
Americii (SUA) găzduiesc 38% din doctoranzii internaţionali din ţările OECD, urmate de Marea Britanie
(13%), Franţa (8%), Australia şi Germania (câte 5%). Luxemburg și Elveţia găzduiesc cea mai mare proporţie
de doctoranzi internaţionali, care reprezintă mai mult
de jumătate din totalul doctoranzilor acestor ţări [12].
Numărul doctoranzilor internaţionali care au obţinut
în SUA grad ştiinţiﬁc în ştiinţe şi inginerie a crescut de
la 27%, în 1973, până la 51%, în 2003 [2].
Luând în consideraţie importanţa şi necesitatea
internaţionalizării studiilor doctorale, ne-am propus să stabilim, în studiul nostru, cadrul general al
proceselor de internaţionalizare şi indicatorii principali care măsoară fenomenul, dar şi să facem o
analiză parţială a fenomenului internaţionalizării
studiilor doctorale din Republica Moldova. În acest
articol ne-am limitat la analiza uneia dintre cele 2
componente principale ale internaţionalizării studiilor doctorale: internaţionalizarea în străinătate,
axându-ne în special pe tratarea aspectelor cel mai

bine asigurate din punct de vedere informaţional.
În acest scop, au fost colectate şi prelucrate date
din diferite surse: Biroul Naţional de Statistică (BNS),
Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
(CNAA), EUROSTAT, actele normative naţionale ş.a.
2. În ce constă internaţionalizarea educaţiei şi
cum poate ﬁ ea măsurată
Internaţionalizarea educaţiei este un concept complex, deﬁnit şi tratat în moduri variate de către cercetători. Una dintre ultimele deﬁniţii sintetizatoare ale
internaţionalizării educaţiei este „procesul intenţionat
de integrare a dimensiunilor internaţionale, interculturale sau globale în misiunea, funcţiile și modul de furnizare a serviciilor educaţionale de nivel post-secundar,
în vederea sporirii calităţii educaţiei și cercetării pentru
toţi studenţii și personalul, precum și pentru a face o
contribuţie semniﬁcativă la dezvoltarea societăţii” [6].
De fapt, conceptul de internaţionalizare a educaţiei
acoperă multiple dimensiuni, componente, abordări şi activităţi. Două componente sunt principale:
1) internaţionalizarea în străinătate, care include toate formele de educaţie de peste hotare (mobilitatea
persoanelor, proiecte, programe, furnizori), şi internaţionalizarea acasă, care este mai mult orientată spre
revizuirea curriculei şi activităţi ce dezvoltă înţelegerea internaţională şi competenţele interculturale [7].
Asociaţia Europeană a Universităţilor (EUA) consideră că internaţionalizarea poate ﬁ analizată în 4
dimensiuni: 1) capacitatea de cercetare; 2) proﬁlul internaţional; 3) structuri instituţionale; mobilitatea [5].

Fig.1. Dimensiunile educaţiei doctorale internaţionale (sursa: [5])
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internaţionalizării universităţilor de către Conferinţa rectorilor din Germania, Proiectul privind
Indicatorii pentru cartograﬁerea şi specializarea
internaţionalizării (IMPI) coordonat de către CHE
Consult, Serviciul consultativ al strategiilor de internaţionalizare (ISAS) a Asociaţiei Internaţionale
a Universităţilor şi Instrumentul de cartograﬁere a
internaţionalizării (MINT) creat de NUFFIC, Olanda
[6]. În cadrul acestor studii sunt analizaţi şi propuşi
indicatori de măsurare care se referă şi la internaţionalizarea studiilor doctorale. Cel mai des folosiţi
indicatori sunt arătaţi în Tabelul 1.
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Odată cu creşterea rolului internaţionalizării, devine tot mai necesară şi evaluarea cât mai
exactă a nivelului acesteia. Încercări de a stabili
standarde şi indicatori de evaluare a nivelului de
internaţionalizare, în contextul asigurării calităţii
și modul în care internaţionalizarea contribuie la
calitatea educaţiei, au fost întreprinse la nivelul
diferitor ţări, universităţi, în cadrul unor proiecte
internaţionale, inclusiv de către agenţiile de evaluare a calităţii în învăţământ. Din acestea pot ﬁ
menţionate Procesul de evaluare a calităţii internaţionalizării (IQR) de către IMHE / OECD, Auditul

Tabelul 1
Cel mai frecvent utilizaţi indicatori pentru măsurarea internaţionalizării studiilor doctorale

Internaţionalizarea acasă
Intrări - numărul doctoranzilor internaţionali (de peste hotare);
- proporţia doctoranzilor internaţionali din numărul total de doctoranzi;
- numărul profesorilor de peste hotare implicaţi în procesul de studii doctorale;
- proporţia profesorilor de peste hotare din numărul total de profesori implicaţi în procesul de studii doctorale;
- numărul programelor și/sau al cursurilor doctorale
predate în limbi străine;
- numărul burselor pentru doctoranzii internaţionali;
- mobilităţi de scurtă durată (credite) ale doctoranzilor
străini;
- participarea doctoranzilor străini la şcoli de vară, conferinţe şi alte evenimente organizate.
Ieşiri

- numărul doctoranzilor internaţionali care au obţinut
grad ştiinţiﬁc;
- proporţia doctoranzilor internaţionali care au obţinut
grad ştiinţiﬁc din totalul doctoranzilor care au obţinut
grad;
- numărul gradelor doctorale obţinute în proiecte de
cercetare internaţionale;
- proporţia gradelor doctorale obţinute în proiecte de
cercetare internaţionale din totalul gradelor conferite.

Internaţionalizarea în străinătate
- numărul doctoranzilor din ţară care îşi fac studiile peste hotare;
- proporţia doctoranzilor din ţară care îşi fac studiile
peste hotare din numărul total de doctoranzi;
- numărul doctoranzilor în programe doctorale cu dublă
specializare / programe în cotutelă;
- proporţia doctoranzilor în programe doctorale cu dublă specializare / programe în cotutelă din numărul total de doctoranzi;
- bugetul pentru cooperarea internaţională în domeniul
studiilor doctorale;
- mobilităţi de scurtă durată (credite) peste hotare ale
doctoranzilor din ţară;
- participarea doctoranzilor din ţară la şcoli de vară, conferinţe şi alte evenimente peste hotare.
- numărul persoanelor din ţară care au obţinut grad ştiinţiﬁc peste hotare;
- numărul gradelor doctorale duble conferite;
- proporţia gradelor doctorale duble din totalul gradelor conferite;
- proporţia persoanelor din ţară care au obţinut grad
ştiinţiﬁc peste hotare din totalul persoanelor care au
obţinut grad ştiinţiﬁc.

Sursa: Sintetizat de autor în baza literaturii

În afară de aceştia, tot mai des se utilizează şi indicatori ce caracterizează reţelele internaţionale de
cercetare şi educaţie cum ar ﬁ numărul studenţilor
internaţionali în raport cu numărul acordurilor de
parteneriat, numărul de parteneriate care au înregistrat minim o mobilitate [3].
Totodată, din analiza literaturii, putem deduce
că există o capacitate limitată de a măsura nivelul
de internaţionalizare a studiilor doctorale. În primul

rând, doctoratul este o parte integrantă a cercetării
şi învăţământului superior şi este abordat la diferite niveluri, mai des fără a ﬁ evidenţiat separat, ci în
contextul internaţionalizării ştiinţei şi educaţiei. În
al doilea rând, există aspecte ale internaţionalizării care mai greu pot ﬁ cuantiﬁcate, ca de exemplu
reputaţia internaţională, foarte importantă pentru
dezvoltarea unor parteneriate internaţionale de
succes. În cazul Republicii Moldova, peste aceste
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limitări se suprapun unele deﬁcienţe ale sistemului
statistic, care ţin de relevanţă, ﬁabilitate şi omogenitate a datelor.
3. Internaţionalizarea studiilor doctorale în
străinătate
Doctoratul este cel mai puternic internaţionalizat ciclu al învăţământului superior, iar cele mai
bune practici internaţionale impun ca doctoranzii
şi conducătorii de doctorat să demonstreze vizibilitate şi performanţă în străinătate. Potrivit Recomandărilor EUA, universităţile trebuie să le ofere
doctoranzilor oportunităţi să beneﬁcieze pe deplin
de experienţele internaţionale, doctoranzii ar trebui
să ﬁe capabili să participe în activităţi internaţionale de cercetare, iar conducătorii de doctorat – să ﬁe
activi în mediul şi dezbaterile din cercetarea internaţională [5].
Ultimele date disponibile de la BNS („Pregătirea cadrelor peste hotare”), pentru perioada 2012
– 2014, arată că peste hotare se aﬂau la studii prin
doctorat circa 20 de persoane din Republica Moldova (cu variaţii mici pe ani); în aceeași perioadă
a crescut numărul stagiarilor de la noi peste hotare, de la 12, în 2012, până la 46, în 2014 [1]. Aceste
date sunt prezentate anual de către instituţiile cu
activitate de doctorat din Republica Moldova, dar,
în opinia noastră, ele subestimează procesul de internaţionalizare în străinătate. În afară de angajaţii
instituţiilor care pleacă oﬁcial la studii de doctorat
peste hotare, există şi alte categorii de cetăţeni cu
studii de doctorat în afara ţării: persoanele care
pleacă pe cont propriu, prin intermediul unor programe internaţionale, care şi-au făcut studii la alte
trepte ale învăţământului în altă ţară şi au continuat tot acolo şi studiile de doctorat ş.a. Astfel, doar
pentru admiterea din anul 2016, Guvernul României a oferit cetăţenilor din Republica Moldova125
de burse de doctorat [10]. Având în vedere că studiile la doctorat durează 3-4 ani, putem presupune
că doar în România numărul doctoranzilor nu ar ﬁ
mai mic de 350. Per total, putem estima că numărul doctoranzilor peste hotare depăşeşte de zeci
de ori cifra indicată în datele statistice oﬁciale ale
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BNS. Presupunem că și în cazul stagiilor doctoranzilor peste hotare numărul este mai mare decât cel
oﬁcial, având în vedere desfăşurarea unor scheme
internaţionale importante de mobilitate, în primul
rând Tempus şi Erasmus, despre care lipsesc datele
centralizate.
Un alt indicator al internaţionalizării studiilor
doctorale în străinătate este numărul şi structura persoanelor din Republica Moldova care au
obţinut grade ştiinţiﬁce în alte ţări, recunoscute şi echivalate la CNAA. Numărul cetăţenilor
moldoveni din această categorie, cărora le-au fost
recunoscute şi echivalate diplomele în Republica
Moldova în perioada 1995–2016, este de 701, inclusiv 617 persoane cu grad de doctor în ştiinţe şi
84 de persoane cu grad de doctor habilitat în ştiinţe (ﬁg.2). Acest număr este comparabil cu cel al
cetăţenilor străini care au obţinut grade ştiinţiﬁce
în Republica Moldova – 680 de persoane, din care
665 cu grad de doctor în știinţe și 15 cu grad de
doctor habilitat în știinţe. Dacă luăm în calcul persoanele care au obţinut grad ştiinţiﬁc în fosta URSS
şi au diplome recunoscute şi echivalate în anii
1993-1994, atunci numărul gradelor creşte până la
1057, din care 895 – grade de doctor şi 162 – grade de doctor habilitat [4]. Oricum, este evident că
acest număr este mult mai mic decât numărul total al persoanelor originare din Republica Moldova
care au obţinut în perioada respectivă grade ştiinţiﬁce în străinătate. Având în vedere datele statistice disponibile şi studiile de caz în domenii adiacente, putem admite că multe din aceste persoane
nu s-au mai întors în Republica Moldova, respectiv nu intră în categoria persoanelor cărora le-au
fost recunoscute şi echivalate diplomele obţinute.
Motivele care ne permit astfel de presupuneri ţin
de condiţiile relativ nefavorabile ale cercetătorilor
din Republica Moldova în comparaţie cu cele din
ţările puternic dezvoltate: asigurarea ﬁnanciară şi
cu echipament, infrastructura de cercetare, accesul la baze de date, mediul academic şi asigurarea
meritocraţiei, posibilitatea avansării în carieră şi de
a ﬁ în contact cu ştiinţa de vârf, calitatea vieţii şi
situaţia social-economică.
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Fig.2. Evoluţia numărului de grade ştiinţiﬁce obţinute de cetăţenii moldoveni în străinătate,
recunoscute şi echivalate în Republica Moldova în perioada 1995–2016

Analiza repartiţiei după domenii a gradelor ştiinţiﬁce conferite în străinătate şi recunoscute / echivalate în Republica Moldova arată că cele mai populare specialităţi ţin de medicină, tehnică şi drept, dar
ponderi importante au şi ramuri cu speciﬁc naţional,
cum ar ﬁ istoria sau ﬁlologia, insuﬁcienţa specialiştilor în aceste domenii ﬁind soluţionată inclusiv prin
a) Grade conferite peste hotare
14%

studii de doctorat în România. Această repartiţie este
mai echilibrată decât cea a gradelor ştiinţiﬁce conferite în Republica Moldova (ﬁg.3). În plus, în totalul
celor care au susţinut doctoratul peste hotare este
mai mare ponderea acestora specializaţi în domenii
importante pentru economia Republicii Moldova, de
exemplu, tehnică sau agricultură.
b) Grade conferite în Republica Moldova

Medicină
Tehnică

19%

11%

Drept

3%

21%
6%

Istorie
4%

Filologie

3%
5%

Economie

5%
15%
5%

Pedagogie

9%

Biologie
Agricultură

8%
11%
8%
8%

Fizicămatematică
Alte

11%
11%
5%
15%

3%

Fig.3. Repartiţia după domenii a gradelor ştiinţiﬁce conferite cetăţenilor moldoveni în străinătate
(echivalate şi recunoscute la CNAA) şi în Republica Moldova, în 1993–2016
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Cetăţenii Republicii Moldova au obţinut grade ştiinţiﬁce (echivalate şi recunoscute ulterior
la CNAA) în 18 ţări, un număr mult mai mic decât
numărul ţărilor din care provin persoanele care au
obţinut grad ştiinţiﬁc în Republica Moldova (41 de
ţări). Majoritatea persoanelor şi-au făcut studiile în
ţări europene, evidenţiindu-se România şi Fede3%

raţia Rusă (ﬁg.4), dar se atestă şi grade conferite în
SUA (3 persoane), China (1) sau Coreea de Sud (1).
Se observă că, dacă în prima jumătate a anilor 1990
majoritatea persoanelor cărora li se recunoşteau
şi echivalau diplomele obţinuseră grade în statele
post-sovietice, ulterior creşte ponderea României şi
a altor ţări europene în acest sens.
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Bulgaria

35%
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Fig.4. Repartiţia după locul de studii (ţări) a cetăţenilor Republicii Moldova care au obţinut grade ştiinţiﬁce
în străinătate, recunoscute şi echivalate în perioada anilor 1993 – 2016

Numărul gradelor obţinute de către cetăţenii Republicii Moldova în străinătate şi recunoscute/echivalate
în 1993–2016 (fără cele conferite în URSS) constituie
circa 15% din totalul gradelor ştiinţiﬁce conferite în
Republica Moldova în aceeaşi perioadă. Având în vedere şi datele disponibile privind stagiile peste hotare,
putem estima foarte aproximativ că până la jumătate
din deţinătorii de grade ştiinţiﬁce din Republica Moldova au fost implicaţi în aceste două forme de internaţionalizare peste hotare. Rolul principal în beneﬁcierea
de aceste tipuri de internaţionalizare revine României,
care, pe lângă bursele doctorale, a oferit cercetătorilor
moldoveni, prin diverse programe, numeroase oportunităţi de obţinere a stagiilor în centrele sale ştiinţiﬁce. Acest fapt ne permite să avem valori ale unui indicator de internaţionalizare în străinătate comparabile
cu cele din unele ţări europene (ﬁg.5).
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Structurile instituţionale, inclusiv cadrul legal
și administrativ, sistemul de asigurare a calităţii
studiilor sunt elemente care pot contribui la
internaţionalizarea în străinătate. În actele normative din Republica Moldova sunt puţine prevederi
care ar avea tangenţă cu internaţionalizarea în străinătate. Cadrul nou de desfăşurare a studiilor doctorale, format în urma aprobării Codului Educaţiei, nu
a adus mari schimbări în privinţa internaţionalizării
studiilor. Din cele 46 de şcoli doctorale create în Republica Moldova, doar una este în parteneriat cu o
instituţie de peste hotare: Școala doctorală de știinţe
militare și de securitate a Consorţiului format din
Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel
Bun” și Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”
(România) [9].
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Fig.5. Ponderea deţinătorilor de grade ştiinţiﬁce din unele ţări europene care au studiat,
lucrat sau efectuat cercetări în alt stat UE (%)
Sursa: EUROSTAT (date pe anul 2009, iar la ţările care lipseau – pe anul 2006)

Metodologia de evaluare externă în vederea autorizării de funcţionare provizorie a şcolilor doctorale și a programelor de doctorat indică, în Anexa 1,
următoarele criterii şi indicatori de evaluare: 6) Doctoranzi înmatriculaţi în cotutelă internaţională; 7) Personal titular format în afara universităţii, în universităţi
din străinătate [11]. Dar nu este clar cât de importanţi
sunt aceşti indicatori pentru autorizare, or Metodologia menţionată nu stipulează ce se întâmplă dacă
o şcoală doctorală nu are doctoranzi în cotutelă internaţională sau personal format în universităţi din
străinătate, iar Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Profesional (ANACIP), care are
atribuţia de a aplica această metodologie, nu are pe
site-ul său vreo instrucţiune / ghid privind evaluarea
în vederea autorizării provizorii a şcolilor doctorale.
În Regulamentul privind atribuirea caliﬁcativelor
tezelor de doctorat sunt incluşi o serie de indicatori
care, direct sau indirect, stimulează internaţionalizarea peste hotare: participarea la evenimente ştiinţiﬁce peste hotare, participarea în proiecte internaţionale, articole publicate peste hotare, stagii şi
vizite de documentare în centre ştiinţiﬁce de peste
hotare ş.a. Astfel, la criteriul Integrarea în mediul
academic, candidatul nu poate obţine caliﬁcativul
Foarte bine dacă nu a participat la conferinţe ştiinţi-

ﬁce din alte ţări, iar caliﬁcativul Excelent – dacă nu a
beneﬁciat de stagii ştiinţiﬁce în statele UE sau OECD
[14]. Cu toate acestea, nu putem vorbi de o strategie de internaţionalizare a doctoratului la nivel naţional. Acest deziderat nici măcar nu este indicat în
vreun document strategic ca ﬁind o prioritate.
La nivel instituţional, eforturile de internaţionalizare a învăţământului superior suferă de insuﬁcienţa resurselor ﬁnanciare şi umane, iar acţiunile de
internaţionalizare se întâmplă deseori la iniţiativa
partenerilor de peste hotare [8]. La nivel individual,
admiterea ca doctorand într-o universitate străină
reprezintă efortul candidatului însuşi; nu există mecanisme formale la nivel naţional pentru a sprijini
mobilitatea doctoranzilor [15]. Încheierea unor
acorduri cu instituţii partenere din alte ţări, care
ar permite ca doctoranzii din Republica Moldova
să viziteze aceste instituţii pentru o perioadă de
cercetare sau ar accepta coordonarea în cotutelă a
tezelor de doctorat, ar ﬁ, însă, în opinia noastră, activităţi mai la îndemână de întreprins pentru creşterea calităţii studiilor doctorale. În acest caz, riscurile
internaţionalizării în străinătate, dintre care cel mai
important este riscul pierderii, prin migraţie, a unor
resurse umane talentate şi bine pregătite (braindrain), ar putea ﬁ mai uşor de gestionat.
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În Republica Moldova există şi unele cazuri de
succes în internaţionalizarea doctoratului, care se
datorează deseori eforturilor unor entuziaşti. În
acest sens poate fi menţionată Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, care
are de mult timp relaţii fructuoase de colaborare în domeniul doctoratului cu Universitatea din
Bucureşti şi alte instituţii de peste hotare, majoritatea pe filiera francofonă. Aceste relaţii asigură
atât internaţionalizarea acasă, inclusiv şcoli de
vară, ateliere comune, cât şi internaţionalizarea în
străinătate, care se manifestă şi prin mobilitatea
doctoranzilor. La Universitatea Tehnică a Moldovei, organizarea unor filiere francofone, anglofone şi germanofone, a permis doctoranzilor să beneficieze de mobilităţi în universităţile de peste
hotare, care îşi desfăşoară activităţile în limbile
respective.
4. Concluzii
Analiza surselor bibliograﬁce şi a documentelor
strategice europene arată că internaţionalizarea
doctoratului este necesară şi foarte importantă
pentru asigurarea calităţii studiilor şi a cercetării
doctoranzilor. Ţările avansate ale lumii au adoptat
strategii de internaţionalizare a învăţământului superior, cu părţi importante dedicate doctoratului,
considerându-se că avantajele acestui proces depăşesc riscurile.
În Republica Moldova nu putem vorbi de o
strategie de internaţionalizare sau de prioritizarea
acestuia. Cadrul legal nu stimulează suﬁcient acest
proces, iar activităţile de internaţionalizare în străinătate depind foarte mult de calitatea resursei
umane care este responsabilă de cooperarea internaţională în instituţii.
Doctoratul este ciclul învăţământului superior
cel mai internaţionalizat atât în lume, cât şi în Republica Moldova. În internaţionalizarea doctoratului
în străinătate se constată orientarea Republicii Moldova spre ţările europene. Cele mai multe activităţi
comune se înregistrează cu România, lucru ﬁresc
dacă luăm în considerare baza istorică, culturală și
lingvistică comună, după care urmează activităţile
comune cu ţările post-sovietice, fapt explicabil datorită tradiţiilor, legăturilor stabilite anterior etc. Totuşi, o imagine completă privind internaţionalizarea
în străinătate a doctoratului din Republica Moldova
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nu poate ﬁ constituită din cauza lipsei unor statistici
relevante.
Chiar şi din datele disponibile, dar mai ales din
evidenţele la nivel internaţional, este clar că internaţionalizarea doctoratului din Republica Moldova,
inclusiv în străinătate, ar genera o creştere a calităţii
studiilor doctorale şi ar facilita integrarea în Spaţiul
European al Cercetării şi Spaţiul European al Învăţământului Superior. Pentru a creşte nivelul internaţionalizării se cere alocarea în acest scop a unor resurse ﬁnanciare şi umane mai consistente, încheierea
unor acorduri instituţionale cu universităţi din alte
ţări, stimularea mobilităţii internaţionale prin procesul de evaluare şi acreditare a şcolilor doctorale.
Toate aceste acţiuni ar ﬁ bine să se desfăşoare sub
o singură umbrelă – o strategie coerentă şi clară de
internaţionalizare, care să ţină seama de speciﬁcul
local (riscul emigrării resursei umane) şi să ﬁe corelată cu politicile din domeniile conexe.
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REZUMAT

Internaţionalizarea doctoratului din Republica Moldova: aspecte conceptuale şi „de străinătate”. Internaţionalizarea studiilor doctorale
este considerată de o importanţă deosebită la nivel european şi mondial. În acest context, în articol
se examinează aspectele conceptuale şi modul de
măsurare a fenomenului, dar şi se aplică unii din
indicatorii identiﬁcaţi la analiza internaţionalizării
în străinătate a doctoratului din Republica Moldova. Se constată că internaţionalizarea doctoratului
este un concept complex, care acoperă diferite
dimensiuni, componente şi activităţi. Chiar dacă
doctoratul este cel mai internaţionalizat ciclu al
învăţământului superior din Republica Moldova,
majoritatea activităţilor de internaţionalizare sunt
rezultatul unor acţiuni individuale şi nu a unei strategii naţionale.
ABSTRACT

Internationalization of Doctorate in the Republic of Moldova: Conceptual and „Foreign”
Aspects. Internationalization of doctoral studies is
considered of particular importance in Europe and
worldwide. In this context, in the article are examined the conceptual aspects and how to measure
the phenomenon, and are also applied some of
the indicators identiﬁed in the analysis of internationalization abroad of the doctorate in the Republic of Moldova. It is noted that the internationalization of doctorate is a complex concept, which
covers various sizes, components and activities.
Although the doctorate is the most internationa-

INTELLECTUS 1/2017

|

53

LA CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU ACREDITARE ŞI ATESTARE/
AT THE NATIONAL COUNCIL FOR ACCREDITATION AND ATTESTATION

lized cycle of the higher education in the Republic
of Moldova, most of internationalization activities
are the result of individual actions rather than of a
national strategy.
РЕФЕРАТ

Интернационализация молдавской докторантуры: концептуальные и «зарубежные» вопросы. Интернационализация докторантуры считается особенно важным на европейском и глобальном уровне. В этом контексте, в статье рассматриваются концептуальные
вопросы и способ измерения данного явления,
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а также применяются некоторые из выявленных показателей для анализа интернационализации за рубежом молдавской докторантуры.
Установлено, что интернационализация докторантуры представляет собой сложную концепцию, охватывающую различные аспекты,
компоненты и виды деятельности. Даже если
цикл докторантуры является наиболее интернационализированным в рамках высшего образования Республики Молдова, большая часть
интернационализационной деятельности является результатом индивидуальных действий, а
не национальной стратегии.
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TATIANA ROTARU, CONSULTANT,
CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU ACREDITARE ŞI ATESTARE

CONCURSULUI PENTRU PREMIUL „ACACONSTANTIN SIBIRSCHI” ÎN DOMENIUL MATEMATICII ȘI INFORMATICII, ANUNŢAT ÎN 2016, AU FOST DESEMNAŢI ÎN
CALITATE DE LAUREAŢI DOI CERCETĂTORI DE VALOARE, RECUNOSCUŢI
DE COMUNITATEA ȘTIINŢIFICĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA ȘI DE PESTE HOTARE: DR. HAB. VIOREL BOSTAN, RECTORUL UNIVERSITĂŢII
TEHNICE A MOLDOVEI, ȘI DR. MIRCEA PETIC, CERCETĂTOR ȘTIINŢIFIC
COORDONATOR AL INSTITUTULUI DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ
AL AȘM (PREMIUL PENTRU TINERET).

L

A ULTIMA EDIŢIE A
DEMICIANUL

Dl Viorel Bostan a câștigat concursul anual cu
ciclul de lucrări „Modele matematice în inginerie:
probleme de contact, modelări şi simulări numerice
în aero-hidrodinamică”, care constă din 10 lucrări:
monograﬁa „Modele matematice în inginerie”; o
monograﬁe colectivă elaborată împreună cu conducătorul de doctorat din SUA Weimin Han şi publicată la prestigioasă editură „Springer” din Germania; o monograﬁe colectivă elaborată împreună
cu un grup de cercetători de la UTM şi publicată la
aceeași editură din Germania; 2 monograﬁi colective elaborate împreună cu un grup de cercetători de
la UTM; o lucrare de popularizare a ştiinţei; 2 articole publicate în reviste de circulaţie internaţională şi
indexate în prestigioasele baze de date internaţionale (SCOPUS, Index Copernicus ș.a.); 2 articole în
reviste de specialitate recunoscute (indexate ISI, cu
factor de impact).

Un exemplu de aplicare a ştiinţei computaţionale este modelarea matematică a proceselor de contact dintre corpuri în general deformabile. Autorul a
dezvoltat studiul problemelor de contact intern sau
extern, punctiform, liniar sau curbiliniu, cu aplicabilitate în calculul organelor de maşini, cu destinaţie
generală sau specială.
În prezent, nu există o teorie matematică unitară
a fenomenului de contact, însă în ultimii ani, inclusiv prin aportul domnului dr. hab. Viorel Bostan, se
conﬁgurează o teorie matematică a contactului în
baza inegalităţilor variaţionale. Prin lucrările sale,
Viorel Bostan a contribuit parţial la realizarea dezvoltării conceptuale a tehnicii moderne, inclusiv a
motoarelor cu reacţie, a avioanelor şi navelor, a automobilelor şi a sistemelor de conversie a surselor
regenerabile de energie.
Laureatul Premiului „Academicianul Constantin
Sibirschi” pentru tineret, dr. Mircea Petic, s-a învrednicit de această distincţie pentru ciclul de lucrări
„Tehnologii actuale de achiziţionare a resurselor
lingvistice computaţionale”. Acest ciclu constă din
52 de lucrări: 7 articole în reviste recenzate, 29 –
în culegeri de lucrări ale conferinţelor naţionale
și internaţionale, 16  în culegeri de teze ale
conferinţelor naţionale și internaţionale. Obiectivele propuse în aceste lucrări ţin de elaborarea tehnologiilor de achiziţionare a resurselor lingvistice
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computaţionale, în care principalele metode sunt
acelea de automatizare a derivării cu aﬁxe pentru
limba română – unul absolut justiﬁcat. Or, anume
derivarea cu aﬁxe pentru limba română este cel mai
productiv procedeu de îmbogăţire a vocabularului
cu cuvinte noi. O idee importantă constituie extragerea termenilor-cheie care ar ajuta interpretării
textului în întregime. Având la dispoziţie o listă coerentă de cuvinte-cheie, se poate detecta cu ușurinţă
tematica textului prelucrat.
În referatul său asupra ciclului de lucrări ale domnului Mircea Petic, prof. Adrian Iftene de la Universitatea „A.I.Cuza” din Iași scria: „Drumurile pe care le
construim cu ajutorul cuvintelor sunt adesea la limita
unor margini extrem de înșelătoare și de alunecoase.
Mai e mult de muncă până când limbajul natural nu va
mai avea taine pentru mașinile de calcul și interfeţele
noastre vor putea jongla cu resursele lingvistice la
fel cum o fac cu expresiile logice.” În acest context,
prof. Iftene menţionează că activitatea domnului dr.
Petic este una „valoroasă, care are în spate o muncă
susţinută de mulţi ani și care ne ajută să ajungem cu
un pas mai departe la înţelegerea mecanismelor care
stau la baza limbajului natural.”
Anterior, laureaţi ai Premiului „Academicianul
Constantin Sibirschi” au devenit următorii matematicieni: profesorii Boris Şcerbacov, Nicolae Jităraşu,
m.c. Nicolae Vulpe, acad. Vladimir Arnautov, m.c.
Mefodie Raţă, profesorii Dumitru Lozovanu, Mihai
Popa, Alexei Cașu, acad. Mitrofan Ciobanu, m. c.
Constantin Gaindric, prof. Eugen Grebenicov, membru de onoare al AŞM, prof. Anatolii Samoilenko
(Ucraina), profesorii Alexandru Şubă, Ilie Burdujan
(România) și Svetlana Cojocaru. Cei doi deţinători
ai Premiului „Academicianul Constantin Sibirschi”
pentru tineret sunt dr. Elena Naidenova (Starus)
(IMI-Canada) și dr. conf. Galina Rusu.
Întâlnirea breslei matematicienilor a fost una
memorabilă, la care s-a vorbit cu entuziasm despre
fascinanta lume a acestei știinţe, subliniindu-se că,
de fapt, matematica este o artă, dar și un instrument fundamental, fără de care nu poţi crea nimic
temerar. Doamna profesor Svetlana Cojocaru, directorul Institutului de Matematică și Informatică,
a fost și mai sugestivă în acest sens, menţionând:
„Când se analizează exporturile pe domenii ale ţării
noastre, nu se vorbește despre exportul de cunoștinţe
ale școlilor noastre știinţiﬁce. De exemplu, metodele

56

| INTELLECTUS 1/2017

din teoria calitativă a ecuaţiilor diferenţiale, elaborate
de acad. Constantin Sibirschi și dezvoltate de discipolii dumnealui, sunt în prezent aplicate cu succes în
Spania, Canada, Marea Britanie, Brazilia, China etc.
Altfel spus, cum vom ridica prestigiul știinţei noastre
în societate, cum vom atrage tineretul în cercetare și în
multe alte acţiuni, manifestând o asemenea atitudine
faţă de știinţă?! Nu mai vorbesc de exodul peste hotare al matematicienilor cu grade știinţiﬁce, în care am
investit eforturi, resurse, dar și multe speranţe. Cu toate acestea, astăzi avem un prilej de bucurie – sărbătorirea a încă doi laureaţi ai Premiului „Academicianul
Constantin Sibirschi”, numărul total al acestor laureaţi
constituind deja 19! Și prin acest exemplu s-a demonstrat că cea mai viabilă școală știinţiﬁcă, creată în anii
`70 la Institutul de Matematică și Informatică al AȘM,
rămâne cea de ecuaţii diferenţiale, școală plăsmuită
de un merituos cercetător, umanist și visător, precum
a fost academicianul Constantin Sibirschi”.
În cadrul manifestării de înmânare a Premiului
anual „Academicianul Constantin Sibirschi”, academicianul Ion Tighineanu, prim-vicepreședintele
AȘM, a făcut o confesiune: „Întotdeauna vin la Institutul de Matematică și Informatică cu un sentiment
de sărbătoare. Atmosfera de prietenie, de respect, de
amabilitate și de ajutor reciproc care domină aici te
face să te simţi bine, să cooperezi efectiv pe toate problemele din agendă. Favorizează actul de creativitate la matematicieni și condiţiile de muncă favorabile
create în institut în ultimii ani. Această atmosferă de
muncă, stilul democratic de administrare ar trebui
implementate și în alte institute academice. Și aici aș
vrea să fac o precizare: tot ce este bine și frumos astăzi
la Institutul de Matematică și Informatică se trage de
la primul lui director, care l-a fondat, l-a consolidat cu
cadre știinţiﬁce de valoare, dar și cu tineri cercetători
talentaţi, selectaţi încă de pe băncile universitare,
stabilindu-se și niște reguli care cu timpul au devenit
tradiţii. Astfel, au fost create și dezvoltate cinci școli
știinţiﬁce, cunoscute în ex-URSS și peste hotare. Prin
urmare, avem fericitul prilej să-l nominalizăm pe algebristul Vladimir Andrunachievici (1917 – 1997) – o
personalitate extraordinară cu un destin dramatic,
trecut prin tragismul tristei noastre istorii, dar care a
cunoscut succesul și gloria în timpul vieţii sale. Atmosfera de muncă, creată în timpul vieţii lui, înalta cultură și umanismul său mai persistă și azi în această
instituţie. Anume în această atmosferă el a creat un

(1964). În baza acesteia, a creat puternica școală
știinţiﬁcă de ecuaţii diferenţiale, ce dăinuie și astăzi
graţie discipolilor săi: prof. Boris Șcerbacov, m.c. Nicolae Vulpe, profesorii Mihail Popa, Alexandru Șubă,
Idel Bronștein (IMI-SUA) etc.
Premiul „Academicianul Constantin Sibirschi” a
fost instituit în 1999 de Organizaţia nonguvernamentală cu acelaşi nume, condusă de nepotul mult
regretatului savant matematician, Val Sibirsky, doctor în ştiinţe ﬁzico-matematice, în prezent om de
afaceri şi cetăţean al SUA. Organizaţia „Academicianul Constantin Sibirschi” şi-a propus drept scop
stimularea cercetărilor în domeniul matematicii,
activitate pe care o desfășoară cu succes deja pe
parcursul a 18 ani.
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domeniu știinţiﬁc actual – teoria radicalilor. Lema
Andrunachievici, Radicalul Andrunachievici – sunt
termenii din domeniul algebrei, intraţi în patrimoniul
ştiinţiﬁc internaţional. La 3 aprilie 2017, se vor împlini
100 de ani de la naștere. Să ne închinăm în faţa memoriei acestui savant!”.
Academicianul Constantin Sibirschi (1928 –
1990) este fondatorul școlii știinţiﬁce de ecuaţii
diferenţiale. S-a născut la 8 ianuarie 1928 la
Chișinău, a absolvit „Liceul Alecu Russo” din localitate, Facultatea de Fizică și Matematică, doctorantura
USM. (Apropo, în perioada interbelică, tatăl său, Sergiu Sibirschi, a deţinut mulţi ani la rând funcţia de
secretar al Primăriei Chișinău.) Atras în mediul propice al Institutului de Fizică și Matematică al AȘM
în 1961, după divizarea acestuia în două instituţii
separate, Constantin Sibirschi devine șef al Secţiei
ecuaţii diferenţiale a Institutului de Matematică
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C

ERINŢELE PREVĂZUTE DE PROCESUL TEHNOLOGIC DE FABRICARE A MAȘINILOR MAI DURABILE ȘI MAI TRAINICE POT

FI SATISFĂCUTE NU DOAR PRIN MĂSURI TEHNICE ȘI UTILIZAREA
MATERIALELOR MAI REZISTENTE, DAR ȘI PRIN MODIFICAREA STRATURILOR SUPERFICIALE ALE PIESELOR.

CALITĂŢILE

SUPRAFEŢELOR

PIESELOR MAȘINILOR POT FI REMEDIATE PRIN DEFORMARE PLASTICĂ: NETEZIRE, DURIFICARE Ș. A.

Stratul superﬁcial al piesei prezintă o fâșie cu
structura și compoziţia chimică diferite de cele ale
materialului de bază din care este confecţionată
piesa (Figura 1).

Figura 1. Schema stratului superﬁcial al piesei
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În stratul superﬁcial al oricărei piese sunt prezente cinci zone:
1. Zona de molecule și substanţe neorganice
absorbite de mediul ambiant. Grosimea zonei constituie 0,001…1,0 μm;
2. Zona de producere a interacţiunilor chimice
ale metalului cu mediul ambiant. Grosimea zonei
constituie 1,0…10 μm;
3. Zona marginală cu grosimea de câteva
distanţe dintre atomi, care are altă structură cristalină decât materialul de bază;
4. Zona cu parametrii modiﬁcaţi în raport cu cei
ai materialului de bază;
5. Zona cu structură și compoziţie chimică care
se constituie în timpul confecţionării piesei și se
modiﬁcă în procesul exploatării.
Grosimea și starea zonelor stratului superﬁcial
prezentate anterior se pot modiﬁca în funcţie de
compoziţia materialului, metoda de prelucrare,
condiţiile de exploatare ș. a.
Aprecierea stării reale a stratului superﬁcial al
piesei poate ﬁ realizată cu metode de analiză chi-

a)

procesul căreia se formează parametrii calităţii stratului superﬁcial al lor.
O metodă nouă de prelucrare și de ﬁnisare a pieselor, comparativ cu rectiﬁcarea, polizarea, superﬁnisarea ș.a., este netezirea cu diamante. În funcţie
de regimurile procesului de netezire, se formează
o suprafaţă cu macrogeometria și microgeometria
calitativ noi (Figura 2, (b)), fapt ce duce la creșterea
rezistenţei la deformările plastice și la sarcinile ciclice de exploatare. Utilizarea în calitate de material
pentru scule a diamantelor naturale sau sintetice
permite prelucrarea practic a tuturor metalelor, inclusiv a celor călite [1, 2, 3].
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mică, ﬁzică, mecanică. Multitudinea de straturi superﬁciale și de metode de evaluare a acestora nu
permite alegerea optimală a unui singur parametru
pentru evaluarea calităţii stratului superﬁcial al piesei. În practică calitatea piesei se determină după un
șir de însușiri de evaluare a calităţii stratului superﬁcial al pieselor, și anume: parametrii geometrici; starea ﬁzică; compoziţia chimică; starea mecanică ș. a.
Calitatea și proprietăţile de exploatare ale pieselor mașinilor (fabricatelor industriei constructoare
de mașini), de regulă, sunt determinate de tehnologia fabricării lor. Inﬂuenţa determinantă în acest
sens o are metoda de prelucrare și de ﬁnisare, în

b)

Figura 2. Exemple ale proﬁlelor suprafeţelor exterioare ale pieselor prelucrate: a) – prin strunjire;
b) – prin netezire cu diamant (majorarea verticală de 2000; majorarea orizontală de 400)

Procesul de netezire a suprafeţelor pieselor metalice cu diamante a fost propus de firma
„General electric” (SUA) în anul 1962 și prezintă un procedeu comparativ nou și eficient de
prelucrare și de finisare a pieselor – durificarea,
procedeu care se utilizează pentru prelucrarea
suprafeţelor exterioare și interioare de rotaţie
cu profil cilindric, conic sau profilat și, de asemenea, pentru prelucrarea suprafeţelor frontale și
plane. Durificarea permite micșorarea înălţimii
microneregularităţilor suprafeţelor, creșterea
rezistenţei pieselor la oboseală și la uzură. Acest
proces se utilizează pe larg în industria de automobile, în cea de avioane, în construcţia de
mașini și în alte domenii.
În procesul netezirii cu diamant, în funcţie
de condiţiile de prelucrare – finisare – durificare
(metoda de netezire, regimuri, geometria sculei cu diamant – capul de netezit, proprietăţile
fizico-mecanice ale materialului prelucrat ș. a.),
precizia formei piesei rămâne neschimbată sau
se ameliorează ușor, iar dimensiunile variază

neînsemnat în limitele microneregularităţilor.
Gradul de durificare a suprafeţelor prelucrate
constituie 10…30 % la adâncimea de 0,01 – 0,3
mm, iar valoarea tensiunilor remanente constituie aproximativ 500-700 Mpa. Structura metalului
devine mai uniformă, iar rugozitatea suprafeţei
poate fi micșorată de la Ra=1,5…0,6 μm până la
Ra=0,4…0,3 μm.
Esenţa netezirii cu diamant constă în deformarea plastică a suprafeţei prelucrate a semifabricatului în urma presiunii exercitate de scula de netezit
cu diamant. Datorită alunecării sculei cu diamant
pe suprafaţa piesei, microneregularităţile care au
rămas de la prelucrarea precedentă se netezesc
parţial sau complet. Are loc duriﬁcarea stratului superﬁcial, în interiorul acestuia formându-se tensiuni
remanente de strângere atât în direcţie axială, cât și
în direcţie circulară, fapt care duce la creșterea limitei de durabilitate și a rezistenţei piesei la oboseală.
Potrivit condiţiei de ﬁxare a sculei la mașina
unealtă, deosebim două procedee de netezire cu
diamant: 1) rigid; 2) elastic.
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Conform procedeului rigid de netezire cu diamant,
indentorul se ﬁxează la mașina unealtă ca și cuţitul
de așchiat, astfel ﬁind asigurată legătura cinematică
rigidă dintre scula de netezit și semifabricatul aﬂat
în proces de prelucrare. Prelucrarea prin netezire cu
diamant după acest procedeu este determinată în
mare măsură de rigiditatea sistemului tehnologic.
Priorităţile procedeului rigid de netezire constau
în posibilitatea prelucrării suprafeţelor întrerupte
(intermitente) și în sporirea gradului de precizie al
dimensiunilor diametrale și formei suprafeţei prelucrate. Dezavantajul acestui procedeu constă în
imposibilitatea asigurării rugozităţii stabile și stării
necesare a stratului superﬁcial al piesei pe toată
lungimea prelucrată din cauza variaţiei considerabile a forţei de netezire, condiţionată de bătaia radială a suprafeţei prelucrate.
În cadrul procedeului elastic de netezire lipsește
legătura cinematică rigidă dintre scula de netezit și
suprafaţa semifabricatului. Indentorul cu diamant elastic este apăsat pe suprafaţa aﬂată în proces de prelucrare, adâncimea pătrunderii acestuia în suprafaţa semifabricatului menţinându-se constantă datorită forţei de
netezire constante, creată de sistemul de suporţi. Sistemul de încărcare a suportului poate ﬁ mecanic, magnetic, electromagnetic sau combinat ș. a.
În practică, cele mai răspândite sunt portsculele
cu sistem mecanic de încărcare. Acestea se utilizează la prelucrarea suprafeţelor interioare și exterioare. Mai diﬁcil este procesul de netezire cu diamant a
suprafeţelor interioare.
Netezirea cu diamante se utilizează la duriﬁcarea fabricatelor din materiale dure și înlocuiește
operaţiile de rectiﬁcare ﬁnă, polizare, rodare, lepuire
a suprafeţelor pieselor. Metoda de netezire cu diamante este universală, ﬁind folosită și la prelucrarea
pieselor călite și obișnuite din oţel, cu acoperiri superﬁciale și fără acoperiri, precum și a pieselor din
metale colorate și aliajelor lor. Netezirea se realizează
cu scule speciale, dotate cu elemente de deformat
confecţionate din aliaje sintetice extradure – carborund, hexan, elbor, diamant (natural sau sintetic) ș.a.
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Netezirea cu diamante se utilizează la fabricarea
instrumentelor, la prelucrarea coloanelor și bucșelor
de ghidare a ștanţelor, poansoanelor, cuzineţilor,
dinţilor broșelor, suprafeţelor de măsurat ale calibrelor ș.a. Rezistenţa la uzură a suprafeţei netezite
cu diamant este mai mare de 2...3 ori comparativ cu
suprafaţa rectiﬁcată și cu 20...40 % comparativ cu
suprafaţa lustruită.
Netezirea cu diamant a suprafeţelor se realizează cu scule compuse din indentor, în montura căruia este fixat un cristal de diamant (natural
sau artificial) cu masa de 0,5...1,0 carat. Această
operaţie are loc dintr-o singură trecere și prezintă
turtirea microneregularităţilor și realizarea ecruizării suprafeţei prelucrate, consecinţă a alunecării pe ea a cristalului de diamant sub presiunea
stabilită.
Suprafaţa utilă a diamantului are formă de
semisferă și este de calitate superioară. Instalat
rigid pe cărucior, indentorul cu diamant se deplasează în curmeziș și se apropie de piesa care se
rotește. La deplasarea în continuare a căruciorului în direcţie transversală se realizează o presiune a diamantului pe suprafaţa semifabricatului.
În continuare, la deplasarea longitudinală a căruciorului, diamantul alunecă în lungul suprafeţei
semifabricatului.
Scula prezintă o frântură de diamant cristalin
[5, 6, 9], ﬁxat pe un indentor special și rectiﬁcat pe
sferă cu raza de 0,6...4,0 mm. Rugozitatea suprafeţei
prelucrate cu diamant se poate micșora cu 2...3 clase, atingând 0,16...0,025 μm. Calitatea suprafeţei
inﬂuenţează, de regulă, forţele de netezire și avans.
Microduritatea suprafeţei prelucrate crește cu
50...60 %.
Scula pentru netezire este compusă dintr-un vârf
de diamant 1 și indentorul 2 (Figura 3). Suportul se
ﬁxează pe sania mașinii-unelte sau în păpușa mobilă. Mecanismele de lucru ale instalaţiei sunt dotate
cu elemente elastice (arcuri), care asigură contactul
intermitent al diamantului cu suprafaţa prelucrată,
antrenând o forţă de netezire uniformă.
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Figura 3. Scule pentru netezirea cu dimant a suprafeţelor pieselor: 1 – vârf de diamant; 2 – indentor

Viteza de netezire cu diamant se alege în funcţie
de materialul piesei prelucrate: pentru aliaje din
metale colorate – în limitele a 10...80 m/min, pentru
piese călite – 200...250 m/min.
Procesul de netezire cu diamant se caracterizează printr-o suprafaţă mică de contact cu piesa prelucrată, de aceea poate ﬁ utilizat la prelucrarea pieselor cu rugozitate scăzută din oţeluri aliate, oţeluri
călite, metale neferoase ș. a. Prelucrarea piesei se
realizează prin deformare plastică ca rezultat al alunecării indentorului cu diamant pe suprafaţa ei cu
un coeﬁcient de frecare scăzut (minimal).
La rotirea semifabricatului, vârful de diamant este
apăsat pe suprafaţa lui și se deplasează axial faţă de
el, netezind rugozităţile iniţiale. În urma deformării
plastice are loc (netezirea) formarea unui nou microrelief al suprafeţei cu microneregularităţi (rugozitate)
mult mai mici decât cele ale suprafeţei iniţiale. Mărimea și forma microneregularităţilor formate sunt
inﬂuenţate de rugozitatea și duritatea suprafeţei
semifabricatului, variaţia forţei de netezire, care este
provocată de bătaia radială a semifabricatului ș. a.
Microrelieful suprafeţei ﬁnite este cauzat de următorii factori:
– cinematica procesului (direcţia deplasării reciproce a semifabricatului și sculei);
– valoarea rugozităţii iniţiale a semifabricatului;
– forma și dimensiunile părţii utile a diamantului (sculei de prelucrat);
– adâncimea pătrunderii diamantului în
suprafaţa semifabricatului;
– valoarea coeﬁcientului de frecare (plastică) a materialului semifabricatului, care cauzează
apariţia rugozităţilor secundare;

– rugozitatea părţii utile a diamantului (sculei);
– valoarea restabilirii elastice a suprafeţei semifabricatului.
Formarea stratului superﬁcial se realizează datorită deformării plastice a suprafeţei piesei prelucrate sub acţiunea forţelor radiale, care acţionează
pe suprafaţa de contact. Dacă valoarea acestor
forţe depășește limita de curgere a materialului,
pe straturile superﬁciale ale semifabricatului apar
deformaţii plastice. Reţeaua cristalină a suprafeţei
prelucrate se deformează.
Eﬁcienţa prelucrării prin netezire cu diamant a
pieselor din diferite materiale depinde în mare măsură de structura lor iniţială. În procesul de prelucrare a suprafeţei lor, stratul superﬁcial nu se înlătură
(ca la așchiere), ci este supus unei deformări plastice
sub presiune Py. Forţa optimală Py=300…200 N. La
presiunea maximală Py=300 N grosimea stratului
deformat crește și provoacă creșterea microdurităţii
suprafeţei prelucrate.
În Figura 4 sunt prezentate schemele de instalare a sculelor cu diamante la prelucrarea suprafeţelor
exterioare:
– sferică (a) – permite prelucrarea prin netezire
și vibronetezire a suprafeţelor exterioare, interioare
și plane;
– cilindrică (b) – se utilizează pentru prelucrarea
doar a suprafeţelor cilindrice exterioare;
– toroidală (c) – se utilizează rar, ﬁindcă necesită diamante de dimensiuni mari care se întâlnesc
foarte rar;
– conică (d) – prelucrarea se face cu suprafaţa
mare a conului.
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Figura 4. Scheme de instalare a vârfurilor de netezit la prelucrarea suprafeţelor cilindrice,
unde: 1 – piesa; 2 – scula cu diamant

Vibronetezirea. Vibronetezirea se realizează
cu diamante cu suprafaţă utilă sferică. Piesa 1 se
rotește și se deplasează du-te–vino, iar scula 2 se
apasă pe suprafaţa piesei cu forţa P și se deplasează
de-a lungul suprafeţei prelucrate cu viteza de avans
S (Figura 5).

b) canalele se ating unul de altul;
c) canalele se intersectează;
d) canalele se suprapun.
Modalitatea formelor, dimensiunilor și așezării
microneregularităţilor este determinată prin modiﬁcarea regimurilor de prelucrare ale:
– vitezei de rotaţie a piesei;
– avansului sculei;
– amplitudinii și frecvenţei vibraţiilor;
– forţei apăsării sculei pe suprafaţa piesei;
– razei suprafeţei utile a diamantului.

Figura 5. Schema procesului de vibronetezire cu diamant

Ca urmare a vibronetezirii, pe suprafaţa piesei se
formează un canal sinusoidal. În timpul prelucrării,
vârful de diamant alunecă pe suprafaţa semifabricatului, iar la ﬁecare cursă dublă se schimbă direcţia de
deplasare a sculei 2 faţă de piesa 1 (Figura 5) și arcul
de contact al sculei cu suprafaţa prelucrată [3, 7, 8].
Microrelieful suprafeţei prelucrate conform formei și densităţii canalelor sinusoidale poate ﬁ de
patru feluri (Figura 6):
a) canalele nu se ating unul de altul;
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Figura 6. Microreliefuri realizate
de vârful de diamant la vibronetezirea suprafeţelor
cilindrice ale pieselor

Priorităţile vibronetezirii faţă de netezirea cu diamant [3]:
– creșterea tensiunilor remanente de 1,3…1,7 ori;
– majorarea lungimii canalului de 1,5…2 ori;
– creșterea gradului de rezistenţă la uzură a piesei prelucrate de 1,5 ori;

netezind stratul superﬁcial. Prisma 2 se deplasează (oscilant) du-te – vino pe ghidajele 3 ca urmare
a intervenţiei electromagnetului 12 cu miez 4 și
arcurilor spirale 11. La varierea oscilaţiilor electromagnetului 12 prin schimbarea tensiunii curentului
electric care alimentează bobina, se obţin diferite
microreliefuri ale suprafeţelor exterioare ale pieselor cilindrice prelucrate. Cilindrul de antrenare
6, pe suprafaţa exterioară a căruia sunt executate
caneluri elicoidale, se rotește în jurul axei sale prin
acţionarea motor-reductorului 8, antrenând în
rotaţie și deplasare longitudinală de-a lungul axei
piesele cilindrice 5, care sunt prelucrate uniform de
către sculele cu diamant.
Instalaţia realizează vibronetezirea automată
uniformă a pieselor cilindrice, obţinând prin oscilarea sculelor cu diamante o creștere considerabilă a
rezistenţei la uzură a stratului superﬁcial cu o gamă
largă de microreliefuri, precum și a productivităţii și
duratei de funcţionare a pieselor cilindrice prelucrate.
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– posibilitate de executare a oricărui microrelief
pe suprafaţa prelucrată;
– posibilitate de acumulare a peliculei de lubriﬁant în canalele piesei netezite.
La Universitatea Tehnică a Moldovei a fost elaborată și brevetată o instalaţie de vibronetezire cu
diamant a suprafeţelor exterioare ale pieselor cilindrice (Figura 7 (a-c)) [10].
Piesele cilindrice 5, prin jgheabul de alimentare și orientare 15, sunt antrenate în mișcare rectilinie de-a lungul axei prin intermediul rolelor de
antrenare 9, ﬁxate pe tija 13 de carcasă 14 spre
cilindrul de antrenare 6, acţionat de motor-reductorul 8 și prisma 2. Pe marginile prismei, paralel cu
axa ei, sunt executate canale longitudinale în care
sunt introduse corpurile de rostogolire (bilele) 1,
cu ajutorul cărora piesele cilindrice sunt ghidate
în timpul prelucrării prin vibronetezire. Sculele cu
diamant 7, ﬁxate în centrul prismei 2, contactează
cu suprafeţele exterioare ale pieselor cilindrice 5,

Figura 7. Instalaţia de vibronetezire cu diamant a suprafeţelor exterioare ale pieselor cilindrice
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REZUMAT

Calitatea avansată de prelucrare a pieselor mijloc de sporire a resurselor de funcţionare a
mașinilor. Articolul prezintă procesul de prelucrare mecanică a suprafeţelor cilindrice ale pieselor
prin netezire cu diamant. Suprafeţele prelucrate
devin mai rezistente la uzură, la deformaţiile plastice și la sarcinile de exploatare, sporind durata de
funcţionare a mașinilor.
Autorii propun o instalaţie automată pentru vibronetezirea cu diamant a suprafeţelor cilindrice
ale bolţurilor, care este simplă în construcţie și are
productivitate avansată.
ABSTRACT

Advanced Quality of Parts – A Means of Increasing Machine Operation Resources. The
process for machining of cylindrical surfaces of
parts with diamond smoothing is presented. After
machining the parts becomes more wear-resistant,
resist to plastic deformations and cyclic loads.
The authors propose an automatic installation for
vibration smoothing of cylindrical surfaces of pins,
which has a simple design and high productivity.
РЕФЕРАТ

Высокое качество обработки деталей – способ увеличения ресурсов эксплуатации машин.
Представлен процесс механической обработки цилиндрических поверхностей деталей алмазным выглаживанием. После обработки детали становятся
более износостойкими, сопротивляются пластическим деформациям и циклическим нагрузкам.
Авторы предлагают автоматическую установку для вибровыглаживания цилиндрических поверхностей пальцев, которая имеет простую
конструкцию и высокую производительность.
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Р

Д-Р НАУК АНЖЕЛА ПОПЕСКУЛ,
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ КАФЕДРЫ МЕХАНИКИ И ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ,

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ МОЛДОВЫ (ГАУМ)

Д

ЛЯ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ СВОЙСТВА ТЕКУЧЕСТИ
ЖИДКИХ МАТЕРИАЛОВ, НАПРИМЕР МОТОРНЫХ МА-

СЕЛ, ИСПОЛЬЗУЮТСЯ РАЗНООБРАЗНЫЕ ТИПЫ ВИСКОЗИМЕТРОВ.
В ПРОМЫШЛЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ, НАУЧНЫХ И УЧЕБНЫХ ЛАБОРАТОРИЯХ ИЗМЕРЕНИЕ ВЯЗКОСТИ ПРОВОДЯТ МНОГИМИ МЕТОДАМИ (КАПИЛЛЯРНЫЕ, ПУЗЫРЬКОВЫЕ, РОТАЦИОННЫЕ, ШАРИКОВЫЕ И ПР.), ОТСЮДА И ОГРОМНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ПРИБОРОВ, ОТВЕЧАЮЩИХ КАЖДОМУ МЕТОДУ.

Вместе с тем вискозиметрия базируется на
едином принципе замера вязкости – силовых
измерениях. Это крутящие моменты, силы сдвига и растяжения, перепады давлений. Соответствующие измерительные приборы – динамометры – ограничены по точности и долговечности. Так, частые исследования в широком диапазоне вязкостей приводят к необратимой деформации торсиона – чувствительного элемента динамометра.
Ротационный вискозиметр, выполненный по
планетарной схеме, позволяет упразднить силовые замеры и оценивать текучесть исследуемой жидкости по скорости вращения ее сосуда.
С этой целью используется простейший, трех-

звенный дифференциал с двумя степенями свободы, где взаимодействие сателлита с исследуемой жидкостью однозначно определяет его скоростную характеристику.
Принцип образования подобных самонастраивающихся механизмов основан на прямой зависимости сопротивления жидкой среды от скорости перемещаемой в ней лопасти.
В общем случае машинный агрегат с двумя
степенями свободы можно образовать присоединением к трем центральным звеньям четырехзвенного дифференциала одного источника и двух приемников энергии. В такой системе силы сопротивлений одной рабочей машины
используются для приведения в действие другой рабочей машины; и, таким образом, упраздняется один привод. Например, когда технологическая линия включает непрерывного действия насос P и мешалку Q, то, как показано на
Рис.1, вместо двух понижающих передач можно
применить один пятизвенный дифференциал D
с двигателем M. Это существенно упрощает конструкцию и придает системе мягкие динамические качества.
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возбуждении дифференциала, то есть в допущении (приемлемом на практике) о жесткой характеристике двигателя: M  const. В таком случае равновесное состояние агрегата определяется исключительно взаимодействием рабочих
машин, а именно:

 p p   qQ  m

 q M p ( p )   p M M (Q )  0

Рис. 1. Машинный агрегат
с двумя степенями свободы



Для определения установившихся угловых
скоростей
Q рассматриваемоP и
M ,
го машинного агрегата служит следующая система трех уравнений, где первое – уравнение связи
трех центральных звеньев дифференциала, а два
других уравнения получены обращением в ноль
обобщенных сил (моментов внешних сил, приведенных отдельно к выходным звеньям P и Q ):





 p p   qQ  m  0

 M p ( p )   p M M (M )  0

 M Q (Q )   q M M (M )  0

(1)

где:  p и  q – геометрические параметры
дифференциала;
M p ( p ) и M Q (Q ) – теханические характеристики рабочих машин;
M M (M ) – выходная механическая характеристика двигателя.
Система (1) имеет решение, если сила сопротивления хотя бы одной рабочей машины зависит от скорости. Более того: устойчивость
агрегата двигатель – дифференциал - две рабочие машины подтверждается критериями
Рауса-Гурвица [1,2], когда моменты на выходе
M p ( p ) и/или M Q (Q ) являются возрастающими функциями скорости при постоянном
или падающем моменте на входе M M (M ) .
Механические характеристики рабочих машин, реализующих гидродинамические процессы, устанавливаются физическим моделированием в виде степенной зависимости безразмерного критерия момента и центробежного критерия Рейнольдса [3].
Рассматриваемый машинный агрегат обретает одну степень свободы при кинематическом
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(2)

Дадим наглядное графическое представление о
равновесных угловых скоростях конкретной системы двигатель – дифференциал – две рабочие
машины. На Рис. 2а показан пятизвенный дифференциал, к трем центральным звеньям 1, 3,
h которого присоединены соответственно два
потребителя энергии 1, 2 и электродвигатель h.
Угловые скорости указанных звеньев связаны
известным соотношением Виллиса [4,5,6]:
1  (1  i )h  i3  0
(3)
(h)
где: i  i13   z3 / z1 – передаточное отношение от звена 1 к звену 3 при условно остановленном водиле h.
Выясним силовую картину на ведомых звеньях дифференциала, исследуя равновесие сателлита 2 (Рис. 2б). Легко видеть, что в этом простом случае окружные силы в зацеплении равны
друг другу:
F1  F3
(4)

Рис. 2а. Пятизвенный дифференциал

Рис. 2б. Сателлитное колесо

Рис. 3а. Механические характеристики

Чтобы обе зависимости предстали на одной
диаграмме в масштабе графика M 3 (3 ) , необходимо (Рис.3б):
- абсциссы графика M 1 (1 ) уменьшить в i
раз, при этом кривая M 1,3 (3 ) окажется «опрокинутой», потому что величина i отрицательна;
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Каждая из них порождается соответствующим моментом рабочей нагрузки, а именно:
F1  M 1 (1 ) / r1 F3  M 3 (3 ) / r3
(5)
где: r1, r3 – соответственно начальные радиусы зубчатых колес 1 и 3.
Отсюда равенство (4) принимает вид:
M 1 (1 ) z3  M 3 (3 ) z1
(6)
в котором отношение начальных радиусов заменено соответствующим отношением чисел зубьев.
Поделив обе части (6) на z1, придем к искомому уравнению равновесия:
(7)
где: è  i – абсолютная величина переда(h)
точного отношения i  i13 обращенного механизма.
Пусть возрастающие механические характеристики M 1 (1 ) и M 3 (3 ) рабочих машин
имеют вид, показанный на Рис. 3а.
Для графического решения задачи необходимо выполнить процедуру приведения механических характеристик. С этой целью, исключим,
например, угловую скорость 1 из (7), используя (3):
(8)
где: для краткости константа (1  i )h размерности рад/с заменена одним символом – k.
Выражение слева представляет собой приведенную к звену 3 механическую характеристику
M 1 (1 ) машины 1:
(9)

Рис. 3б Механические характеристики

- ось абсциссы 1 сдвинуть влево на величиk  (1  i)h ;
- ординаты графика M 1 (1 ) увеличить в u раз.
Точка пересечения O графиков M 3 (3 ) и
M 1,3 (3 ) определяет равновесную угловую
скорость 3 . Соответственно по формуле (3)
легко установить и скорость 1 .
В качестве одного из приложений рассмотренного свойства дифференциала служит планетарный вискозиметр, не нуждающийся в силовых измерениях.
Вместе с тем вискозиметрия базируется, за
небольшим исключением, на едином принципе замера вязкости – силовых измерениях. Это
крутящие моменты, силы сдвига и растяжения,
перепады давлений. Соответствующие измерительные приборы – динамометры – ограничены
по точности и долговечности. Так, частые исследования в широком диапазоне вязкостей приводят к необратимой деформации торсиона – чувствительного элемента динамометра.
Представленный прибор избавлен вообще
от каких-либо измерительных средств. Неподвижная его часть включает цилиндрический сосуд 1, на крышке 2 которого смонтированы вертикальная втулка 3 и поверх нее электродвигатель 4.
Входное звено механизма – шпиндель 5 с центральной шестерней 6 – приводит в планетарное
вращение сателлитное колесо 9, свободно одетое на водило 7. Колесо 9 несёт изолированный
стакан 10, в котором помещен лопастной вал 8,
консольно прикрепленный к водилу 7. Механизм, таким образом, обладает двумя степенями свободы.
ну
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6) ФРОЛОВ, К.В. и др. Теория механизмов и
машин. Под ред. Г.А. Тимофеева. М.: МГТУ. 2009.
688 с.
РЕФЕРАТ

Рис. 4. Планетарный вискозиметр

Лопастной вал 8 и наружная поверхность стакана 10 являются двумя исполнительными органами механизма, где каждый воспринимает
свою гидродинамическую нагрузку.
Эталонную жидкость заливают в стакан 10, а
исследуемую – в цилиндр 1.
Осевому вращению лопастного вала 8 противодействует гидродинамический момент сопротивления эталонной жидкости, а также переносному вращению стакана 10.
Соотношение угловых скоростей обоих компонентов движения сателлита зависит от соотношения моментов сил сопротивлений соответственно каждому вращению. Так, незначительное добавление воды в исследуемую жидкость
заметно повышает угловую скорость водила.
Такое устройство, как выше отмечено, не нуждается в силовых измерительных средствах, присущих всем известным вискозиметрам. Здесь судят о вязкости исследуемой жидкости по скорости вращения стакана с эталонным агентом.
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Ротационный вискозиметр без силовых
измерений. Использование ротационного вискозиметра, выполненного по планетарной схеме, позволяет упразднить силовые замеры и
оценивать текучесть исследуемой жидкости по
скорости вращения ее сосуда. С этой целью используется простейший, трехзвенный дифференциал с двумя степенями свободы, где взаимодействие сателлита с исследуемой жидкостью
однозначно определяет его скоростную характеристику.
Ключевые слова: ротационный вискозиметр, текучесть, жидкость, планетарная схема,
дифференциал.
REZUMAT

Viscozimetrul rotativ fără măsurători de forţă.
Utilizarea viscozimetrului rotativ prin schema planetară permite simpliﬁcarea şi măsurarea puterii pentru
a evalua ﬂuiditatea lichidului de testare în funcţie de
viteza de rotaţie a recipientului său. În acest scop, se
utilizează cea mai simplă legătură triplă diferenţială
cu două grade de libertate, prin care interacţiunea
dintre satelit și lichidul de testare determină în mod
univoc caracteristicile sale de viteză.
Cuvintele cheie: viscozimetru de rotaţie, ﬂuiditate, lichid, schema planetară, diferenţial.
ABSTRACT

Rotational Viscometer without Force Measurements. The use of a rotational viscometer, made
according to the planetary scheme, allows of simplifying and measuring the force to estimate the
ﬂuidity of the liquid under study depending on the
rotational velocity of its vessel. For this purpose, the
simplest, three-link diﬀerential with two degrees of
freedom is used, where the interaction of the satellite with the liquid under study uniquely determines its velocity characteristics.
Keywords: rotational viscometer, ﬂuidity, liquid,
planetary scheme, diﬀerential.
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CERC. ȘT. COORDONATOR TAMARA SÎRBU,

INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL AŞM

EZVOLTAREA INDUSTRIEI BIOTEHNOLOGICE CONTEMPO-

D

RANE NECESITĂ NOI SURSE DE PRODUCĂTORI DE SUB-

STANŢE BIOACTIVE, IAR MICROMICETELE PREZINTĂ SURSE INEPUIZABILE ŞI AVANTAJOASE DE ASTFEL DE SUBSTANŢE (ANTIBIOTICE,
VITAMINE, PROTEINE, ADITIVI ALIMENTARI, ENZIME, ACIZI ORGANICI,
BIOPREPARATE DE UZ AGRICOL ETC.).

Necesitatea asigurării ştiinţei şi industriei microbiologice cu tulpini de o înaltă viabilitate şi
stabilitate a proprietăţilor iniţiale, ca producători
de substanţe bioactive, impune studierea şi implementarea a noi metode de conservare şi păstrare a
microorganismelor-producători. La baza metodelor
de conservare a microorganismelor stă dirijarea
mecanismelor trecerii reversibile a celulelor în stare
de anabioză. Condiţiile de conservare a microorganismelor pot inﬂuenţa o serie de caracteristici, in
special potenţialul bioproductiv al acestora.
Dintre metodele de conservare a microorganismelor mai des sunt utilizate lioﬁlizarea, crioconservarea, păstrarea sub ulei mineral şi transferul periodic pe medii agarizate. Stabilitatea şi
viabilitatea microorganismelor conservate prin
metodele transfer periodic şi sub ulei mineral diferă în funcţie de grupul taxonomic şi temperatura
de păstrare [106]. Astfel, tulpinile de fungi, perspectivi producători de substanţe bioactive pentru combaterea ﬁtopatogenului Cirsium arvense,
conservate prin metoda transfer periodic, precum

şi sub ulei mineral, după 2 ani de păstrare, şi-au
perdut capacitatea de a produce substanţe fungicide [1]. A fost demonstrat că, pentru a-şi menţine
activitatea colagenolitică, tulpinile de Penicillium,
Aspergillus, Botrytis, conservate sub ulei mineral,
nesesită temperatura stabilă de păstrare de +4oC
[2]. Savanţii brazilieni au stabilit că micromicetele
din genul Absidia, păstrate în dextroză sub ulei mineral, îşi menţin viabilitatea şi caracteristicile morfologice timp de 44 de ani la temperatura camerei.
Ei au constatat că din 37 de tulpini, după 44 de ani
de păstrare, 81% sunt viabile şi stabile, 5% au pierit, iar 15% s-au infectat [3].
Stabilitatea microorganismelor conservate în
scopuri ştiinţiﬁce şi practice se veriﬁcă prin evaluarea viabilităţii, caracteristicilor morfologice şi ﬁziologice, activităţii de biosinteză a anumitor compuşi
caracteristici.
Tulpinile de micromicete depozitate în CNMN
ca potenţiali producători de substanţe bioactive se
păstrează prin 3 metode: în stare lioﬁlizată, sub ulei
de vazelină şi transferul periodic (în tuburi înclinate
pe mediul malţ-agar). Toate culturile sunt păstrate
în frigider la temperatura de +4oC.
Scopul cercetărilor a constat în evaluarea stabilităţii caracterelor morfo-culturale şi activităţii antimicrobiene a tulpinilor de micromicete păstrate în
CNMN timp de 8 ani prin metodele transfer periodic
şi sub ulei mineral.
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Materiale şi metode de cercetare
Ca obiect de studiu au servit 25 de tulpini de micromicete depozitate în CNMN ca potenţiali producători de substanţe bioactive, care au fost păstrate
sub ulei mineral timp de 8 ani, precum şi în tuburi
pe medii agarizate.
A fost efectuat studiul caracteristicilor morfologice coloniale ale microorganismelor luate în studiu, păstrate prin metodele transfer periodic şi sub
ulei mineral, după incubarea lor la termostat în plăci
Petri pe mediul malţ-agar [4]. Micromicetele pure
au fost inoculate apoi în tuburi pe mediul malţ-agar.
Activitatea antimicrobiană a micromicetelor a
fost determinată conform metodei difuzimetrice,
prin utilizarea blocurilor de geloză [4-5]. În calitate
de test culturi pentru determinarea activităţii antimicrobiene a tulpinilor de Penicillium au fost utilizate 10 ﬁtopatogeni: Aspergillus niger, Alternaria
alternata, Botrytis cinerea Fusarium solani, Fusarium
oxysporum, Bacillus subtilis, Corynebacterium michiganense, Xanthomonas campestris, Erwinia carotovora şi Escherichia coli.
Viabilitatea micromicetelor a fost determinată
după metoda diluţiilor succesive [6].
Rezultate şi discuţii
Iniţial a fost efectuat controlul biologic al tuturor tulpinilor de micromicete depozitate în CNMN,
ca potenţiali producători de substanţe bioactive,
păstrate prin metoda transfer periodic. Tulpinile
au fost inoculate în plăci Petri pe mediu malţ-agar,
incubate 14 zile la temperatura de 28oC. Au fost
studiate viabilitatea, puritatea şi stabilitatea caracteristicilor morfologice coloniale. S-a stabilit că toate tulpinile de micromicete păstrate în CNMN prin
metoda transfer periodic, indiferent de genul pe
care-l reprezintă, sunt viabile, pure şi şi-au păstrat
proprietăţile morfologice iniţiale, descrise în paşapoartele de depozitare (Tabelul 1). Ulterior tulpinile
au fost inoculate în tuburi înclinate pe mediu malţagar, incubate timp de 14 zile în termostat la temperatura de 28oC şi transferate în frigider pentru
conservare la temperatura de 4oC. Reînsămânţarea
tulpinilor se face o dată la 6 luni.
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Tulpinile păstrate sub ulei de vazelină timp de 8
ani au fost reînsămânţate pe mediul agarizat malţagar. S-a constatat că toate tulpinile studiate sunt
viabile, pure, cresc şi se dezvoltă bine.
Pentru evaluarea stabilităţii proprietăţilor morfologice coloniale, coloniile tulpinilor păstrate sub
ulei de vazelină (U/M) au fost comparate cu cele ale
tulpinilor păstrate prin metoda transfer periodic
(T/P). Rezultatele obţinute sunt prezentate în Figura 1 şi Tabelul 1.

A1

B1

2

2

Figura 1. Antagonismul dintre: A) P. funiculosum
CNMN FD 11 şi F. oxysporum; B) P.corylophilum CNM
FP 04 şi Botrytis cinerea; 1) U/M; 2) T/P

Nr. Tulpina
d./o
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Penicillium funiculosum CNM FP 01

T/P
U/M

Penicillium verrucosum CNM FP 02

U/M

Penicillium camemberti CNM FP 03
Penicillium corylophilum CNM FP 04
Penicillium viride
CNMN FD 04P
Penicillium expansum CNMN FD 05
Penicillium funiculosum CNMN FD 11
Penicillium vermiculatum (26)
Penicillium verrucosum (B)
Rhizopus arrhizus
CNMN FD 03
Aspergillus ﬂavus
BKMF- 32920
Aspergillus alliaceus
CNM FA 01
Aspergillus fumigatus CNM FA 02
Aspergillus niger
412 CNMN FD 04
Aspergillus niger
33(19) CNMN FD 02
Aspergillus niger 70
CNMN FD 03
Aspergillus niger 33
CNMN FD 06
Fusarium gibbosum
CNM FP 01
Fusarium graminearum
Fusarium culmorum

24

Fusarium oxysporum
Fusarium sporotrichiela
Fusarium moniliforme
Fusarium solani

25

Fusarium nivale

22
23

Metoda de
păstrare

Verde închis

Forma şi
marginea
coloniilor
Circulară,
întreagă

Verde suriu

Circulară,
întreagă

Culoarea
coloniilor

T/P
T/P
U/M
T/P
U/M
T/P
U/M
T/P
U/M
T/P
U/M
T/P
U/M
T/P
U/M
T/P
U/M
T/P
U/M
T/P
U/M
T/P
U/M
T/P
U/M
T/P
U/M
T/P
U/M
T/P
U/M
T/P
U/M
T/P
U/M
T/P
U/M
T/P
U/M
T/P
U/M
T/P
U/M
T/P
U/M
T/P
U/M

Verde
Verde gălbui
Gri-verzuie

Circulară,
întreagă
Circulară,
întreagă
Circulară,
întreagă

Circulară,
întreagă
Circulară,
Verzuie
întreagă
Neregulată,
Verde
ondulată
Circulară,
Verde cu nuîntreagă
anţe gălbui
Negru-cenușiu Miceliu aerian
Cenuşie
Convex
Crem-cafeniu
Neregulată,
lobată
albă
Circulară,
Galben-auriu
dinţată
Ondulată,
Verde
dinţată
Neregulată,
Neagră
lobată
Neagră cu nu- Neregulată,
lobată
anţe cafenii
Neregulată,
ondulată
Neagră
Ondulată,
Neagră cu nuondulată
anţe cenuşii
Circulară,
Crem-cafeniu
întreagă
Circulară,
întreagă
Albă
Neregulată,
ondulată
Alb-roz
Circulară,
întreagă
Roză
Circulară,
întreagă
Albă
Neregulată,
ondulată
Albă
Circulară,
Albă
întreagă
Neregulată,
Alb-cenuşiu
ondulată
Cenuşiu-verzuie

Diametrul
coloniilor
(cm)

Proﬁlul
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Tabelul 1
Caracteristicile morfologice coloniale ale tulpinilor păstrate în CNMN prin diferite metode
Creşterea şi sporularea

Plat
3-5
2-4

Intensă
Uşor convex

Intensă

Plat

Intensă

Înalt

Intensă
Slabă

1-3
2,5 -5
2-5
2-3

Slabă

Ombilicat
2-3

Intensă
Uşor convex

2-4
3-5
2-4
3-4
2-3
2-4
1-3
2-5
2-3

Intensă
Plat, uşor
convex
Plat
Uşor convex
Miceliu aerian
Convex
Plat

Intensă
Intensă
Intensă
Slabă
Intensă
Slabă
Intensă
Slabă

Convex
2–4
Plat

Intensă
Intensă

Uşor convex

Intensă

Uşor Convex

Intensă

Convex

Intensă

Uşor convex

Intensă

Ombilicat

Intensă
Slabă
Intensă
slabă
Intensă
Slabă
Intensă
Slabă
Intensă
Slabă
Intensă
Slabă
Intensă
Slabă
Intensă
Slabă

3–4
3-5
2-4
3 -5
2-4
3-4
Uşor convex
3-4
3-5

Plat
Uşor convex

3-4
Convex
3-4
Plat
3-4
3-5

Convex

3-4

Plat
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În baza rezultatelor obţinute, s-a constatat că
schimbări majore în caracteristicile morfologice
coloniale ale tulpinilor luate în studiu nu au avut
loc. La tulpinile din genul Penicillium s-au înregistrat schimbări nesemniﬁcative la 3 din nouă tulpini
studiate privitor la mărimea coloniilor, creşterea şi
sporularea acestora. Astfel, la tulpinile P. verrucosum CNM-FP-02, P. verrucosum (B) şi P. corylophilum CNM-FP-04, păstrate sub ulei mineral, s-a stabilit o micşorare a diametrului coloniilor, precum
şi o creştere şi sporulare mai slabă comparativ cu
aceleaşi tulpini păstrate pe medii agarizate prin
metoda T/P.
Schimbări majore au fost înregistrate la tulpina
R. arrhizus CNMN-FD-03. Păstrată sub ulei mineral
timp de 8 ani, această tulpină a pierdut proprietatea de a dezvolta miceliu aerian, care lipsește total,
creşterea şi sporularea ﬁind foarte slabe. Coloniile
sunt mici, de culoare cenuşie, foarte pufoase.
Tulpina A. ﬂavus BKMF-32920, păstrată sub U/M
timp de 8 ani, şi-a schimbat culoarea miceliului din
crem-cafeniu în alb, creşte şi sporulează mult mai
slab faţă de tulpina păstrată pe mediul agarizat prin
metoda T/P.
Tulpinile din genul Fusarium, păstrate sub ulei
de vazelină, n-au manifestat schimbări morfologi-

ce esenţiale, dar s-a constatat o creştere şi o sporulare mult mai deﬁcitare faţă de cele păstrate prin
metoda T/P.
Pentru evaluarea stabilităţii proprietăţilor biochimice ale tulpinilor de Penicillium păstrate în CNMN
sub ulei mineral şi prin metoda T/P, au fost determinate şi comparate proprietăţile antimicrobiene
ale acestora. În Tabelul 2 sunt prezentate rezultatele
obţinute la determinarea activităţii antifungice a
tulpinilor de Penicillium faţă de 5 ﬁtopatogeni. S-a
stabilit că toate tulpinile de Penicillium studiate manifestă antagonism faţă de unii dintre ﬁtopatogenii
testaţi.
În baza rezultatelor obţinute, constatăm că toate tulpinile păstrate sub ulei de vazelină timp de 8
ani au manifestat o tendinţă de menţinere a proprietăţilor fungicide, înregistrând o micşorare nesemniﬁcativă a diametrului zonei de inhibiţie faţă
de cele păstrate pe medii agarizate. Păstrarea sub
ulei mineral a inﬂuenţat mai semniﬁcativ relaţia
de antagonism dintre P. verrucosum CNM-FP-02, P.
verrucosum (B) şi F. oxysporum, precum şi dintre P.
funiculosum CNMN-FD-11 şi A. niger, F. solani şi F.
oxysporum, comparativ cu aceleaşi tulpini păstrate
prin metoda T/P, zonele de inhibiţie a creşterii ﬁtopatogenilor menţionaţi ﬁind mai mici cu 4-5 mm.

Tabelul 2
Activitatea antifungică a tulpinilor de Penicillium după 8 ani de păstrare sub ulei mineral (U/M)
şi pe medii agarizate (T/P)
Tulpinile test, diametrul zonei de inhibiţie, mm
Nr.
Genul Penicillium
d/o

A. niger
T/P

P. funiculosum
1
CNM-FP-01

U/M

T/P

U/M

B. cinerea
T/P

U/M

15,3±1,3 14,0±1,1 19,3±1,3 17,0±1,1 17,0±1,1 15,7±0,7

2

P. verrucosum
CNM-FP-02

–

–

15,0±1,1 14,3±0,7

3

P. camemberti
CNM-FP-03

–

–

15,0±1,1 15,0±0,7 15,0±1,1 15,0±0,7

4

P. corylophilum
CNM-FP-04

5

P. viride
CNMN-FD-04

–

–

6

P. expansum
CNMN-FD-05

–

–

7

P. funiculosum
CNMN-FD-11

8

P. vermiculatum
(26)

9 P. verrucosum (B)
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A. alternata

–

–

F. solani

F. oxysporum

T/P

U/M

–

–

21,0±1,1 20,0±1,1

–

–

21,3±1,3 16,0±1,1

–

–

15,0±1,1 15,0±1,1

18,7±1,3 17,3±0,7 25,0±1,1 22,0±1,1 17,0±0,7 17,0±1,1 22,0±1,3 22,0±1,3
–

–

13,3±1,3 13,3±1,3

T/P

–

U/M

–

–

–

–

–

15,3±1,3 12,7±1,3

–

–

–

–

13,3±1,3 13,0±1,1

16,0±1,1 11,3±1,3 15,3±1,3 14,7±0,7 17,0±1,1 15,7±0,7 17,0±1,1 13,0±1,1 28,0±2,3 23,3±3,3
–

–

12,6±1,3 12,6±1,3 13,0±1,1 10,0±1,1

–

–

–

–

15,7±0,7 15,0±1,1

–

–
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–

–

–

–

21,3±1,3 16,0±2,3

ulei mineral manifestă o diminuare nesemniﬁcativă
a activităţii antibacteriene faţă de cele păstrate prin
T/P, diametrul zonelor de inhibiţie a ﬁtopatogenilor
ﬁind cu 1-3 mm mai mic la păstrare sub ulei mineral
comparativ cu cele păstrate pe medii agarizate. O
diminuare mai pronunţată a activităţii antibacteriene s-a înregistrat la tulpina P. corylophilum CNMFP-04 faţă de C. michiganense. Păstrată pe mediul
agarizat, această tulpină a înregistrat o zonă de inhibiţie a ﬁtopatogenului de 17 mm, iar păstrată sub
ulei mineral – de numai 12 mm (Tabelul 3).
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Proprietăţi antibacteriene au manifestat numai
3 din cele 9 tulpini de Penicillium studiate (Tabelul 3): P. corylophilum CNM-FP-04, P. funiculosum
CNMN-FD-11 şi P. vermiculatum (26). Astfel, tulpina
P. corylophilum CNM-FP-04 manifestă antagonism
faţă de 4 ﬁtopatogeni din cei cinci testaţi, iar tulpinile P. funiculosum CNMN-FD-11 şi P. vermiculatum
(26) numai faţă de un singur ﬁtopatogen. Zonele de
inhibiţie a creşterii ﬁtopatogenilor testaţi nu diferă
mult în funcţie de metoda de păstrare a tulpinilor
menţionate. S-a constatat că tulpinile păstrate sub

Tabelul 3
Activitatea antibacteriană a tulpinilor de Penicillium după 8 ani de păstrare prin diferite metode, T/P şi sub U/M
Tulpinile test, diametrul zonei de inhibiţie, mm
B.
subtilis

Nr.
Genul Penicillium
d/o

T/P
4

Penicillium corylophilum CNM-FP-04

7

P. funiculosum
CNMN FD 11

8

Penicillium vermiculatum (26)

C.
michiganensis

U/M

T/P

U/M

15±1,1 13,0±1,1 17,0±1,1 12,0±1,1
12,7±1,3 11,0±1,1
–

–

–

–

–

–

Astfel, în baza rezultatelor obţinute, putem constata că tulpinile de micromicete păstrate în CNMN
prin metodele transfer periodic şi sub ulei mineral
îşi menţin, cu mici excepţii, caracteristicile morfoculturale iniţiale intacte şi activitatea antimicrobiană aproximativ la acelaşi nivel.
Concluzii
1. S-a stabilit că toate tulpinile de micromicete
păstrate în CNMN prin metoda T/P, indiferent de genul pe care îl reprezintă, şi-au menţinut carcteristicile morfologice coloniale iniţiale.
2. Au fost înregistrate modiﬁcări nesemniﬁcative la
unele tulpini de micromicete păstrate în CNMN sub ulei
mineral (diametrul, culoarea coloniilor, sporularea). Astfel, tulpina Rhizopus arrhizus CNMN FD 03 pierde proprietatea de a dezvolta miceliu aerian, tulpina Aspergillus ﬂavus BKMF- 32920 îşi schimbă culoarea miceliului
din crem-cafeniu în alb, iar la tulpinile din genul Fusariu
creşterea şi dezvoltarea se diminuează semniﬁcativ.
3. Activitatea antimicrobiană a tulpinilor studiate, indiferent de metoda de conservare (T/P, U/M),
pe parcursul a 8 ani de păstrare în CNMN, se menţine aproximativ la acelaşi nivel.

X.
campestris
T/P

U/M

–

–

–

–

10,0±1,3 10,0±0,7

E.
carotovora
T/P

U/M

E.
coli
T/P

U/M

17,0±1,1 16,0±1,1 16,0±0,7 14,0±2,3
–

–

–

–

–

–

–

–
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REZUMAT

Viabilitatea şi stabilitatea micromicetelor
păstrate sub ulei mineral. Autorii demonstrează
că conservarea micromicetelor prin metodele
transfer periodic şi sub ulei mineral nu modiﬁcă
semniﬁcativ caracteristicile morfologice coloniale
şi proprietăţile antimicrobiene iniţiale ale acestora
timp de 8 ani de conservare. Modiﬁcări nesemniﬁcative au fost înregistrate la păstrarea micromicetelor sub ulei mineral.
ABSTRACT

Viability and Stability of Micromycetes preserved under Mineral Oil. It has been shown that
storage of microscopic fungi for 8 years by methods
of periodic subculturing and under mineral oil do
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not lead to a signiﬁcant change in the morphology
of the colonies and the antimicrobial properties of
the cultures. Non-essential modiﬁcations were observed at strains stored under mineral oil.
РЕФЕРАТ

Жизнеспособность и стабильность микромицетов, хранящихся под минеральным
маслом. Авторы доказывают, что хранение микроскопических грибов в течение 8 лет методами периодического пересева и под вазелиновым маслом не приводят к существенному изменению морфологии колоний и антимикробных
свойств культур. Незначительные изменения наблюдались у штаммов, хранящихся под вазелиновым маслом.
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EZISTENŢA DURABILĂ A GENOTIPURILOR DE CULTURI
AGRICOLE LA FACTORI BIOTICI ȘI ABIOTICI NEFAVORABILI

CONSTITUIE UNUL DINTRE OBIECTIVELE DE BAZĂ ALE ORICĂRUI
PROGRAM DE AMELIORARE ŞI DEPINDE ÎN CEL MAI DIRECT MOD DE
ORGANIZAREA GENETICO-ECOLOGICĂ A CARACTERELOR CANTITATIVE SAU CALITATIVE ALE PLANTEI.

În procesul creării unor genotipuri rezistente la maladii, este importantă stabilirea particularităţilor de interacţiune gazdă x agent patogen [1,
3, 6] – fenomen complex, cu multitudini de efecte
reciproce, dependente de caracteristicile planteigazdă și factorilor de mediu [2, 3]. Printre cei mai
răspândiţi agenţi cauzali ai maladiilor la tomate
în condiţiile Republicii Moldova, pot ﬁ menţionaţi
fungii din sol Fusarium spp. ce produc putrezirea
frunzelor, rădăcinilor, tulpinilor, peţiolurilor [3, 7, 8]
și Alternaria spp. care, de rând cu aceste simptome,
mai provoacă pătarea brună a frunzelor, tulpinilor,
fructelor [7, 8]. În cazul patogenilor menţionaţi,
plantulele manifestă o reacţie deja la primele etape
ontogenetice.
Gradul de dominaţie este unul dintre parametrii
genetici de bază care indică tipul/paternul de moştenire a caracterului în generaţia F1 [9], iar repetarea
constantă a acestuia în una din categoriile pozitiv/
negativ sau dominanţă joasă, intermediară, completă, supradominanţă oferă informaţii despre meca-

nismul de formare a caracterului.
În contextul vizat, scopul cercetărilor a
constat în determinarea particularităţilor de
interacţiune tomate x A. alternata, F. oxysporum
și heritabilitate a reacţiei plantelor în generaţia
F1, la etape ontogenetice timpurii de creștere și
dezvoltare.
Materiale și metode
În calitate de material pentru cercetare au servit
7 genotipuri reprezentând forme parentale – Katerina, L 310, MilOrange, Alex, Zolotaia oseni, Dikaia
roza, L. pimpinellifolium și 4 hibrizi F1 de tomate –
Katerina x Dikaia roza, Zolotaia oseni x L 310, L 310
x Alex, MilOrange x L. pimpinellifolium.
Pentru infectare au fost utilizate ﬁltratele de cultură (FC) ale fungilor F. oxysporum și A. alternata,
preparate prin inocularea miceliului în mediul lichid
Czapek-Dox [10]. Seminţele de tomate au fost tratate cu FC timp de 18 ore. În calitate de martor au
servit seminţele menţinute în apă distilată. Cultivarea plantulelor a avut loc în cutii Petri pe hârtie de
ﬁltru umectată cu apă distilată, la temperatura de
22-24ºC, timp de 6 zile.
Сercetarea capacităţii de germinaţie, creștere
și dezvoltare a rădăcinii și tulpinii la acţiunea
metaboliţilor fungici oferă oportunităţi sigure de
determinare a reacţiei genotipului la patogeni –
rezistenţă sau sensibilitate. Conform opiniei unor
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autori, multitudinea de însușiri ale rădăcinii, printre care particularităţile de creștere, dezvoltare
și capacitatea înaltă de expresie genică, fac ca
acest organ să prezinte un obiect test cu înalte
capacităţi de rezoluţie pentru analizele sistemice [11] și selectarea genotipurilor rezistente la
stres [12]. În legătură cu cele menţionate, în calitate de indici test ai reacţiei plantelor au servit
importante caractere de creştere şi dezvoltare
ale tomatelor la etapă timpurie a ontogenezei –
germinaţia seminţelor, lungimea rădăcinii şi lungimea tulpiniţei.
Procesarea datelor obţinute s-a efectuat prin
analize descriptive ale statisticii, în pachetul de soft
STATISTICA 7.

Rezultate și discuţii
Reacţia organelor de creștere și dezvoltare ale
plantei gazdă la patogeni prezintă un criteriu sigur
la elucidarea nivelului de interacţiune a acestora [12].
Germinaţia seminţelor. Cu precădere, formele parentale și hibrizii F1 de tomate au înregistrat, în condiţii optime (varianta martor), o rată
a germinaţiei de 100%, cu excepţia soiurilor MilOrange (78,3%) și Alex (85,0%). Filtratul de cultură A. alternata, în majoritatea cazurilor, n-a afectat
negativ germinaţia seminţelor, iar la soiurile deja
menţionate – MilOrange și Alex – s-a înregistrat stimularea acesteia până la 100%. Sub inﬂuenţa FC F.
oxysporum s-a produs inhibarea germinaţiei la Katerina, L 310, Alex, F1 Zolotaia oseni x L 310, F1 L 310 x
Alex cu 8,3; 23,3; 5,9; 6,7; 15 %, respectiv, şi stimularea acesteia la soiul MilOrange (+19,2%) (Tabelul 1).

Tabelul 1
Inﬂuenţa ﬁltratelor de cultură Alternaria alternata şi F. oxysporum asupra germinaţiei seminţelor de tomate (%)
Genitori/hibrizi F1

A. alternata

F. oxysporum

Katerina

100

100

91,7

L 310

100

100

76,7

MilOrange

78,3

100

93,3

Alex

85,0

100

80,0

Zolotaia oseni

100

100

100

Dikaia roza

100

100

100

L. pimpinellifolium

100

100

100

F1 Katerina x Dikaia roza

100

96,7

100

F1 Zolotaia oseni x L 310

100

100

93,3

F1 L 310 x Alex

100

100

85,0

F1 MilOrange x L. pimpinellifolium

100

100

100

Creșterea rădăcinii și tulpiniţei. Sub influenţa
FC A. alternata, s-au produs reprimări ale creșterii
rădăcinii şi tulpiniţei în 54,5 şi 18,2% cazuri, respectiv. O stimulare a creşterii rădăcinii a fost
înregistrată la genotipurile MilOrange (+10,8%),
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Zolotaia oseni (+11,6%), L. pimpinellifolium
(+8,5%), F1 Katerina x Dikaia roza (+23,1%) şi F1
L 310 x Alex (+5,2%), iar a tulpiniţei, respectiv, la
L. pimpinellifolium (+13,5%) şi F1 Katerina x Dikaia
roza (+28,4%) (Fig. 1).

mm

A
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mm

B

Fig. 1. Reacţia soiurilor părinţi şi hibrizilor F1 de tomate la ﬁltratele de cultură Alternaria alternata şi F. oxysporum
(A – lungimea rădăcinii ; B – lungimea tulpiniţei)
Pe orizontală: 1 – Katerina, 2 – L 310, 3 – MilOrange, 4 – Alex, 5 – Zolotaia oseni, 6 – Dikaia roza, 7 – L. pimpinellifolium, 8 – F1
Katerina x Dikaia roza, 9 – F1 Zolotaia oseni x L-310, 10 – F1 L 310 x Alex,
11 – F1 MilOrange x L. pimpinellifolium.
Pe verticală, în dreapta: 1 – martor (H2O), 2 – A. alternata, 3 – F. oxysporum

Filtratul de cultură F. oxysporum a produs, în toate cazurile, o inhibare a caracterelor cercetate (cu
12,0 .. 77,0%), ceea ce denotă o virulenţă mai înaltă
a acestui patogen comparativ cu A. alternata, la etape ontogenetice timpurii de dezvoltare a tomatelor.
Gradul de dominaţie a caracterelor de creştere.
Parametrul poate avea orice valoare, de la – inﬁnit
până la + inﬁnit și descrie calitativ legităţile de moştenire în generaţia F1, iar heritabilitatea intermedia-

ră (-0,5 ≤ hp ≤ +0,5) denotă caracterul aditiv al acţiunii genelor care controlează caracterul.
Calculul gradului de dominaţie (hp) a caracterelor aﬂate în studiu a demonstrat că acesta a fost puternic inﬂuenţat de acţiunea FC, variind între valori
pozitive (dominanţa părintelui cu valori înalte) și valori negative (dominanţa părintelui cu valori joase),
cu diferit grad de expresie – de la nivelul zero până
la supradominanţă (Tabelul 2).

Tabelul 2
Gradul de dominaţie a unor indici de creştere la hibrizi F1 de tomate sub inﬂuenţa ﬁltratelor de cultură A. alternata şi
F. oxysporum
Hibrid F1

Variantă

Germinaţie

Lungimea rădăcinii

Lungimea tulpiniţei

F1 Katerina x Dikaia roza

H2O

0,0

-16,8

-4,8

FC A. alternata

0,0

+2,3

-0,3

FC F. oxysporum

0,0

-7,5

-2,5

H2O

0,0

+4,8

+1,4

FC A. alternata

0,0

+0,9

- 0,1

FC F. oxysporum

+0,4

-3,0

-2,9

H2O

0,0

+5,4

+8,1
+5,9

F1 Zolotaia oseni x L 310

F1 L 310 x Alex

F1 MilOrange x
L. pimpinellifolium

FC A. alternata

0,0

+4,8

FC F. oxysporum

+4,0

-0,6

-0,6

H2O

0,0

+9,2

+1,8

FC A. alternata

0,0

+5,8

+0,7

FC F. oxysporum

0,0

+1,8

-0,4
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a fost inﬂuenţată şi de capacitatea combinativă speciﬁcă, determinată, precum se știe, de interacţiunile
genice epistatice.
S-au stabilit particularităţile de răspuns ale caracterelor cercetate la patogenii A. alternata şi F.
oxysporum (Fig. 2) prin metoda “Response Surface
Methodology” [13], utilizată cu succes în cercetările
empirice datorită rezoluţiei înalte de detectare nu
doar a relaţiilor puternice, ci și a celor pentru care
corelaţia este mică, permiţând astfel optimizarea
setărilor variabilelor incluse în scopul maximizării
sau minimizării răspunsului predictiv [14]. Rezultatele au pus în evidenţă faptul că ﬁecare caracter
cercetat a prezentat în spaţiul tridimensional propria conﬁguraţie a suprafeţei de răspuns, ceea ce
relevă plasticitatea fenotipică speciﬁcă a organelor
de creştere a plantei la acţiunea patogenilor (Fig. 2).
Prin analiză de scanare multidimensională, s-a
constatat că similitudinea sau deosebirea între genotipurile studiate, în baza caracterelor de creştere
şi dezvoltare menţionate, a variat mult sub inﬂuenţa ﬁltratelor de cultură (FC) ale patogenilor. S-a constatat că reacţia genotipurilor la F. oxysporum a fost
mai distinctă, ceea ce a contribuit la separarea mai
reuşită a acestora, comparativ cu FC A. alternata, în
cazul căruia majoritatea genotipurilor au format
cluster comun în spaţiul tridimensional.
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Întrucât doar în 2 cazuri – MilOrange și Alex (Tab.
1) – s-au înregistrat valori deosebite de ale altor genotipuri în ceea ce privește germinaţia, hp calculat a
fost irelevant pentru a caracteriza aspectul patern
de moștenire a caracterului. În cazul rădăcinii, s-a
constatat că în varianta martor hp a înregistrat valorile – 16,8 ... +9,2, iar în variantele cu FC A. alternata și F. oxysporum – +0,9 ... +5,8 și – 7,5 ... +1,8,
respectiv. În ceea ce privește tulpiniţa, parametrul
hp a variat în limitele -4,8 ... +8,1; -0,3 .... +5,9; -2,9 ...
-0,4, respectiv, variantelor martor, FC A. alternata și
FC F. oxysporum.
Datele obţinute denotă faptul că heritabilitatea
lungimii rădăcinii și tulpiniţei în cele 3 variantemartor și cu ﬁltrate de cultură a fost determinată,
în funcţie de combinaţie, de părintele cu valori mari
(+) sau mici (-) ale caracterelor, cu diferit grad de
inﬂuenţă a acestora, dovadă ﬁind faptul că fenomenul este controlat de interacţiunile alelice și acţiunile genice aditive ale formelor parentale.
Faptul că hibrizii F1 Zolotaia oseni x L 310 și F1 L
310 x Alex, creaţi cu participarea unui genitor comun – L 310 (în calitate de sursă a rezistenţei conform testărilor de câmp), au înregistrat diferite valori ale hp pentru caracterele aﬂate în studiu în toate
cele 3 variante (martor, A. alternata, F. oxysporum)
este o dovadă sigură că heritabilitatea caracterelor
A

B

C

80
60
40
20

Fig. 2. Aspectul tridimensional al inﬂueţnei interacţiunilor genotip de tomate x ﬁltrat de cultură fungică
asupra creşterii rădăcinii (A), tulpiniţei (B) şi germinaţiei (C) la tomate
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Fig. 3. Repartiţia soiurilor şi populaţiilor F1 de tomate în baza caracterelor de creştere şi dezvoltare în varianta
martor (A) şi la acţiunea ﬁltratelor de cultură A. alternata (B) şi F. oxysporum (C)
1 – Katerina, 2 – L 310, 3 – MilOrange, 4 – Alex, 5 – Zolotaia oseni, 6 – Dikaia roza, 7 – L. pimpinellifolium, 8 – F1 Katerina x Dikaia roza, 9 – F1 Zolotaia oseni x L-310, 10 – F1 L 310 x Alex,
11 – F1 MilOrange x L. pimpinellifolium.

Identiﬁcarea genotipurilor cu reacţie similară la
patogeni oferă oportunităţi mari pentru programele de ameliorare în cazul necesităţii de substituire a
unui component de hibridare cu un altul similar, iar
a genotipurilor cu reacţie diferită – pentru obţinerea formelor transgresive, când se solicită implicarea formelor parentale genetic distante.
Concluzii
1. Reacţia plantulelor de tomate la fungii A. alternata şi F. oxysporum a fost diferenţiată – speciﬁcă
genotipului, caracterului analizat: germinaţie, lungimea rădăcinii şi tulpiniţei, răspunsul încadrânduse în categoriile: lipsă de reacţie, inhibare, stimulare.
Fungul F. oxysporum a manifestat virulenţă mai înaltă decât A. alternata.
2. În baza valorilor şi orientării (+/-) gradului de
dominanţă, s-a constatat că reacţia plantelor de
tomate la A. alternata şi F. oxysporum a fost determinată de interacţiunile alelice, cu grad diferit de
expresie, ale celor 2 genomuri – matern şi patern.
3. Este relevant faptul că una și aceeași formă
parentală, relativ rezistentă, de exemplu, L 310, în
combinaţie cu diferiţi componenţi de hibridare –
Zolotaia oseni și Alex, manifestă diferite capacităţi
de transmitere a rezistenţei, ceea ce denotă rolul
important al capacităţii combinative speciﬁce (bazată pe interacţiuni epistatice) în transmiterea caracterului de rezistenţă.

4. Prin analiza Response Surface Methodology,
s-a constatat că ﬁecare caracter cercetat a prezentat în spaţiul tridimensional propria conﬁguraţie a
suprafeţei de răspuns, ceea ce relevă plasticitatea
fenotipică speciﬁcă a organelor plantei la acţiunea
patogenilor.
5. Scanarea multidimensională a demonstrat
existenţa deosebirilor pronunţate între genotipurile de tomate testate în ceea ce priveşte reacţia la
patogenii A. alternata şi F. oxysporum, fapt ce oferă
posibilităţi de utilizare dirijată a genotipurilor testate în programele de ameliorare a rezistenţei acestei
culturi la agenţii cauzali ai alternariozei şi fuzariozei.
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REZUMAT

Interacţiunea genotipurilor de tomate cu
fungii Alternaria alternata şi Fusarium oxysporum. Sunt descrise particularităţile de reacţie a
genotipurilor de tomate cu patogenii Alternaria alternata şi Fusarium oxysporum, precum şi inﬂuenţa
acestora asupra heritabilităţii caracterelor de creştere şi dezvoltare a plantelor.
ABSTRACT

Interaction of Tomato Genotypes with Fungi
Alternaria alternata and Fusarium oxysporum.
The peculiarities of the reaction of tomato genotypes with the Alternaria alternata and Fusarium
oxysporum pathogens and their inﬂuence on the
heritability of plant growth and development characteristics are described.
РЕФЕРАТ

Взаимодействие генотипов томата с грибами Alternaria alternata и Fusarium oxysporum.
Описаны особенности реакции генотипов томата на грибы Alternaria alternata и Fusarium
oxysporum, а также их влияние на наследуемость
признаков роста и развития растений.
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ALITATEA VIEŢII ESTE DEFINITĂ CA „PERCEPŢIA POPULAŢIEI
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ASUPRA SITUAŢIEI SOCIALE, ÎN CONTEXTUL SISTEMELOR

DE VALORI CULTURALE ÎN CARE TRĂIESC ŞI ÎN FUNCŢIE DE PROPRIILE
NECESITĂŢI, STANDARDE ŞI ASPIRAŢII” [7].

Studiile cu privire la acest aspect, reﬂectate în
reviste de specialitate de prestigiu, sunt deosebit
de actuale și utile pentru practica medicală, întrucât permit evaluarea gradului de dependenţă, a
statusului psihic şi social al vârstnicului, stabilirea
tratamentelor medicale, elaborarea strategiilor de
monitorizare a efectelor tratamentelor sau maladiei, atât din punctul de vedere al medicului, cât
și din cel al pacientului, precum şi determinarea
particularităţilor de asistenţă a bolnavului în ceea
ce privește suportul psihic, ﬁzic şi social pe durata
bolii [4]. Cercetările contemporane au ca preocupare deosebită examinarea calităţii vieţii prin prisma
scorului Scala Vizuală de Apreciere (SVA) al durerii
pentru diferite afecţiuni, inclusiv pentru maladiile
osteoarticulare la vârstnici [1].

Osteoartroza primară deformantă (OAPD) este
o artropatie degenerativă, multifactorială şi heterogenă, caracterizată prin degradarea progresivă a
cartilajului articular, exprimată prin modiﬁcări clinice
şi radiologice speciﬁce, cu impact negativ pronunţat
asupra statutului social, funcţional și mental. Polipatologiile cronice, obezitatea, sedentarismul, lipsa
exerciţiilor ﬁzice, consumul de alcool, tabagismul
sunt factori de risc care exacerbează pronosticul osteoartrozei deformante și al calităţii vieţii [1].
Osteoporoza senilă (OS) sau „hoţul tăcut” afectează
anual circa 200 de milioane de femei la nivel mondial,
se arată în cele mai recente rapoarte statistice. Numărul
cazurilor este însă mult mai crescut, în special din cauza
lipsei diagnosticului şi a tratamentului adecvat. Specialiştii Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) estimează
că, până în anul 2020, numărul bolnavilor de osteoporoză va atinge nivelul de 1 miliard de locuitori [2].
Spondiloza coloanei vertebrale (SCV) este forma
de proces degenerativ produs de uzura discurilor in-
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tervertebrale, însoţită de reacţii de reparare (osteoﬁte)
la nivelul corpilor vertebrali. Osteoﬁtul este termenul
ştiinţiﬁc pentru termenul popular cioc pe coloană [3].
Utilizarea instrumentelor pentru evaluarea calităţii vieţii pacienţilor ajută asistenţa medicală să aleagă
între diversele tratamente alternative, să informeze
pacienţii asupra efectelor posibile ale diferitelor proceduri medicale, să monitorizeze impactul tratamentelor aplicate din punctul de vedere al pacientului
şi, în ﬁnal, permite personalului medical să ajusteze
îngrijiri medicale individuale eﬁciente [1].
Astfel, interesul pentru afecţiunile degenerative osteoarticulare, caracteristice multor persoane vârstnice,
a impus necesitatea determinării sindromului dolor la
pacienţii internaţi în secţia de Geriatrie a IMSP Spitalul
Clinic al Ministerului Sănătăţii și stabilirii impactului
acestuia asupra calităţii vieţii pacienţilor geriatrici.
Scopul studiului a constat în elucidarea particularităţilor de manifestare, a relaţiilor asociative ale
diferitelor maladii osteoarticulare la pacienţii vârstnici și a inﬂuenţei acestora asupra calităţii vieţii.
Materiale și metode
Studiul a fost efectuat pe un lot din 104 pacienţi,
divizaţi în 3 loturi conform categoriilor de vârstă: lotul I – 65-74 ani, n=69; lotul II –75-84 ani, n=28; lotul
III – 85-92 ani, n=7 bolnavi. Pacienţii au fost examinaţi
începând cu internarea în secţia de Geriatrie a IMSP
Spitalul Clinic al Ministerului Sănătăţii în perioada ianuarie – iunie 2016. Majoritatea pacienţilor internaţi
au reprezentat regiunea de centru a Republicii Moldova, aceștia constituind în lotul general 67,4%.
Pacienţii din regiunea de nord a ţării au constituit
14,72%, iar cei din regiunea de sud – 17,80%.
În ceea ce privește mediul de trai al vârstnicilor
luaţi în studiu, o pondere mai mare a fost înregistrată pentru mediul rural – 63,19%, comparativ cu
36,81% pentru pacienţii din mediul urban. Majoritatea pacienţilor au fost muncitori – 45,40%, urmaţi
de intelectuali – 39,87% și agricultori – 14,73%.
Investigaţiile au fost efectuate în baza unui chestionar elaborat preventiv care cuprinde anchetarea,
examinarea clinică, evaluarea geriatrică complexă,
investigaţii paraclinice și imagistice. Cât privește determinarea de către pacient a stării sale generale de
sănătate, acesta a fost rugat sa-și evalueze de sine
stătător starea de sănătate cu caliﬁcativele: bună, medie, rea și foarte rea. Manifestarea sau lipsa afecţiunii
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a fost notată cu 1 sau 0 – prezentă/absentă. La calcularea mediilor procentuale, s-a reieșit din faptul că,
în cazul manifestării maladiei la toţi pacienţii, valoarea 1 pentru întreg lotul semniﬁcă 100%, iar oricare
altă valoare în limitele 0…1 – frecvenţa respectivă
(%). Nivelul indicilor şi gradul de variabilitate (analiza
Box-Plot) au fost prezentate prin media aritmetică şi
deviaţia standard, derivate din valorile 0 și 1. În scopul stabilirii gradului de similitudine sau deosebire
a vârstnicilor cu afecţiuni osteoarticulare și polipatologii, s-a procedat la analiza clusteriană (metoda
k-medii). Procesarea statistică a datelor s-a efectuat
în pachetul de soft STATISTICA 7.
Rezultate și discuţii
S-a constatat că OAPD a constituit 0,67±0,06;
0,82±0,07 și 0,71±0,18 (p>0,5), respectiv, loturilor
I, II și III. Deci, frecvenţa de manifestare a maladiei, conform metodologiei aplicate, a fost practic
la același nivel (66,7 – 82,1%) la loturile analizate,
diferenţele neavând suport statistic. Cu alte cuvinte, incidenţa afecţiunii este destul de înaltă la toate
categoriile de vârstă (Figura 1).
În ceea ce privește osteoporoza senilă (OS), au
fost constatate diferenţe semniﬁcative (p≤0,5) între
loturile I și II, incidenţa afecţiunii ﬁind mult mai înaltă la pacienţii de 75 – 84 de ani. În cazul bolnavilor
din lotul III, maladia a fost practic la același nivel cu
lotul II (71,4%), dar, din cauza variabilităţii înalte,
determinate de lipsa manifestării maladiei la unii
pacienţi și eșantionul restrâns –7 bolnavi, diferenţa
faţă de lotul I n-a avut suport statistic (p>0,5).
În cazul spondilozei coloanei vertebrale (SCV),
a fost observată creșterea incidenţei afecţiunii
odată cu înaintarea în vârstă, variabilitatea înaltă a
frecvenţei de manifestare la pacienţii cu vârsta de
85 – 92 de ani stând la baza diferenţelor nesemniﬁcative (p>0,05) între lotul III și loturile I și II. Sub aspect clinic, fenomenul denotă că și la această vârstă
înaintată la unii pacienţi nu se dezvoltă SCV.
Vârstnicul trebuie să-şi menţină aptitudinile nutriţionale habituale, însă, din unele motive, ﬁe din
lipsă de informaţie cu privire la alimentarea corectă,
ﬁe din imposibilitatea de a urma recomandările generale privind regimul alimentar, pacienţii adesea
prezintă modiﬁcări structurale corporale [5]. Investigarea bolnavilor sub aspectul masei corporale a demonstrat că supra- și normoponderabilitatea (SPP și
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Fig. 1. Frecvenţa patologiilor osteoarticulare
la pacienţi de diferite vârste

Fig. 2. Ponderea corporală la pacienţii
de diferite vârste

Fig. 3. Sindromul de cădere și riscul acestuia
în funcţie de vârsta pacientului

Fig. 4. Cauzele căderilor vârstnicilor cu patologii
osteoarticulare și polipatologii

NP, respectiv) mai frecvent se înregistrează la loturile
de pacienţi I – 44,9-49,3% și II – 28,6-63,6% (Figura 2).
Astfel, statutul nutriţional al persoanelor ce au depăşit vârsta de 65 de ani urmează a ﬁ evaluat, după
care se propune o tactică de alimentare raţională.
O problemă majoră la vârstnici este sindromul
de cădere, ca rezultat al echilibrului alterat, diminuării forţei şi a mobilităţii ce reprezintă factori de risc
importanţi și unul dintre factorii majori care afectează calitatea vieţii persoanelor vârstnice [6].
Potrivit datelor obţinute, căderile (C) sunt mai
frecvent atestate la pacienţii din lotul III (p≤0,05), iar
riscul de cădere (RC) se manifestă, practic, în egală
măsură la pacienţii de toate vârstele (Figura 3).
Pentru evitarea riscului de cădere, o mare
importanţă are elucidarea cauzelor acestora printre
factorii frecvent întâlniţi la vârstnici. Astfel, conform
datelor obţinute, maladiile cardiovasculare (8,7 –
28,6%), neurologice (7,1 – 14,5%) și osteoarticulare

(24,6 – 28,6%) au fost înregistrate, practic, cu aceeași
frecvenţă (p>0,05) la toate categoriile de vârstă, ceea
ce denotă că afecţiunile menţionate sunt unele din
cauzele frecvente ale căderilor chiar și la pacienţii de
vârstă nu prea înaintată (65 – 74 ani) (Figura 4).
Factorii accidentali implicaţi în sindromul de cădere au fost înregistraţi doar la pacienţii din lotul II,
frecvenţa acestora ﬁind totuși nesemniﬁcativă (3,6%).
Acordarea priorităţii problemelor speciﬁce pentru geriatrie nu diminuează importanţa polipatologiei la vârstnici. La persoanele implicate în studiu
nu au fost întâlnite cazuri de lipsă a unor patologii
somatice. În majoritatea cazurilor au fost prezente
3 sau mai multe boli concomitente, pacienţii mai în
vârstă de 75 de ani având o tendinţă exprimată spre
polipatologie – mai mult de 6 afecţiuni, rata acestora constituind 42% (p ≤ 0,05) (Figura 5).
Acuzele pacientului legate de prezenţa durerii
este cel mai relevant indicator al deteriorării stării ge-
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Fig. 5. Numărul patologiilor înregistrate la pacienţii
vârstnici cu patologii osteoarticulare

nerale de sănătate. Autoevaluarea stării de sănătate
de către pacienţii aﬂaţi în studiu în baza sindromului
de durere a demonstrat că, independent de vârstă,
majoritatea (60,7 – 85,7%) consideră că aceasta este
medie. Caliﬁcativele bună, rea și foarte rea au fost
mult mai diminuate (Figura 6). Aceasta denotă că
starea psihologică a pacienţilor este relativ bună.
Analiza clusteriană (metoda k-medii) a 28 de indici a pus în evidenţă legăturile asociative ale acestora cu patologiile osteoarticulare degenerative și
polipatologiile aﬂate în studiu (Tabelul 1). Astfel, a
fost constatat faptul că la pacienţii din cele 3 loturi
majoritatea manifestărilor clinice au format cluster
comun (clusterul 1), ceea ce relevă caracterul complex al patologiilor articulare la pacienţii cu vârsta

Fig. 6. Autoevaluarea stării de sănătate
la pacienţii vârstnici

ce depășește 65 de ani. Bolnavilor li se administrează tratamentul adecvat – vitaminoterapie cu calciu/
D3, aplicaţii locale, preparate condroprotectoare,
enzime proteolitice. Cu toate acestea, conform scorului SVA, pacienţii autodetermină destul de diferit
starea sănătăţii – bună, medie, rea, foarte rea. Fenomenul relevă atât particularităţile de dezvoltare și
evoluţie ale acestor maladii complexe, percepţia
individuală a bolnavului, cât și necesitatea de elaborare a unei strategii optimizate de tratament.
Vom observa de asemenea că, la toate categoriile
de vârstă, OAPD s-a asociat cu osteoporoza senilă,
riscul de căderi, iar la loturile II și III – și cu spondiloza coloanei vertebrale, ceea ce prezintă afecţiuni
osteoarticulare severe.

Tabelul 1
Analiza clusteriană a manifestărilor clinice la pacienţii de diferite vârste cu patologii articulare
Cluster

Manifestări clinice

1, n=20

Statut subponderal, căderi, căderi provocate de afecţiunile cardiovasculare, neurologice, osteoarticulare, căderi accidentale; patologii în număr de 1, 2, 3, 4, 6, 7; vitaminoterapie cu calciu /D3, aplicaţii locale, condroprotectoare, enzime
proteolitice; SVA a durerii: bună, medie, rea și foarte rea.

Lotul I

2, n=3

Spondiloza coloanei vertebrale, statut nutriţional normoponderal, patologii în număr de 5.

3, n=5

OAPD, osteoporoză senilă, obezitate, risc de cădere, AINS.

1, n=15

Statut subponderal, căderi, căderi provocate de afecţiunile cardiovasculare, osteoarticulare, căderi accidentale; patologii în număr de 1, 2, 3, 4; vitaminoterapie cu calciu/D3, aplicaţii locale, condroprotectoare, enzime proteolitice; SVA
a durerii: bună și foarte rea.

Lotul II

2, n=5

Obezitate, căderi provocate de afecţiunile neurologice, patologii în număr de 6, 7; SVA a durerii: rea.

3, n=8

OAPD, osteoporoză senilă, spondiloza coloanei vertebrale, statut normoponderal, risc de cădere, patologii în număr
de 5; terapie medicamentoasă osteoarticulară cu AINS, SVA a durerii: medie.
Lotul III
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Statut subponderal, obezitate, căderi, căderi provocate de afecţiunile cardiovasculare, neurologice, osteoarticulare,
căderi accidentale; patologii în număr de: 1, 2, 3, 4, 5, 6; vitaminoterapie cu calciu/D3, aplicaţii locale, condroprotectoare, enzime proteolitice; SVA a durerii: bună, medie, rea și foarte rea.

2, n=7

OAPD, osteoporoza senilă, spondiloza coloanei vertebrale, statut normoponderal, căderi și risc de căderi, patologii în
număr de 7; terapie medicamentoasă cu AINS.

Concluzii
1. Rezultatele cercetării au demonstrat că, dintre loturile aﬂate în studiu, osteoporoza senilă s-a
manifestat cu frecvenţă mult mai înaltă (p≤0,5) la
pacienţii de 75 – 84 de ani.
2. Autoevaluarea stării de sănătate de către pacienţii
investigaţi în baza sindromului de durere a demonstrat
că, independent de vârstă, majoritatea (60,7 – 85,7%)
consideră că aceasta este de nivel mediu.
3. La toate categoriile de vârstă, OAPD s-a asociat
cu osteoporoza senilă şi riscul de căderi, iar la loturile II și III – și cu spondiloza coloanei vertebrale, ceea
ce prezintă afecţiuni osteoarticulare severe.
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REZUMAT

Calitatea vieţii pacienţilor vârstnici cu patologie articulară și diverse polipatologii din Republica Moldova. Scopul studiului a constat în elucidarea particularităţilor de manifestare a diferitelor
maladii osteoarticulare la pacienţii vârstnici. S-a
stabilit că la pacienţii cu vârsta de 65-84 ani osteoporoza primară deformantă s-a asociat mai frecvent
cu osteoporoza senilă (OS), riscul de cădere și cu
spondiloza coloanei vertebrale. OS s-a manifestat
în special la pacienţii de 75-84 ani, majoritatea acuzând durere de nivel mediu.
ABSTRACT

Quality of Life of Elderly Patients with Musculoskeletal Diseases and Various Co-Morbidities in
the Republic of Moldova. The aim of this study was
to elucidate the peculiarities of manifestation of various musculoskeletal diseases in elderly patients. It
has been established that in 65-85-year-old patients
aged the deforming primary osteoarthritis was more
frequently associated with senile osteoporosis (SO),
the risk of falling and spine spondylosis. Senile osteoporosis manifested itself mainly in 75-84-year-old
patients, most of them evincing average level pain.
РЕФЕРАТ

Качество жизни пожилых пациентов с суставной патологией и различными заболеваниями в Республике Молдовы. Цель исследований – выявление особенностей проявления различных костно-суставных заболеваний
у пожилых пациентов. Установлено, что у пациентов в возрасте 65-84 лет первичный деформирующий остеопороз чаще всего ассоциировался
с возрастным остеопорозом, риском падения и
спондилозом позвоночника. Возрастной остеопороз проявился в основном у 75-84-летних пациентов, большинство из которых жаловались
на боли средней степени.

INTELLECTUS 1/2017

|

85

COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE/
SCIENTIFIC COMMUNICATIONS

I

|

|

DR. OLESEA GLIGA,
CERC. ȘT. SUPERIOR

CONF. CERC. DR.
VALENTINA CEBOTARI,
ȘEF DE LABORATOR

|

CONF. CERC. DR.

ION BUZU,
CERC. ȘT. COORDONATOR

INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ȘTIINŢE A MOLDOVEI

P

OLUAREA CU METALE GRELE (MG) A SISTEMELOR ECOLOGICE REPREZINTĂ O PROBLEMĂ DE IMPORTANŢĂ MAJORĂ,

DIN CAUZA PĂTRUNDERII ACESTORA ÎN STRUCTURA LANŢURILOR
TROFICE ŞI A INFLUENŢEI LOR ASUPRA FUNCŢIONĂRII BIOCENOZEI.

Potrivit unor cercetări [1], metalele grele, datorită mobilităţii slabe, odată pătrunse în lanţul troﬁc,
se concentrează la nivelurile superioare şi, ca rezultat, concentraţia lor în plante este mai mare decât
în sol, în ţesuturile animalelor erbivore – mai mare
decât în plante, în ţesuturile carnivorelor – mai mare
decât la erbivore, concentraţia maximă ﬁind atinsă
la capetele lanţurilor troﬁce, respectiv la răpitorii de
vârf şi implicit la om.
În perioada postbelică, depunerile atmosferice
de metale grele au fost în permanentă creştere, însă,
în ultimele două decenii, au înregistrat o scădere în
urma utilizării ﬁltrelor moderne la instalaţiile industriale şi implementării stricte a legislaţiei de mediu
[5]. Atmosfera este cel mai important vector de răspândire a poluanţilor, efectele cărora se răsfrâng
direct asupra componentelor de mediu și, indirect,
asupra oamenilor. Principalele metale grele – Cd, Pb,
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Hg, Co, Cr, Cu, Ni, Zn – pot avea impact negativ asupra
mediului doar în cazul în care concentrația acestora
depășește limita maximă admisibilă (LMA), stabilită
de cadrul normativ al UE. Metalele grele sunt eliberate în atmosferă sub formă de praf, iar la temperaturi ridicate – sub formă de gaze, emanate în urma
proceselor de ardere a combustibililor şi a diferitelor
procese industriale [2, 3]. Un pas important întru reducerea emisiei metalelor grele în mediul ambiant
este semnarea şi ratiﬁcarea Protocolului de la Arhus
(1998) [6] privind supravegherea şi evaluarea depunerilor şi transferul transfrontalier de metale grele
în zona Europeană (Programul European de Monitoring şi Evaluare). Acest Protocol a recomandat
pentru monitorizare nu numai metalele grele toxice
(Pb, Cd, Hg) cu risc semniﬁcativ pentru mediu şi om,
ci şi unele metale biogene (As, Cr, Cu, Ni, Zn) care, în
concentrații ce nu depășesc LMA, sunt nutrienți de
microelemente în alimentația plantelor, animalelor
și omului [7]. Metalele biogene au un rol beneﬁc
de catalizare şi menţinere stabilă a multiplelor procese ﬁziologice ale organismelor vii. Depășirea LMA
a concentrației de metale grele în componentele

62,2%. Situl agricol este situat la periferia satului Brăviceni (Raionul Orhei). Potenţiale surse de poluare
în acest sit sunt transportul auto de pe traseul Chişinău – Bălţi, fostul depozit de pesticide care a fost
evacuat cu 2,5 decenii în urmă, tehnica agricolă etc.
Aici prevalează terenurile arabile (62,8%), după care
urmează păşunile şi fâneţele (22,2%). Situl transport
auto este amplasat la periferia oraşului Chişinău
(şoseaua Balcani). Potenţialele surse de poluare în
acest sit sunt: traﬁcul intens de automobile, staţii de
alimentare cu carburanţi, piaţa auto, fabrici si uzine,
poluarea ce vine dinspre oraş etc. În situl menţionat
prevalează terenurile intravilane (45,3%), urmate de
terenurile forestiere (24,9%). Situl industrial, la fel, situat la periferia oraşului Chişinău (strada Industrială
14/2), întrunește cele mai multe surse poluatoare:
transportul auto, staţii de alimentare cu carburanţi,
gazele fumigene ce vin dinspre oraş, mai multe fabrici şi uzine etc. În acest sit terenurile intravilane
constituie 63,1%, iar terenurile forestiere (parcuri și
spații verzi) – doar 13,9%.
În ﬁecare dintre aceste situri au fost amplasate
câte 12 familii de albine experimentale, de la care,
pe parcursul a doi ani de cercetare (2012 – 2013), la
sfârșitul lunii mai, au fost prelevate probe de albine
şi polen (câte 10 g) în recipiente sterile, transportate
în laborator pentru analiză. Prepararea probelor a
constat în calcinarea uscată şi transferul substanţei
cenuşii în soluţie prin extracţie cu acid, conform
standardelor în vigoare. După carbonizare, probele au fost mineralizate în microunde, temperatura
ﬁind mărită treptat până la 450 C, astfel obţinânduse o cenuşă de culoare gri. Apoi, a avut loc extracţia
şi separarea metalelor grele din cenuşă prin ﬁerbere
cu acid azotic şi acid clorhidric. Determinarea metalelor grele în corpul albinelor şi polen a fost realizată prin metoda de spectrometrie de absorbţie
atomică cu atomizare termică a elementelor în atomizator cu graﬁt (Analist 800, f. Perkin Elmer 2001)
[15, 16]. Metoda se bazează pe măsurarea lungimii
de undă a absorbţiei de rezonanţă a vaporilor atomici ai elementului, generat ca rezultat al atomizării
electrotermice a probei în cuptor cu graﬁt.
Indicii de vitalitate şi productivitate a familiilor
de albine au fost determinaţi conform metodelor
elaborate de noi [4] pentru Norma zootehnică privind bonitarea familiilor de albine, creşterea şi certiﬁcarea materialului genitor apicol [10].
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mediului are consecinţe nefaste asupra calităţii şi
productivităţii solului, iar acumularea permanentă în
timp a acestora în organismul consumatorilor inﬂuenţează metabolismul lor. Din metalele studiate de
noi, Pb şi Cd sunt considerate metale toxice, iar rolul
lor funcţional în metabolismul organismelor, biocenozelor nu este constatat, pe când Cu este un metal
biogen şi un nutrient esenţial, manifestând caracter
toxic doar în cantităţi ridicate ce depăşesc LMA stabilită de standardele în vigoare.
Numeroase cercetări [8, 9, 11, 13] au demonstrat
că conținutul de metale grele în corpul albinelor și
în produsele apicole variază în funcție de un număr
mare de factori: aria şi locul de amplasare a stupinei,
tipul solului și plantelor melifere din zonă, statutul
ecologic al zonei, metodologia de creștere a familiilor de albine (inclusiv stimularea cu suplimente
alimentare), vârsta albinelor lucrătoare, starea ﬁziologică și de sănătate a coloniilor de albine etc.
Inﬂuența metalelor grele asupra vieții si productivităţii familiilor de albine este o problemă mai
puțin cercetată. În acest context, scopul cercetărilor
noastre a constat în evaluarea inﬂuenţei unor metale grele (Pb, Cd, Cu) asupra vitalităţii şi productivităţii familiilor de albine prin determinarea corelaţiei
dintre conținutul de metale grele în componentele
apicole (polen, corpul albinelor), pe de o parte, și
indicii de vitalitate și productivitate a familiilor de
albine, pe de altă parte.
Materiale și metode
Cercetările ştiinţiﬁce au fost efectuate în cadrul
proiectului instituţional fundamental 15.817.02.12F
„Diversitatea, structura şi funcţionarea complexelor faunistice naturale şi antropizate în contextul fortiﬁcării strategiei securităţii naţionale a
Republicii Moldova”, susţinut de la bugetul de stat.
Cercetările au fost desfășurate în 4 situri situate în
zona centrală a Republicii Moldova cu diferit impact
antropogen: situl forestier, situl agricol, situl transport auto şi situl industrial. În calitate de sit martor
(de fond) a fost luat situl forestier, unde este situată stupina experimentală a Institutului de Zoologie
(Sectorul de Pădure nr. 21, Cantonul nr. 9, Ocolul
silvic Ghidighici, mun. Chişinău). La situl forestier, în
raza de 3 km (zborul productiv al albinei) de la stupină nu existau surse antropogene semniﬁcative de
poluare. Terenurile forestiere din acest sit constituiau
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Cu ajutorul programului „Statistica 7”, am determinat coeﬁcienţii de corelaţie Pearson (rxy) dintre
conţinutul de metale grele în corpul albinelor, polen
şi viabilitatea puietului, rezistenţa la boli, productivitatea de miere. Datele obţinute în urma cercetărilor
au fost prelucrate statistic, ﬁind determinată certitudinea lor conform statisticii biometrice variaţionale,
după metodele lui Plohinski N.A., 1969 [17].
Rezultate și discuţii
Cercetările noastre au demonstrat că metalele
grele Pb, Cd și Cu se conţin în corpul albinelor și polen în diferite concentraţii (Tab.1).

În urma analizelor efectuate, am constatat că
concentrația de Pb în corpul albinelor variază în
funcție de situl cercetat. De exemplu, cele mai mici
concentrații de Pb în corpul albinelor au fost depistate în situl forestier cu valori de 0,198 ± 0,020
mg/kg, urmate de situl agricol cu 0,305 ± 0,025
mg/kg. Cele mai mari concentrații de Pb au fost
înregistrate în corpul albinelor din siturile transport auto (0,864±0,080 mg/kg) și situl industrial
(0,995±0,100 mg/kg).

Tabelul 1
Conţinutul de metale grele în corpul albinelor și polen, mg/kg
Denumirea sitului

În corpul albinelor
M±m

d

În polen
td

P

M±m

d

td

P

Conţinutul de Pb
Situl forestier

0,198±0,020

-

-

-

0,224±0,031

-

-

-

Situl agricol

0,305±0,025

0,107

3,4

0,01

0,267±0,024

0,043

1,1

0,1

Situl transport auto

0,864±0,080

0,666

8,1

0,001

0,798±0,061

0,574

8,4

0,001

Situl industrial

0,995±0,100

0,797

7,7

0,001

0,840±0,085

0,616

6,8

0,001

109*

-

-

-

3,0**

-

-

-

Situl forestier

0,038±0,005

-

-

-

0,026±0,003

-

-

-

Situl agricol

0,070±0,010

0,032

2,7

0,05

0,038±0,003

0,012

2,8

0,01

LMA

Conţinutul de Cd

Situl transport auto

0,127±0,010

0,089

8,1

0,001

0,043±0,008

0,017

2,1

0,05

Situl industrial

0,195±0,026

0,157

6,0

0,001

0,061±0,010

0,035

3,5

0,001

55*

-

-

-

1,0**

-

-

-

LMA

Conţinutul de Cu
Situl forestier

4,30±0,14

-

-

-

7,97±0,42

-

-

-

Situl agricol

7,82±0,30

3,52

10,7

0,001

13,17±0,80

5,20

5,7

0,001

Situl transport auto

5,51±0,23

1,21

4,5

0,001

10,75±0,42

2,78

4,7

0,001

Situl industrial

6,67±0,45

2,37

5,0

0,001

11,93±0,58

3,96

5,5

0,001

455*

-

-

-

15**

LMA

Remarcă: * - Doza nocivă pentru albine, după Senczuk W. et al, 2002 [14];
** - Regulamentul CE 1881/2006 [12];
M ± m – valoarea medie a caracterului și eroarea mediei;
d – diferenţa mediei, comparativ cu situl forestier;
td – criteriul de certitudine al diferenţei, după Student;
P – pragul probabilităţii prognozelor fără eroare a criteriului de certitudine.

Comparativ cu situl forestier (de fond), conținutul
de Pb în corpul albinelor din situl agricol a fost mai
mare cu 0,107 mg/kg sau cu 54,0 % (td = 3,4; P <
0,01), în corpul albinelor din situl transport auto –
cu 0,666 mg/kg sau de 4,4 ori (td = 8,1; P < 0,001), iar
în corpul albinelor din situl industrial – cu 0,797 mg/
kg sau de 5,0 ori (td = 7,7; P < 0,001).
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Totodată, ținem să menționăm că conținutul
de Pb în corpul albinelor din toate siturile cercetate a fost departe sub doza nocivă pentru
albine stabilită de Senczuk W. Et al, 2002 [14],
recunoscută internațional de specialiștii în domeniu. Prin urmare, aceste concentrații de Pb,
depistate în corpul albinelor din toate siturile,

în polenul colectat din situl agricol (0,038 ± 0,003
mg/kg) a fost, de asemenea, semniﬁcativ mai mare,
comparativ cu polenul colectat în situl forestier, cu
0,012 mg/kg sau cu 46,2% (td = 2,85; P < 0,01). Totodată, ținem să menționăm că conținutul de Cd atât
în corpul albinelor, cât și în polen, în toate siturile
cercetate de noi, a fost mult sub doza nocivă pentru
albine (de 282 – 1447 ori) și sub LMA stabilită de UE
(de 16,4 – 38,5 ori).
Conținutul de Cu în corpul albinelor a fost constatat în toate probele cercetate, valorile acestuia variind de la 3,79 la 9,05 mg/kg. Cea mai mare
concentrație de Cu a fost înregistrată în corpul
albinelor din situl agricol. Nivelul concentrației
acestui metal în corpul albinelor în situl agricol a
fost mai mare comparativ cu cel din situl forestier
cu 3,52 mg/kg sau cu 81,8% (P= 10,66; P < 0,001).
Aceasta se explică prin folosirea de către agricultori a produselor agrochimice cuprifere la tratarea
culturilor agricole. O diferență certă faţă de nivelul concentrației de Cu în corpul albinelor din situl
forestier am constatat, de asemenea, la determinarea concentraţiei de acest metal în corpul albinelor
din siturile industrial (2,37 mg/kg) și transport auto
(1,21 mg/kg) (td = 5,03 și 4,53; P < 0,001).
În probele de polen, concentrația de Cu a variat,
în funcție de situl cercetat, de la 5,63 până la 16,55
mg/kg. Concentraţia medie de Cu în polenul colectat din situl agricol (13,17 ± 0,8 mg/kg) a fost mai
mare comparativ cu cea din polenul colectat din siturile forestier (7,97 ± 0,42 mg/kg) şi transport auto
(10,75 ± 0,42 mg/kg), respectiv, cu 5,20 şi 2,78 mg/
kg sau cu 65,0 şi 22,5% (td = 5,8 şi 2,7; P < 0,001 şi P <
0,01), iar comparativ cu cea din polenul colectat din
situl industrial (11,93 ± 0,58 mg/kg) – cu 3,96 mg/
kg sau cu 49,7% (td = 5,53; P < 0,001).
Totodată, conținutul de Cu atât în corpul albinelor, cât și în polen, în toate siturile cercetate de
noi, a fost mult sub doza nocivă pentru albine (de
68,2–105,8 ori) și nu a depășit LMA stabilită de UE
pentru polen.
Pentru revelarea inﬂuenței metalelor grele asupra activității vitale a familiilor de albine, au fost
analizate de noi corelaţiile dintre concentraţia de
MG în componentele apicole (albine şi polen), pe
de o parte, şi indicii de vitalitate (viabilitatea puietului, rezistenţa la boli) şi productivitatea de miere
(Tabelele 2 – 4), pe de altă parte.
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nu reprezintă niciun pericol pentru viața și sănătatea albinelor.
În polen, am înregistrat prezența plumbului în
toate probele analizate, aceasta variind, în funcţie
de sit, de la minimum 0,072 mg/kg (situl forestier)
până la 1,440 mg/kg (situl industrial). Am constatat
că concentraţia de Pb în polenul colectat din situl
industrial (0,840 ± 0,085 mg/kg) și situl transport
auto (0,798 ± 0,061 mg/kg) depăşea nivelul din polenul colectat în situl forestier (0,224 ± 0,031mg/
kg), respectiv, cu 0,616 şi 0,574 mg/kg sau de 2,7 şi
2,5 ori (P < 0,001).
Trebuie menționat faptul că concentrația de Pb
în polenul colectat din toate siturile nu depășea limitele maxime admisibile stabilite de standardele
Uniunii Europene (Regulamentul CE nr. 1881/2006)
[12]. Prin urmare, putem aﬁrma că polenul colectat
din siturile cercetate de noi nu a fost poluat cu Pb,
deoarece concentrațiile înregistrate au fost mult
sub doza nocivă pentru albine (de 110–550 ori) și
sub nivelul LMA.
Conținutul de Cd în corpul albinelor a fost înregistrat în toate probele cercetate în diapazonul de la
0,011 până la 0,375 mg/kg. Cel mai scăzut nivel de
conținut de Cd a fost înregistrat în corpul albinelor din
situl forestier (0,038±0,005 mg/kg), iar cel mai ridicat
nivel de conținut al acestui metal greu a fost depistat
în corpul albinelor din situl industrial (0,195±0,026
mg/kg). Am constatat că concentrația de Cd din corpul albinelor din ultimele două situri depășea nivelul
acesteia în corpul albinelor prelevată din situl forestier,
respectiv, cu 0,157 și 0,089 mg/kg sau de 4,2 și 2,3 ori
(P < 0,001). Concentrațiile de Cd în corpul albinelor colectate din situl agricol depășeau semniﬁcativ nivelul
acestui metal în corpul albinelor din situl forestier cu
0,032 mg/kg sau 84,2% ( P < 0,05).
În polen, conținutul de Cd a fost înregistrat în
toate probele cercetate, acesta atingând valori de la
0,006 până la 0,125 mg/kg. Cel mai scăzut conținut
de Cd a fost înregistrat în polenul colectat din situl
forestier, iar cel mai ridicat – în polenul din situl industrial. Am constatat că concentraţia de Cd în polenul colectat din siturile industrial (0,061 ± 0,010
mg/kg) şi transport auto (0,043 ± 0,008 mg/kg) a
fost semniﬁcativ mai mare comparativ cu cea din
polenul colectat în situl forestier (0,026 ± 0,003 mg/
kg) cu 0,035 și 0,017 mg/kg sau cu 134,6 și 65,4%,
respectiv (P < 0,001 şi P < 0,05). Concentraţia de Cd

89

COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE/
SCIENTIFIC COMMUNICATIONS

În anul 2012 de cercetare, în urma analizei rezultatelor, am constatat corelaţii slabe negative dintre
concentraţia de Pb în corpul albinelor şi viabilitatea

puietului, precum şi dintre conţinutul acestui metal
în polen şi viabilitatea puietului (rxy = -0,19 ± 0,31)
(Tab. 2).

Tabelul 2
Corelaţia dintre conţinutul de Pb în componentele apicole și indicii de vitalitate şi productivitate a familiilor de albine
Componente corelative

rxy ± mr

tr

P

2012 (n = 12)
Albine – Viabilitatea puietului

-0,19 ± 0,31

0,61

> 0,1

Albine – Rezistenţa la boli

0,27 ± 0,30

0,90

> 0,1

Albine – Productivitatea de miere

0,22 ± 0,31

0,71

> 0,1

Polen – Viabilitatea puietului

-0,19 ± 0,31

0,61

> 0,1

Polen – Rezistenţa la boli

0,27 ± 0,30

0,90

> 0,1

Polen – Productivitatea de miere

0,22 ± 0,31

0,71

> 0,1

2013 (n = 12)
Albine – Viabilitatea puietului

0,05 ± 0,31

0,16

> 0,1

Albine – Rezistenţa la boli

0,33 ± 0,29

1,14

> 0,1

Albine – Productivitatea de miere

0,33 ± 0,29

1,14

> 0,1

Polen – Viabilitatea puietului

-0.16 ±0,31

0,52

> 0,1

Polen – Rezistenţa la boli

-0,01 ± 0,32

0,01

> 0,1

Polen – Productivitatea de miere

0,33 ± 0,29

1,14

> 0,1

Aceste rezultate ne sugerează ideea că, odată
cu creşterea concentraţiei de Pb în albine şi polen,
scade viabilitatea puietului. Asemenea tendinţă de
corelaţie negativă între conţinutul de Pb în polen
şi viabilitatea puietului a fost înregistrată şi în anul
2013 (rxy = -0,16 ± 0,31).
Menţionăm că aceste corelaţii au avut valori
nesemniﬁcative, fapt ce nu ne permite să atestăm
existenţa unei legități în acest sens. Totodată, analizând rezultatele obținute, putem aﬁrma că în cei
doi ani (2012, 2013) de cercetare, coeﬁcienţii de
corelaţie între conţinutul de Pb în componentele apicole şi indicii de vitalitate şi productivitate a
familiilor de albine au avut valori negative sau pozitive, dar în toate cazurile acestea au fost mici şi
nesemniﬁcative.
După opinia noastră, aceasta se explică prin faptul că, în ﬁecare dintre cei doi ani de cercetare, concentraţia de Pb, atât în componentele mediului ambiant (sol, apă, ﬂoră), cât şi în componentele apicole
(corpul albinelor, polen), a fost cu mult sub limita
maximă admisibilă stabilită de UE.
Prin urmare, aceste concentraţii mici de Pb în
componentele mediului nu au putut inﬂuenţa vi-
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talitatea (rezistenţa la boli, viabilitatea puietului)
şi productivitatea familiilor de albine. De aceea, şi
valoarea coeﬁcienţilor de corelaţie între concentraţia de Pb în componentele apicole şi vitalitatea şi
productivitatea familiilor de albine a fost nesemniﬁcativă. Practic, gradul de nocivitate a Pb nu a avut
niciun impact asupra familiilor de albine.
Generalizând datele din Tabelul 2, putem constata următoarele: Concentraţiile de Pb în componentele apicole cercetate de noi nu au avut nicio inﬂuenţă (negativă sau pozitivă) asupra activităţii vitale
şi productivităţii familiilor de albine, deoarece niciuna dintre corelațiile calculate nu au înregistrat valori semniﬁcative (P> 0,1).
Cât privește corelaţia dintre conţinutul de Cd în
componentele apicole şi indicii de vitalitate şi productivitate a familiilor de albine (Tabelul 3), vom
menţiona că, în anul 2012 de cercetare, a fost înregistrată o corelaţie pozitivă, cu tendinţă de a ﬁ semniﬁcativă, între concentraţia de Cd în corpul albinelor şi productivitatea de miere (rxy = 0,50 ± 0,27; tr =
1,85; P = 0,1), precum şi între concentraţia de Cd în
polen şi productivitatea de miere (rxy =0,43 ± 0,28;
tr = 1,53; P > 0,1).

Componente corelative

rxy ± mr

tr
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Tabelul 3
Corelaţia dintre conţinutul de Cd în componentele apicole şi indicii de vitalitate şi productivitate a familiilor de albine
P

2012 (n = 12)
Albine – Viabilitatea puietului

0,24 ± 0,31

0,77

> 0,1

Albine – Rezistenţa la boli

0,28 ± 0,30

0,93

> 0,1

Albine – Productivitatea de miere

0,50 ± 0,27

1,85

= 0,1

Polen – Viabilitatea puietului

-0,01 ±0,32

0,03

> 0,1

Polen – Rezistenţa la boli

0,24 ± 0,31

0,77

> 0,1

0,43 ± 0,28

1,53

> 0,1

Polen – Productivitatea de miere

2013 (n = 12)
Albine – Viabilitatea puietului

-0,24 ± 0,31

0,77

> 0,1

Albine – Rezistenţa la boli

-0,23 ± 0,31

0,77

> 0,1
> 0,1

Albine – Productivitatea de miere

-0,02 ± 0,32

0,06

Polen – Viabilitatea puietului

-0,18 ± 0,31

0,58

> 0,1

Polen – Rezistenţa la boli

-0,02 ± 0,32

0,06

> 0,1

Polen – Productivitatea de miere

-0,07 ± 0,32

0,22

> 0,1

Însă, în cercetările continuate în anul 2013, asemenea corelaţii pozitive nu au fost conﬁrmate. Dimpotrivă, toate corelațiile din acest an au fost negative.
Prin urmare, din analiza asupra ﬁecărui dintre cei doi
ani de cercetare, nu putem aﬁrma cu certitudine că
există corelaţii pozitive sau negative între concentraţia de Cd în corpul albinelor şi productivitatea de
miere a familiilor de albine. Celelalte valori ale coeﬁcienţilor de corelaţie între concentraţia de Cd în componentele apicole și vitalitatea şi productivitatea familiilor de albine, de asemenea, sunt destul de mici,
fapt ce nu ne permite să declarăm existenţa sau lipsa
unor asemenea corelaţii. În poﬁda faptului că în anul
2013 au fost înregistrate, în toate cazurile cercetate,
corelaţii negative între concentraţiile de Cd în componentele apicole şi indicii de vitalitate şi productivitate a familiilor de albine, totuşi, nu putem aﬁrma
că concentraţiile de Cd înregistrate de noi în corpul
albinelor ar inﬂuenţa în vreun fel indicii de vitalitate
(viabilitatea, rezistenţa la boli) şi productivitatea de
miere a familiilor de albine. Această situaţie poate ﬁ
explicată, după noi, prin faptul că concentraţia de
Cd în componentele mediului ambiant din zona cercetată a fost destul de redusă şi insuﬁcientă pentru
provocarea unui impact negativ semniﬁcativ asupra
productivităţii familiilor de albine.
De asemenea, în ﬁecare dintre cei doi ani cercetaţi, a fost analizată corelaţia dintre conţinutul de Cu

în polen, albine şi indicii de vitalitate şi productivitate a familiilor de albine (Tabelul 4).
Rezultatele cercetărilor din cei doi ani (2012,
2013) au demonstrat un tablou similar cu cel înregistrat la corelaţiile conţinutului de Pb şi Cd. Astfel,
valorile coeﬁcienţilor de corelaţie între conţinutul
de Cu în componentele apicole (corp albine şi polen) şi vitalitatea şi productivitatea familiilor de albine au fost în mare negative şi foarte reduse (nesemniﬁcative). Aceşti indici nu ne permit să aﬁrmăm că
ar exista vreo legătură între concentraţiile de Cu în
componentele apicole și vitalitatea şi productivitatea familiilor de albine.
În anul 2013, am observat doar o tendinţă uşoară de corelaţie negativă între conţinutul de Cu în
corpul albinelor şi rezistenţa familiilor de albine la
boli. Dar această corelaţie nu a fost una semniﬁcativă, astfel încât în baza ei nu poate ﬁ trasă vreo
concluzie.
Prin urmare, lipsa corelaţiilor semniﬁcative sau
existenţa unor coeﬁcienţi de corelaţie foarte mici
între conţinutul de Cu în componentele apicole
(corp albină, polen) şi vitalitatea (rezistenţa la boli,
viabilitatea puietului) şi productivitatea de miere a
familiilor de albine se explică, după noi, prin faptul
că concentraţiile de Cu în componentele mediului
ambiant (sol, apă, ﬂoră) au înregistrat valori foarte
joase şi departe de limita maximă admisibilă.
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Tabelul 4
Corelaţia dintre conţinutul de Cu în componentele apicole şi indicii de vitalitate şi productivitate a familiilor de albine
Componente corelative

rxy ± mr

tr

P

2012 (n = 12)
Albine – Viabilitatea puietului
Albine – Rezistenţa la boli

- 0,17 ± 0,31

0,54

> 0,1

0,03 ± 0,32

0,09

> 0,1

Albine – Productivitatea de miere

0,16 ±0,31

0,52

> 0,1

Polen – Viabilitatea puietului

-0,39 ±0,29

1,34

> 0,1

Polen – Rezistenţa la boli

-0,10 ±0,31

0,32

> 0,1

Polen – Productivitatea de miere

-0,09 ±0,31

0,28

> 0,1

2013 (n = 12)
Albine – Viabilitatea puietului

-0.16 ± 0,31

0,52

> 0,1

Albine – Rezistenţa la boli

-0,43 ± 0,28

1,53

> 0,1

Albine – Productivitatea de miere

-0,10 ± 0,31

0,32

> 0,1

Polen – Viabilitatea puietului

-0,05 ± 0,31

0,16

> 0,1

Polen – Rezistenţa la boli

-0,07 ± 0,32

0,22

> 0,1

Polen – Productivitatea de miere

0,29 ± 0,30

0,96

> 0,1

Generalizând datele privind corelaţiile dintre
conţinutul de MG în componentele apicole (albine
şi polen) şi indicii de vitalitate (viabilitatea puietului, rezistenţa la boli) şi productivitatea de miere a
familiilor de albine, putem concluziona că acestea
(corelaţiile) sunt foarte slabe, în mare negative, dar
nesemniﬁcative. În baza acestor indicii nesemniﬁcative, nu putem aﬁrma nici inﬁrma că metalele grele
în concentraţiile înregistrate în experienţele noastre în componentele apicole ar avea vreun impact
negativ sau pozitiv asupra vitalităţii şi productivităţii familiilor de albine. Aceasta se explică, după noi,
prin nivelul scăzut al conţinutului de metale grele
în componentele mediului (sol, apă, ﬂoră), mult sub
nivelul maxim admisibil, stabilit de cadrul normativ
al UE, fapt care nu a putut avea vreo inﬂuenţă negativă sau pozitivă asupra componentelor apicole,
vitalităţii şi productivităţii familiilor de albine.
Concluzii
1. Conținutul de metale grele (Pb, Cd, Cu) în
componentele apicole (albine şi polen) în zona de
Centru a Republicii Moldova este redus, aﬂându-se
mult sub doza nocivă pentru albine și sub nivelul
limitei maxime admisibile, stabilită de cadrul normativ al UE.
2. Între conţinutul de Pb, Cd şi Cu în componentele apicole (albine şi polen) şi indicii de vitalitate
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(viabilitatea puietului, rezistenţa la boli) şi productivitatea de miere a familiilor de albine au fost înregistrate corelaţii foarte mici.
3. Datorită nivelului redus al conţinutului de
metale grele în componentele apicole (polen, corpul albinelor), mult sub nivelul maxim admisibil,
conform normelor UE, toate corelaţiile cercetate de
noi dintre componentele apicole (albine şi polen) şi
indicii de vitalitate (viabilitatea puietului, rezistenţa
la boli) şi productivitatea de miere a familiilor de albine au fost nesemniﬁcative. Din acest considerent,
nu putem aﬁrma sau inﬁrma cu certitudine că respectivele concentraţii de metale grele ar manifesta
un impact negativ sau pozitiv asupra vitalităţii şi
productivităţii familiilor de albine.
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REZUMAT

Inﬂuenţa metalelor grele asupra vitalităţii si
productivităţii familiilor de albine. Scopul cercetărilor constă în evaluarea inﬂuenţei unor metale
grele (Pb, Cd, Cu) asupra vitalităţii şi productivităţii
familiilor de albine. Folosind metoda Spectrometriei de Absorbţie Atomică (GFASS), a fost determinat
conţinutul de metale grele (MG) în probele de albine și polen, prelevate din diferite situri cu diferit impact antropic. S-a constatat că conţinutul de MG în
albine și polen a fost cu mult sub nivelul dozei nocive pentru albine și sub limitele maxime admisibile,
stabilite de normele UE. Între conţinutul de metale
grele în componentele apicole (albine şi polen) şi
indicii de vitalitate (viabilitatea puietului, rezistenţa
la boli) şi productivitate a familiilor de albine sunt
corelaţii mici și nesemniﬁcative (P>0,1). Aceasta se
explică prin faptul că concentraţiile de metale grele
în componentele analizate au fost foarte mici, fapt
care nu a putut inﬂuenţa în vreun fel funcţiile vitale
ale albinelor.
Cuvinte–cheie: metale grele, albine, polen, vitalitate, productivitate.
ABSTRACT

Inﬂuence of Heavy Metals on the Vitality and
Productivity of Bee Families. The aim of the study – to reveal the inﬂuence of some heavy metals
(Pb, Cd, Cu) on the vitality and productivity of bee
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families. Using the Atomic Absorption Spectrometry method (GFASS), it was determined the content
of heavy metals (HM) in bees and pollen samples
taken from some microzones with diﬀerent anthropogenic eﬀects. It was found that the content of
HM in the body of bees and pollen was well below
the harmful dose for bees and below the maximum
permissible levels (MPL), under EU norms. Between
the content of HM in the body of bees and pollen
and the indices of viability (brood survival, resistance to diseases) and productivity of bee families
there are low and unreliable correlations (P>0.1).
This is explained by the fact that the concentrations
of HM in the investigated components were very
low and could not aﬀect the vital functions of bees.
Keywords: heavy metals, bees, pollen, vitality,
productivity.
РЕФЕРАТ

Влияние тяжелых металлов на жизнеспособность и продуктивность пчелиных семей.
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Цель исследования – выявить влияние некоторых тяжелых металлов (Pb, Cd, Cu) на жизнеспособность и продуктивность пчелиных семей. Используя метод спектрометрической атомной абсорбции (GFASS) определяли содержание тяжелых металлов (ТМ) в пробах пчел и пыльце, отобранных в некоторых микрозонах с разным антропогенным воздействием. Установлено, что
содержание ТМ в теле пчел и пыльце было намного ниже уровня токсичной дозы для пчел и
максимально допустимого предела (МДП), согласно нормам ЕС. Между содержанием ТМ в
теле пчел и пыльце и показателями жизнеспособности (выживаемость расплода, устойчивость к болезням) и продуктивности пчелиных
семей имеются низкие и недостоверные корреляции (P>0,1). Это объясняется тем, что концентрации ТМ в исследуемых компонентах были
очень низкими и не могли повлиять на жизнедеятельные функции пчел.
Ключевые слова: тяжелые металлы, пчелы,
пыльца, жизнеспособность, продуктивность.
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BOGDAN BORESCHIEVICI,
CRISTINA MARIA BARARU,
ALEXANDRA NICULAE,
MIRCEA ALDOIU,
OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI (OSIM) DIN ROMÂNIA

A

JUNGEM ÎN ACEST FEL LA BREVET S.U.A. US3091087

US 2,897,654

Harris Aug. 4, 1959

DIN

US 2,909,037

Palmer Oct. 20, 1959

1963. TITLUL ACESTUI BREVET ESTE: BLOCKS
FOR PROTECTING HYDRAULIC CONSTRUCTIONS,
AVÂND CA INVENTATOR PE PIERRE FRANCOIS DANEL, LA TRONCHE, FRANCE, ASSIGNOR TO SOCIETE GRENOBLOISE D’ETUDES ET
D’APPLICATIONS HYDRAULIQUES.
De la început aﬂăm că1: ”Prezenta invenţie se referă la blocurile artiﬁciale pentru protecţia lucrărilor
hidraulice utilizate în mare, râuri și lacuri, precum
maluri, diguri etc. faţă de acţiunea apei produsă de
valuri, curenţi, variaţia nivelului apei etc.
Asemenea blocuri sunt descrise în brevetul USRES24632 din 14 aprilie 1959. Blocurile descrise au
o formă derivată dintr-un tetraedru din care pornesc patru sau cinci protuberanţe divergente, distribuite uniform în jurul unei mase centrale...”
Brevetul US3091087 face referire la:
UNITED STATES PATENTS
US 2,474,786

Humphrey, June 28, 1949

US 2,766,592

Daniel et al. Mar. 6, 1951

1

(III)

DIN ISTORIA INVENŢIILOR: DE LA IDEE – LA IMPLEMENTARE
FROM THE HISTORY OF INVENTIONS: FROM IDEA – TO IMPLEMENTATION

S

The present invention relates to artiﬁcial blocks for protecting hydraulic structures used in the sea, rivers and lakes,
such as, jetties, breakwaters, and the like, from the action
of moving water produced by waves, currents variations in
level, etc. Blocks of the above indicated type are disclosed
in United States Reissue Patent No. 24,632, dated April 14,
1959. The blocks of that patent have a form derived from
a tetrahedron and are essentially constituted of a central
mass from which project four or ﬁve divergent protuberances uniformly distributed about such central mass and
produced by changing the sides of a tetrahedron between
the points thereof to a concave form.

FOREIGN PATENTS:
Sweden SE146,720

Aug. 31, 1954

Great Britain GB746,161

Mar. 7, 1956

France FR 1,148,412

June 24, 1957

Am fost interesat să găsesc și brevetul menţionat
în descrierea brevetului US3091087. Nu mică mi-a
fost mirarea să constat că am reușit acest lucru folosind chiar indicaţia din brevet, USRES24632E.
Ce își propuneau inventatorii:
1. În sens general, se urmărea îmbunătăţirea blocului folosit în invenţia descrisă în brevetul anterior.
2. Un obiectiv concret îl constituia realizarea unui
bloc cu calităţi cel puţin egale cu ale celui descris în
invenţia anterioară, dar mai simplu de realizat tehnic și deci mai economic.
3. Creșterea stabilităţii blocului îl făcea mai puţin
mobil în cadrul structurii în care era integrat.
4. Obţinerea unei astfel de forme încât, odată
plasat în structura de protecţie, acţiunea valurilor
să îl aducă în poziţia cea mai stabilă posibilă. Acest
ultim obiectiv mi se pare interesant de subliniat; în
fapt autorul urmărește realizarea unei structuri care
își mărește singură gradul de stabilitate datorită formei speciale a componentelor care, „zgâlţâite” de
valuri se așează într-o poziţie de maximă stabilitate.
Așa cum am spus, intenţia mea este aceea de
urmări drumul gândirii tehnice care a condus la stabilopod, manifestată în invenţiile brevetate, și mai
puţin analiza în detaliu a soluţiilor tehnice propuse.

INTELLECTUS 1/2017

|

95

DIN ISTORIA INVENŢIILOR: DE LA IDEE – LA IMPLEMENTARE
FROM THE HISTORY OF INVENTIONS: FROM IDEA – TO IMPLEMENTATION

De aceea, mă voi opri aici prezentând desenele
relevante din brevet (ﬁgura 26).

Mi-am propus să continui cu Brevetul USRES24632E, părintele brevetului anterior.
Titlul său: „ARTIFICIAL BLOCKS FOR STRUCTURES
EXPOSED TO THE ACTION OF MOVING WATER”, inventatorii ﬁind Pierre Francois Danel și Paul Angles
d’Auriac assignors to Etabissements Neyrpic, Grenoble, France, a corporation of France. În antetul
documentului găsim și următoarea menţiune: „Original No. 2,766,592, dated October 16, 1956, Serial No.
214,097, March 6, 1951. Applicationfor reissue October 13, 1958, Serial No. 767,074”.
Documentele citate din stadiul tehnicii ne conduc până în 1909.
Brevete citate în brevet
USRES24632E
US919788
US1716509
US2028794
US2164108
France FR858076

Smith Apr. 21, 1909
Smith Apr. 21, 1929
Matthes Jan 28, 1936
Greulich June 27, 1939
1940

Din motivele prezentate mai sus, nu voi insista
aici asupra acestui brevet, ci mă voi limita la reproducerea desenelor (Figura 27).

Figura 26
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2
3

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Danel

Neyrpic este o veche ﬁrmă din Grenobles care fabrica
mari echipamente hidraulice. Firma a fost fondată în 1860
de André Neyret et Casimir Brenier sub denumirea ”établissements Neyret-Beylier.”. În 1962, urmare a asocierii cu
Piccard-Pictet, numele ﬁrmei devine Neyrpic. Firma va ﬁ
achiziţionată în 1967 de către Alstom (https://fr.wikipedia.
org/wiki/Neyrpic).
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Figura 27

În acest punct mi-am propus să întrerup periplul
prin brevete pentru câteva precizări. Am remarcat,
din păcate nu odată, tentaţia unui zâmbet condescendent atunci când vorbesc despre brevete, ceva
de genul: „bine, bine … știm noi cum e cu inventatorii”.
Investigaţia purtată m-a determinat să mă interesez un pic despre „soarta” respectivelor brevete
și a creatorilor acestora, mai ales că, așa cum vedem
în acest caz, ele sunt cedate unei ﬁrme. Curiozitatea
mea a fost cu atât mai mare cu cât numele lui Piere
Danel apare și pe alt brevet cedat altei ﬁrme.
Cine a fost Piere Francois Danel2?
Piere Francois Danel: absolvent al Școlii Centrale
de Arte și Meserii din Paris, promoţia 1927, și-a început activitatea profesională în 1928, după efectuarea
stagiului militar, în laboratoarele de hidraulică ale ﬁrmei Ateliers Neyret-Beylier și Piccard-Pictet, ﬁrmă ce
avea să devină NEYRPIC3 (voi reveni mai jos).
A înţeles foarte repede importanţa studiilor pe
modele și uriașele posibilităţi deschise de aceste
studii pentru ﬁrmă, dar și pentru cercetător. Unii
autori îi acordă paternitatea modelării sistemelor
hidraulice pentru studiul de laborator.

Patruzeci de ani de studii cu echipa sa i-au permis realizarea câtorva lucrări de referinţă:
1934 – modelarea barajului din Jons i-a permis
studiul eroziunii malurilor sau albiilor râurilor.
1940 – devenea funcţional primul model maritim – portul Boulogne-sur-Mer.
1944 – Statul Major al lui Eisenhower îi solicită
ajutorul pentru a rezolva problema distrugerii barajelor de pe Rin pentru a permite aliaţilor debarcarea. Sarcina a fost rezolvată în timpul cel mai scurt
cu soluţii tehnice apreciate ca ﬁind de excepţie.
1950 – Marina franceză îi încredinţează sarcina
de a veriﬁca starea digurilor de la Mers-el-Kebir.
1955 – este anul în care modelarea de laborator își găsește conﬁrmarea ﬁnală: este modelată
evoluţia estuarului Senei, începând cu 1869, fapt
care a permis realizarea unor lucrări importante de
amenajare a șenalului navigabil realizat cu maximă
eﬁcienţă.
A avut contribuţii foarte importante în domeniul
hidraulicii aplicate în agricultură, creând aparate
simple și ingenioase de repartizare a debitelor și
control al nivelului apei în canale, soluţii preluate în
agricultura a numeroase ţări.
A fost profesor de hidraulică la Universitatea din
Grenoble.
S-a ocupat, cu rezultate remarcabile în studiul
fenomenelor hidraulice în turbine și vane, în particular de problemele cavitaţiei.
A fost distins cu titlul de Cavaler al Legiunii de
Onoare, Cavaler al Meritului Agricol, membru al numeroase societăţi naţionale și internaţionale…
Mi-am continuat periplul cu Brevetul US919788
cel din 1909. Titlul brevetului:
„JETTY OR JETTY-WALL”, inventatorul: ALONZO E.
SMITH, OF BROOKLYN, NEW YORK.
Spre deosebire de soluţiile anterioare, soluţia
propusă în acest brevet este foarte diferită, iar surpriza cea mai mare a constat, pentru mine, în faptul
că soluţia din brevet nu a fost reluată sau comentată în brevetele descrise în paginile anterioare. Surpriza este cu atât mai mare cu cât, anticipând partea
a treia a articolului, acest brevet este citat în literatură de brevet, inclusiv în 2014, având în spate o lungă
serie de alţi inventatori care se referă la el.
Construcţia propusă acţionează ca un deﬂector
al curentului de apă, schimbându-i direcţia și îndepărtându-l de maluri. În acest fel se reduce efectul
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curentului de apă asupra malurilor, plajelor sau a
unor formaţiuni de sub apă.
Principalul obiect al acestei invenţii îl constituie
realizarea unei modalităţi de a modiﬁca cursul apei
de la o direcţie în principal orizontală spre una în
principal verticală și reducerea pe această cale a
forţei apei.
În al doilea rând, soluţia propusă trebuie să ducă
materiile aﬂate în suspensie în apă în zona protejată.
În al treilea rând, se urmărește ca nisipul dizolvat
în apa aﬂată în mișcare să se depună în spaţiile libere pe unde apa se scurge4.
În ﬁne, un obiectiv subordonat al invenţiei este
acela de a oferi posibilitatea de a produce un zid de
dig care să poată ﬁ așezat în mod facil și comod în
punctele dorite din albia râului, în direcţia dorită, a
cărei construcţie și utilizare să ﬁe ieftină și ușor de
folosit5.
În Figura 28 am reprodus elementele și structura
de ansamblu a sistemului propus prin invenţie.

Figura 28
4

The principal objects of this invention are, ﬁrst, to divert
or change the ·ﬂow of the water in motion from a substantially horizontal to a substantially vertical direction, thereby
breaking or destroying the destructive selective force of the
water; second, to cause the materials which may have been
suspended in the water to be deposited at the location
where the protection is to be eﬀected; third to utilize the
mixture of sand and water in motion to replace wash-outs
and ﬁll in low spots adjacent to the place where the water
ﬂows; fourth, to prevent undermining or inundation of the
jetty wall utilized for any purpose by the action of the water
in motion; and ﬁfth, to construct a jetty wall which may be
either continuous or in .sectional parts which shall provide
a channel under the bottom of the wall for the escape of the
water which may ﬁnd. entrance to the same.

5
A subordinate object of the invention is to provide or
produce a jetty wall which may be easily and conveniently
located at any desired point, to extend in the desired direction, and which will be easy and cheap to construct and to
properly locate in place.
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Vom detalia, simpliﬁcând, ideea structurii:
structura ﬁnală din Figura 28 (Fig. 1) este realizată
prin îmbinarea elementelor din Figura 28 (Fig. 2).
Acestea au un oriﬁciu care permite trecerea unui
cablu de asamblare așa cum se arată în Figura 28
(Fig. 3).
De remarcat forma specială a componentei elementare, care are un rol special în devierea ﬂuxului
apei în plan vertical si decantarea componentelor
din apă.
A treia faţă concavă permite formarea împreună
cu fundaţia a canalului de evacuare ce înlesnește retragerea apei, dar nu si a materialelor depuse.
Am insistat asupra acestei soluţii, deoarece diferă substanţial de celelalte soluţii propuse. Asupra
acestui brevet vom reveni în partea a treia a articolului.
În ordine cronologică, următorul brevet citat
este brevetul US1716509. Titlul brevetului: JETTY
CONSTRUCTION, inventatorul: LLOYD B. SMITH.
Piesa centrală propusă de inventator este un
bloc cubic cu colţuri teșite, din care emerg patru
braţe ce vor asigura, prin înﬁgerea în albia apei, stabilitatea modulului.
Între cele două braţe dispuse frontal pe sensul
de curgere a apei, se întinde o plasă metalică care
va permite trecerea apei, dar nu va permite depunerea materialelor antrenate de apă.
Prin îmbinarea mai multor module se obţine un
baraj dispus în calea ﬂuxului apei, baraj care reduce
forţa distructivă a ﬂuxului apei asupra malului.
Soluţia propusă are numeroase asemănări conceptuale cu soluţia din brevetul anterior, în sensul
utilizării unui sistem tip baraj amplasat în axul apei.
Am reprodus în Figura 29 desenele din brevet.

6

In the experimental work on the Mississippi River, the revetments have been composed of the tetrahedron blocks
of the type shown in (Fig. 12), that is to say, a block bounded
by four equal sized equilateral triangles (11). This block has
given excellent results and constitutes the shape of block
upon which calculations thus far have been based.
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Figura 29

Și ajungem la brevetul US2028794. Titlul brevetului: „METHOD OF CONSTRUCTING REVETMENTS”,
inventator: Gerard H. Matthes. Invenţia se referă,
generic, la o căptușeală și la o metodă de realizare
a acesteia pentru protejarea albiei și malurilor apei
de acţiunea apei. Căptușeala este realizată dintr-o
multitudine de unităţi de o formă și greutate predeterminată.
Așa cum scrie și autorul, se urmărește crearea
unei baze din pietriș, scoici, cărămizi, zgură de furnal, piatră spartă sau alt material similar; pe această
suprafaţă sunt dispuse unul sau mai multe straturi
de blocuri din beton, asfalt sau argilă sau alt material, blocul având o formă prestabilită și ﬁind calculat
pentru a rezista forţei de tracţiune a apei. Spaţiul
dintre blocuri se va umple cu un material de umplutură ca, de exemplu, nisip, pietriș, zgură etc.
Așa cum indică autorul invenţiei, au fost efectuate
teste pe malurile ﬂuviului Mississippi6; au fost folosite blocuri de beton având forma unui tetraedru (vezi
Figura 30 – Fig. 12). În experimentele efectuate, acest
tip de bloc a dat rezultatele cele mai bune și toate
calculele au fost făcute având ca bază acest model.
Dintre brevetele analizate până în prezent, este
singurul la care am găsit și o modelare matematică care permite determinarea numărului, formei și

greutăţii blocurilor. Autorul subliniază și el că acest
rezultat este, probabil, una din cele mai importante
caracteristici ale brevetului7.
Forţa de tracţiune ce va ﬁ exercitată de curentul
de apă se poate exprima prin relaţia lui Du Boys8:
T = WSD
unde:
T = forţa de tracţiune (exprimată în livre16 pe picior16 pătrat),
W = greutatea apei (picior cubic9),
S = panta suprafeţei apei,
D = adâncimea apei în punctul considerat (exprimată în picioare).
Brevetul conţine și o diagramă de calcul pentru
determinarea elementelor menţionate. Am reprodus această diagramă în Figura 30 – Fig. 14.
Mă voi opri aici cu prezentarea acestui brevet.

7

Perhaps one of the most important features to the present
invention resides in the construction of each block so that
it will have the proper dimensions and weight to withstand
the tractive forces to be exerted upon it in the particular
locality where used. The tractive force which will be exerted
at any point, by ﬁowing water on a block when deposited
on the bank or bottom of the body of water to be protected
may be expressed by the formula: T=WSD where T=tractive
force in pounds per square foot W =weight of water per cubic foot S=slope of the water surface D=depth in feet of the
water at the given point This formula was ﬁrst derived by
DuBoys from a theoretical consideration of the mechanics
of ﬂowing water and has been checked in this instance by
experiments upon tetrahedron blocks of two diﬀerent sizes.

8
du Boys, M. P ( 1879): Études du régime et l'action exercé
par les eaux sur un lit à fond de graviers indeﬁnimnet aﬀouiable. Annals des Ponts et Chaussées. Séries 5, 18, 141-95.
9

Un picior cub este echivalent cu 0.02831685 m3 1 livra este
echivalentă cu 0.4535923 kg http://www.metric-conversions.org/fr/volume/pieds-cubes-en-metres-cubes.htm
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Continuând în ordinea cronologică, ne aplecăm
asupra brevetului US2164108 cu titlul „PROTECTED
BEARING PILE”, avându-l ca inventator pe Gerald G.
Greulich. Invenţia se referă la protecţii anticorozive utilizate pentru apărarea pilonilor de acţiunea corozivă a
apei. O cale de reducere a efectului distructiv al apei
asupra malurilor ar putea ﬁ realizarea unei protecţii
din piloni de metal înﬁpţi de-a lungul cursului apei și
formând un perete protector care preia efortul provenit din mișcarea apei. Una din problemele importante
ridicate de această soluţie este protecţia oţelului din
care sunt făcuţi pilonii, la efectul coroziv al apei.
În ﬁne, ultimul document este brevetul francez FR858076, publicat în 1940. Titlul brevetului:
„Grappin pour former des obstacles défensifs pour
toutes applications et notamment contre les tanks”,
inventator: Jules André MOULET, résidant en France
(Bouches-du-Rhone).
Surprinzător, brevetul se referă la un sistem de
baraj defensiv împotriva tancurilor, dar și împotriva
desantului marin.
Modulul central este format dintr-un nucleu central din care pleacă, radial, o serie de braţe terminate cu vârfuri de protecţie și/sau cu inele care permit
prinderea modulelor între ele cu ajutorul unui lanţ,
cablu metalic etc.
Deoarece brevetul este dedicat apărării în plan
militar, autorul indică și posibilităţi suplimentare de
dotare a modulului cu mine, grenade etc.
Cu toate acestea, autorul identiﬁcă și o posibilitate de utilizare mai pașnică10 a modulului – în domenii cum ar ﬁ cel în discuţie – protecţia malurilor
contra acţiunii apei.
Modulele se pot dispune de-a lungul malului,
ele se vor ﬁxa în albia râului cu unele din braţele
existente. Spaţiile dintre ele se pot umple cu diverse materiale precum bolovăniș, pietriș etc., sau lăsa
această grijă în seama apei care va aduce și depune
diverse aluviuni în spaţiile libere.
10

Figura 30
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Dans un autre ordre d'idée, on utilise, pour éviter les aﬀouillements sur les berges des cours d'eau, des gabions qui
immobilisent des pierres et forment une protection contre
le travail des eaux.. Les mêmes élé ments faisant l'objet de
l'invention peuvent être utilisés dans le même but. Il suﬃt
d'enplacer une ou plusieurs rangées et de remplir les intervalles vides par des pierres, des décombres ou laisser ce
soin à tout ce qui est entraîné par l'eau. Les éléments peuvent être en fonte, en acier coulé, en bronze, avec des pointes
saillantes en acier, ou en béton vibré enrobant iodes armatures métalliques disposées au mieux du résultat à obtenir,
mais toujours avec les pointes saillantes en acier.

Am insistat mai mult asupra acestei bibliograﬁi,
deoarece gama de soluţii studiate de autorul brevetului este foarte largă: devieri de curs, soluţii de
protecţie la coroziune și etanșare a palplanșelor cufundate în ape curgătoare sau în mare și, în ﬁne, o
soluţie de apărare anti-tanc, care sugerează soluţii
de apărare a malurilor apelor.
Totodată, prin acurateţea prezentării, unele descrieri de brevet pot candida la completarea unui
curs dedicat, legat de lucrările hidrotehnice din
acest domeniu.
Din punctul de vedere al prezentului studiu,
este impresionantă însă gama de domenii tehnice
în care inventatorul caută IDEI, vădind o imaginaţie
bogată și minte ﬂexibilă. Voi reveni la concluzii.
Bibliograﬁa mai rezervă și alte surprize cu care ne
vom întâlni în partea a treia a articolului.
Să facem rezumatul celor de mai sus:
Lista brevetelor citate, legate direct de brevetele lui Ulubeanu, sunt înscrise în tabelul de mai
jos pe prima coloană. Cele marcate cu galben au
fost prezentate în acest articol. Cele marcate cu albastru nu au fost prezentate, ﬁind de fapt parte a
familiei de brevete Ulubeanu. Cele fără marcaj colorat nu au fost abordate în acest articol, noi considerând că documentele prezentate sunt suﬁciente pentru a susţine rolul brevetului de invenţie în
transmiterea informaţiilor tehnice. A doua coloană
conţine brevetele citate în brevetele din coloana 1;
culorile au aceeași semniﬁcaţie cu cea prezentată
mai sus. În ﬁne, coloana a treia prezintă brevetele
citate în brevetele din coloana 2. Pe scurt, avem
„părinţii” brevetului Ulubeanu, „bunicii” și „străbunicii”.

Figura 31
Citate de examinatorul german

Brevete citate

Brevete citate

Observaţii

DE1096291 - 1960
AT237539B - 1964
US2909037A - 1958
US3091087 - 1963

USRES24632E

US919788
US1716509
US2028794
US2164108
FR858076
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Modulele pot ﬁ conectate între ele, formând
un tot întreg, așa cum arătam mai sus. Materialul
pentru construcţia modulelor poate ﬁ: oţel, fontă,
bronz, beton vibrat cu armătură metalică etc. Sub
raportul acestei utilizări, autorul dovedește o oarecare lipsă de cunoaștere a domeniului, recomandând materiale expuse coroziunii apei sau foarte
scumpe pentru aplicaţiile civile care necesită consumuri mari.
Cu toate acestea, documentul preﬁgurează și
conformă o linie generală pe care am identiﬁcat-o
și noi în brevetele studiate, aceea a utilizării unor
forme geometrice tetraedrice.
Am reprodus în Figura 31 o parte din desenele
folosite în brevet.
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US2474786
US2766592
US2897654
US2909037
SE146720
GB746161
FR1148412
Citate de inventatori în cererea de
brevet complementară:
Brevet, R.S.R., nr. 44 162
Brevete, Anglia 683360 - 1952
Brevete, Anglia, 833920 - 1960
Brevete, Anglia, nr. 1082290

Brevet RO in GB

Brevet, S.U.A. 3091087 -1963

Vezi mai sus

Auslegenschrift1, DE1268 553

Brevet RO în DE

Acest tabel conţine doar o parte din brevetele
incluse în graful de la începutul articolului.
Construcţia acestor tabele era imposibilă fără
existenţa sistemelor de baze de date actuale dedicate literaturii de brevet și fără enormul efort depus de
OMPI în domeniul standardelor legate de prezentarea informaţiilor în documentele de proprietate intelectuală. Nu vom dezvolta aici aceste aspecte, cărora
le-am dedicat în trecut alte câteva articole.
În familia de baze de date, cea mai utilizată este,
fără îndoială, baza de date espacenet, o „reﬂectare”
la îndemâna publicului a sistemului EPOQUE, ambele gestionate de Oﬁciul European de Brevete11.
Vom aminti doar faptul că espacenet conţine
peste 90.000.000 (nouăzeci de milioane) de documente de brevet ce pot ﬁ consultate pagină cu
pagină, acoperind o lungă perioadă de timp; iniţial
acoperea perioada 1920 – la zi, de curând, ﬁind
extinsă spre perioade mai vechi, până aproape de
anul 1800.
Espacenet se dezvoltă zilnic prin contribuţia
unui mare număr de Oﬁcii Naţionale și Regionale
care transmit periodic datele necesare către această
bază de date via EPOQUE.
11
Nu voi comenta raportul dintre espacenet și EPOQUE,
diferenţele ﬁind enorme; acestui subiect i-a fost dedicat
articolul din Revista Română de Proprietate Industrială nr.
5-6/2015, semnat de Eugenia Nicolae și Adrian Negoiţă.
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În poﬁda existenţei espacenet, Oﬁciile Naţionale
își întreţin și administrează propriile baze de date
dedicate literaturii de brevet12.
Fără structurile în cauză, acest articol nu avea
multe șanse de a ﬁ scris.
Pe de altă parte, am prezentat câteva probleme
cu care ne-am confruntat în procesul redactării celor două părţi ale acestei lucrări. Dintre acestea voi
cita:
1. Lipsa, pentru brevetele provenind din perioade mai vechi (1850-1950), a datelor bibliograﬁce
precum: titlu, numele inventatorului sau inventatorilor, solicitant, titular.
2. Nu întotdeauna clasa brevetelor vechi este corect convertită la sistemul internaţional.
3. Literatura citată este incompletă. Uneori – și
am constatat asemenea situaţii în acest articol –
deși o referinţă bibliograﬁcă este citată în text, ea
nu este inclusă în lista de brevete citate.
Nu vom insista mai mult asupra acestor aspecte.
Ţinem doar să subliniem faptul că uneori procesul
general de digitizare a documentului de brevet
nu este însoţit de citirea sa integrală. Numai după
apariţia standardelor OMPI s-a început o publicare
bazată pe structuri informaţionale compatibile între
12

Oﬁciul de Stat pentru Invenţii și Mărci a pus la dispoziţia
publicului, în 1998, baza de date ROPatentsearch, permiţând
consultarea documentelor publicate în format pdf.

viitorilor ingineri, ca sursă complementară de
informaţii pe care tratatele profesionale nu le
pot cuprinde.
Am încercat să descriem, pe cazul studiat, avantajele deosebite oferite de marile baze de date dedicate literaturii de brevet, precum și limitele acestora sau, mai exact, limitele cu care ne-am întâlnit
noi. În partea a treia, mult mai scurtă, vom încerca
să arătăm cum a fost valoriﬁcată informaţia veche
din brevet în zilele noastre.
ANEXA 1.
(Va urma)

INTELLECTUS 1/2017

|

103

DIN ISTORIA INVENŢIILOR: DE LA IDEE – LA IMPLEMENTARE
FROM THE HISTORY OF INVENTIONS: FROM IDEA – TO IMPLEMENTATION

Oﬁciile Naţionale. Constatăm că existenţa acestor
standarde a permis Oﬁciilor Naţionale și regionale
să adopte o prezentare coerentă și unitară a datelor
bibliograﬁce legate de brevet. Aducerea la aceste
standarde a documentelor deja publicate este o
muncă complexă și nu toate Oﬁciile și-o pot permite la scara necesară. De altfel, prin proiectul său propus în 2014, OEB a încercat să vină în ajutorul Oﬁciilor pentru a reuși o uniformizare informaţională a
conţinutului espacenet (de fapt EPOQUE).
Dar să revenim la tema acestui articol. Urmărind
conţinutul vechilor brevete, constatăm că necesitatea unei soluţii de stabilizare a malurilor la acţiunea
apei – ﬁe prin acţiunea valurilor, ﬁe prin efectul curgerii apei, ﬁe prin variaţiile de nivel – a fost o preocupare a cărei rădăcini am putut să o identiﬁcam în
anul 1868.
Literatura citată a oferit o gamă largă de soluţii
asupra modului în care ar putea ﬁ protejate malurile
contra eroziunii apei.
Soluţiile cuprinse într-o bună parte din brevetele
studiate sugerau necesitatea unor structuri tipizate,
ușor de produs, de transportat și montat. Un aspect
foarte important îl prezintă găsirea unor soluţii care
să ofere o stabilitate ridicată la acţiunea apei.
În cea mai mare parte, soluţii s-au orientat către
structurile de tip stabilopod.
În câteva cazuri, am găsit preocupări pentru modelarea matematică a stabilităţii structurilor concepute.
O parte dintre brevete erau bazate pe experienţa
proprie a inventatorului.
Am răsfoit câteva manuale de hidrotehnică referitoare la subiectul nostru. Interesant de remarcat
faptul că o parte din soluţiile propuse și aparent experimentate cu succes nu și-au găsit locul în manual, deși brevetele respective le-am regăsit citate, cca
100 de ani mai târziu, în brevetele din zilele noastre,
aparţinând unor ﬁrme specializate în acest domeniu.
La ﬁnele acestui exerciţiu, avem convingerea că
în perfecţionarea brevetului său iniţial, Ulubeanu
a fost puternic inﬂuenţat de literatura citată și, urmare a contactului cu aceasta, a putut fundamenta
mult mai bine, și în plan matematic, soluţia sa.
La ce servește acest articol? Am încercat să
construim un studiu de caz care să pledeze pentru includerea studiului brevetelor de invenţie
în activitatea de cercetare, dar și de pregătire a

DIN ISTORIA INVENŢIILOR: DE LA IDEE – LA IMPLEMENTARE
FROM THE HISTORY OF INVENTIONS: FROM IDEA – TO IMPLEMENTATION

REZUMAT

Stabilopodul – pe urmele unei istorii. În articol
este relatată istoria unei invenţii deosebite, denumite stabilopod, a evoluţiei și brevetărilor ulterioare
ale acesteia. Autorii au cercetat documentele referitoare la invenţia în cauză, aﬂate în baza de date
espacenet, concluzionând judicios că espacenet, ca
și restul bazelor de date, trebuie folosită cu atenţie,
deoarece are o serie de limite. Literatura citată, mai
ales când este vorba despre perioada dinainte de
1970, poate ﬁ o sursă importantă de indicaţii asupra
modului în care carenţele existente pot ﬁ compensate, iar cercetarea dusă mai departe.
ABSTRACT

Stabilopode – On the Trail of a Story. In the article is related the story of a peculiar invention called stabilopode, of the evolution and subsequent
patenting thereof. The authors examined the documents relating to the invention at issue, in the
espacenet database, concluding judiciously that
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espacenet, like the rest of the databases, should be
used carefully because it has a series of limits. The
literature cited, especially when the matter is about
the period before 1970, can be an important source
of guidance on how existing gaps can be compensated and the research pursued.
РЕФЕРАТ

Стабилопод – по следам одной истории. В
статье изложена история особого изобретения
под названием стабилопод, его развития и последующего патентования. Авторы изучили относящиеся к данному изобретению документы, найденные в базе данных Espacenet, и пришли к умозаключению, что Espacenet также как и
остальные базы данных следует использовать
внимательно, поскольку она имеет некоторые
ограничения. Цитируемая литература, особенно, когда речь идет о периоде до 1970 года, может стать важным источником указаний на то,
как можно компенсировать существующие недостатки и продолжить дальше исследование.
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д-р, Научно Исследовательский центр
«Прикладная и Экологическая Химия»

Снижение выбросов СО2 от процессов брожения
и его утилизация

2/2016

109

83.

КОВАЛЕВА Ольга,
д-р, Государственный Университет
Молдовы

Снижение выбросов СО2 от процессов брожения
и его утилизация

2/2016

109

84.

КОЧУРО Юлия,
студентка юридического факультета
Молдавского государственного
университета

Становление и развитие законодательства
о фирменных наименованиях в Республике
Молдова

1/2016

47

85.

ПАРМАКЛИ Д.М.,
доктор хабилитат экономических
наук, профессор Кагульского
Государственного Университета им.Б.П.
Хашдеу

Особенности оценки инновационных разработок
в сельском хозяйстве

1/2016

59

86.

ЗАХАРИЯ С.К.,
доктор, доцент, Комратский
государственный университет

Перспектива прав и новые формы
интеллектуальной собственности

1/2016

80

87.

ТАТАР О.В.,
магистр права, Комратский
государственный университет

Перспектива прав и новые формы
интеллектуальной собственности

1/2016

80
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Abonarea-2017

Catalogul publicaţiilor AGEPI propuse spre abonare pentru anul 2017 include
următoarele publicaţii periodice (pe suport hârtie şi electronic):
 „Buletinul Oﬁcial de Proprietate Industrială” (BOPI)
 Revista de proprietate intelectuală „Intellectus”

Preţuri de abonare
-

BOPI (hârtie) – 220 lei pe 3 luni, 440 lei pe 6 luni, 875 lei pe un an;
BOPI (CD) – 90 lei pe 3 luni, 180 lei pe 6 luni, 360 lei pe un an;
„Intellectus” (hârtie) – 110 lei pe 6 luni, 220 lei pe un an;
„Intellectus” (CD) – 70 lei pe 6 luni, 140 lei pe un an;

AGEPI vă propune, de asemenea, unele publicaţii contra plată: „Rapoarte anuale”,
suplimentul „AGEPI-Expo-2015”, „Dimensiunea economică a proprietăţii intelectuale”,
diverse culegeri de acte normativ-legislative din domeniul proprietăţii intelectuale, alte
publicaţii.
O informaţie mai amplă privind condiţiile şi preţurile de abonare se va accesa pe
web site-ul www.agepi.gov.md, compartimentul Servicii informaţionale/ Biblioteca PI/
Catalogul abonării.
Buletinul Oﬁcial de Proprietate Industrială (BOPI) apare din anul 1993, având o periodicitate
lunară. Include informaţia oﬁcială referitoare la cererile de brevetare/înregistrare a obiectelor de
proprietate industrială (OPI) în Republica Moldova şi titlurile de protecţie acordate, la modiﬁcările
intervenite în statutul juridic al OPI, precum şi la rezultatele examinării contestaţiilor în Comisia de
contestaţii a AGEPI, deciziile instanţelor judecătoreşti privind litigiile legate de OPI, informaţii de ordin
general.
Revista de proprietate intelectuală „Intellectus” apare din anul 1995, având o periodicitate
trimestrială. Abordează multilateral diverse aspecte ale proprietăţii intelectuale, prevederile legislaţiei
naţionale şi internaţionale în domeniu, publică studii semnate de cercetători şi inventatori din diferite
domenii ale ştiinţei, economiei şi tehnicii. Coeditor al revistei este Consiliul Naţional pentru Acreditare
şi Atestare (CNAA).

Consiliul ştiinţiﬁc:
O. APOSTOL (preşedinte), dr. hab. A. BURIAN (vicepreşedinte), acad. Gh. DUCA,
acad. B. GAINA, acad. V. RUDIC, membru cor. C. GAINDRIC,
dr. hab. I. BLIZNETZ (Federaţia Rusă), prof. dr. Emil BURZO (România),
dr. hab. Gh. AVORNIC, dr. hab. V. DOROGAN,
dr. hab. V. DULGHERU, prof. dr. hab. Maciej KOLWAS (Polonia), dr. hab. C. SPÂNU, prof. dr. Hubert
SCHERRER (Franţa), dr. hab. N. TARAN, dr. hab. P. ŢIBULIOV (Ucraina), dr. D. CHIROŞCA,
dr. I. HOLBAN, dr. S. MUNTEANU, dr. V. ROŞ (România),
dr. I.G. SANDU (România), dr. I. ŢÎGANAŞ, dr. V. VOLCINSCHI
Colegiul de redacţie:
Preşedinte – O. APOSTOL
Membri:
Drept de autor şi drepturi conexe – responsabil A. POPA
Proprietate industrială – responsabili dr. S. MUNTEANU, dr. S. LEVIŢCHI, T . JOVMIR, A. GUŞAN
Apărarea drepturilor de PI, Jurisprudenţă – responsabili D. STICI, R. POPESCU
Economia PI – responsabil dr. Iu. BADÂR
Inovare şi transfer tehnologic – responsabili dr. Iu. BADÂR, T. JOVMIR
Tehnologii informaţionale şi PI – responsabil O. BEICU
Comunicări ştiinţiﬁce – responsabili dr. S. MUNTEANU, dr. M. ROJNEVSCHI
Cercetarea şi potenţialul uman – responsabil dr. hab. T. MUNTEANU
Calitatea cercetării şi învăţământului superior – responsabil dr. hab. V. MINCIUNĂ
Practica internaţională în atestare şi acreditare – responsabil dr. hab. V. PERJU
Proces editorial – responsabili I. DIVIZA, Şt. SECĂREANU
Copertă, design, tehnoredactare – L. PATRAŞCO

Opiniile exprimate în revistă aparţin autorilor articolelor respective şi nu reﬂectă în mod obligatoriu punctul de vedere al coeditorilor. Responsabilitatea pentru conţinutul articolelor revine în
exclusivitate autorilor.

Adresa redacţiei:
str. Andrei Doga nr. 24, bl.1, MD-2024, mun. Chişinău, Republica Moldova,
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI).
Redacţia revistei “Intellectus”.
Tel. (37322) 400-589, 400-586.
E-mail: press@agepi.gov.md; Ion.Diviza@agepi.gov.md.
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