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30 IUNIE – ZIUA INVENTATORULUI 
ŞI RAŢIONALIZATORULUI

STIMAŢI CERCETĂTORI, INVENTATORI ŞI RAŢIONALIZATORI!

Având în vedere aportul inventatorilor şi  raţionalizatorilor la dezvoltarea 
economiei naţionale, în anul 1995 Preşedintele Republicii Moldova 

a decretat instituirea  Zilei Inventatorului  şi  Raţionalizatorului, 
care se consemnează anual în ultima sâmbătă a lunii iunie.

Permiteţi-mi să vă felicit călduros cu ocazia acestui eveniment deosebit, 
subliniind faptul că, în ciuda condiţiilor economice di cile, generaţia actuală  
de cercetători, inventatori şi raţionalizatori continuă să multiplice patrimoniul 
ţării cu cele mai progresive rezultate ştiinţi ce şi soluţii tehnice. Inventatorii 

şi raţionalizatorii constituie tezaurul cel mai de preţ, mândria şi garantul relansării 
economice, sociale şi culturale a ţării.

Prin munca creativă şi setea de cunoaştere, dumneavoastră con rmaţi 
încă o dată că suntem un popor cu spirit inventiv, care are o pondere 

semni cativă în istoria modernă a ştiinţei şi tehnicii.

Permiteţi-mi să vă urez sănătate, optimism, 
energie creatoare, noi realizări de valoare.

Dorian Chiroşca,
Director General AGEPI
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UN IMPERATIV AL PROGRESULUI: 
PARCURILE ŞTIINŢIFICO-
TEHNOLOGICE ŞI INCUBATOARELE 
DE INOVARE

Crearea parcurilor ştiinţi co-tehnologice şi a incuba-
toarelor de inovare constituie una dintre iniţiativele 
Preşedintelui ţării Vladimir Voronin, lansate în plenul 
Parlamentului în vara anului 2006. Conform acestei 
valoroase iniţiative şi a directivelor guvernamentale 
ulterioare, în Republica Moldova vor 
  create parcuri ştiinţi co-tehnologice şi incubatoare 
de inovare, care urmează să pună în practică rezul-
tatele cercetărilor şi inovaţiile savanţilor moldoveni. 

Necesitatea stringentă a fondării noilor structuri 
ştiinţi co-industriale este argumentată sub aspect 
economic şi juridic în Nota informativă la Proiectul 
de lege cu privire la parcurile ştiinţi co-tehnologice 
şi incubatoarele de inovare. Deja în Programul de 
activitate al Guvernului pe anii 2005-2009 „Moder-
nizarea ţării - bunăstarea poporului” a fost stipulat 
că „Creşterea economică şi dezvoltarea durabilă 
a societăţii noastre impune asigurarea unei ample 
dimensiuni inovaţionale...”, ceea ce preconizează 
realizarea obiectivului ce ţine de “...dezvoltarea 
sferei inovaţionale în baza comercializării rezultatelor 
cercetărilor ştiinţi ce...”.

Atingerea acestui obiectiv se va produce, conform 
Programului menţionat, prin “...elaborarea unui 
cadru juridic normativ, formarea şi funcţionarea 
infrastructurii moderne în domeniul cercetărilor şi 
inovaţiilor, cum sunt instituţiile  nanciare speciali-
zate, fondurile şi agenţiile, parcurile inovaţionale, 
business-incubatoarele; aplicarea mecanismelor de 
asigurare a riscurilor legate de elaborarea şi imple-
mentarea inovaţiilor; perfecţionarea procedurilor de 
amortizare şi impunere  scală a obiectelor de pro-
prietate intelectuală şi a altor rezultate ale activităţii 
inovaţionale, evaluarea şi ...implementarea programe-
lor şi proiectelor inovaţionale...”

Conform alin. (1) al art. 55 al Codului cu privire la 
ştiinţă şi inovare, „Susţinerea cercetării-dezvoltării, 

stimularea unui climat inovaţional stabil reprezintă o 
prioritate strategică în dezvoltarea social-economică 
a Republicii Moldova”.

Proiectul de lege în cauză este elaborat întru realiza-
rea Programului de activitate a Guvernului, implemen-
tarea prevederilor Codului cu privire la ştiinţă şi inovare 
şi în scopul creării bazei legale pentru transformarea 
rezultatelor cercetărilor ştiinţi ce şi a inovaţiilor 
în produse, servicii, procese noi sau perfecţionate, 
ceea ce va spori competitivitatea mărfurilor şi servici-
ilor, va contribui la creşterea productivităţii muncii, 
la reducerea costurilor de producere, la sporirea 
exporturilor, la atragerea investiţiilor în domeniile 
scientointensive ale economiei, la crearea noilor 
locuri de muncă, în special pentru inovatori şi cadrele 
ştiinţi ce şi ştiinţi co-didactice de înaltă cali care.

Crearea cadrului normativ prevăzut de Proiec-
tul de lege corespunde practicilor şi experienţei 
mondiale în domeniul dezvoltării infrastructurii 
inovaţionale la nivel de stat, favorizează 
crearea şi funcţionarea întreprinderilor 
scientointensive, dezvoltarea businessului 
inovaţional şi asigură crearea economiei 
noi (bazate pe cunoştinţe).

Proiectul de lege privind parcurile ştiinţi co-industriale, 
votat de Parlament, prevede crearea unei noi forme 
organizatorice speci ce, în particular, a consorţiului 
ştiinţi c şi tehnologic. Acesta se va constitui în baza 
contractului de asociere între organizaţiile din sfera 
ştiinţei şi inovării, instituţiile de învăţământ superior şi 
alte organizaţii necomerciale, pe de o parte, şi agenţi 
economici, autorităţile administraţiei publice locale, 
persoane  zice etc., pe de altă parte.
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Crearea consorţiului ştiinţi c şi tehnologic va im-
pulsiona desfăşurarea cercetărilor ştiinţi ce, a 
învăţământului, transferului tehnologic al rezultatelor 
ştiinţi ce şi valori cării acestora prin activităţi eco-
nomice. Activitatea noilor instituţii va   reglementată 
printr-un regulament, ce urmează a   elaborat şi apro-
bat de Guvern.

Noile instituţii vor permite oamenilor de ştiinţă sa-şi 
promoveze invenţiile, prezentându-le atât companiilor 
din ţară, cât şi investitorilor străini. Totodată, prin inter-
mediul noilor structuri ştiinţi co-industriale vor   create 
noi locuri de muncă, ceea ce este deosebit de impor-
tant pentru reţinerea cadrelor cali cate şi a tinerilor 
cercetători în ţară.

„Intellectus”

Pe 12 iulie curent, Parlamentul Republicii Moldova 
a adoptat în a doua lectură Legea privind protecţia 
desenelor şi modelelor industriale. Elaborarea unei 
noi redacţii a acestei Legi a fost condiţionată, în primul 
rând, de necesitatea racordării normelor de asig-
urare a protecţiei desenelor şi modelelor industriale 
la standardele Uniunii Europene, prevăzute în Planul 
de Acţiuni Republica Moldova-Uniunea Europeană, 
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 356 din 22 
aprilie 2005, iar în al doilea rând, de necesitatea 
lichidării decalajului creat între prevederile legii actuale 
şi realităţile concrete.

Proiectul de Lege prezentat spre examinare este 
elaborat în conformitate cu:

1. Directiva Parlamentului European şi a Consiliului
 98/71/CE, din 13 octombrie 1998, privind protecţia
 juridică a desenelor şi modelelor industriale.

2. Regulamentul Consiliului (CE) nr. 6/2002, din 

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 
A ADOPTAT ÎN A DOUA LECTURĂ 
LEGEA PRIVIND PROTECŢIA DESENELOR 
ŞI MODELELOR INDUSTRIALE

 12 decembrie 2001, privind desenele şi modelele
 comunitare.

3. Directiva Parlamentului European şi a Consiliului
 2004/48/CE, din 29 aprilie 2004, privind respecta-
 rea drepturilor de proprietate intelectuală.

În noua redacţie a Legii sunt speci cate reglementarea 
normelor ce ţin de obiectul protecţiei, subiectele drep-
tului asupra desenului sau modelului industrial, proce-
dura de înregistrare şi eliberare a titlului de protecţie, 
condiţiile pentru protecţia desenelor şi modelelor in-
dustriale, drepturile şi obligaţiile, inclusiv, dreptul exclu-
siv de exploatare a desenului sau modelului industrial, 
transmiterea drepturilor, drepturile persoanelor străine, 
contestarea şi soluţionarea litigiilor, taxele etc.

Proiectul de Lege privind protecţia desenelor şi mod-
elelor industriale a fost elaborat cu sprijinul experţilor 
Uniunii Europene în cadrul Proiectului TACIS „Con-
solidarea cadrului legislativ şi realizarea drepturilor de 
proprietate industrială”, demarat în luna iunie 2004. 
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După cum se menţionează în literatura de specialitate, 
dreptul de autor a fost conceput ca un drept la comer-
cializare a cópiilor operelor. În opinia lui Mark Rose, 
pentru prima data dreptul la comercializare a apărut 
în practica judiciară franceză în 1504. Potrivit unui 
litigiu examinat de instanţa de judecată, vânzătorul de 
cărţi Jane Boissie a încercat să difuzeze cópii ale unui 

CONŢINUTUL ŞI NATURA JURIDICĂ 
A DREPTULUI SUBIECTIV 
LA DIFUZAREA OPEREI

Dorian CHIROŞCA, 
Director general AGEPI

almanah medical elaborat de medicul Gil Cop. Instanţa 
a adoptat o decizie prin care a interzis comercializarea 
acestor cópii fără permisiunea medicului-autor1.  

Reieşind din faptul că atât dreptul la comercializare, 
cât şi dreptul la închiriere sunt nişte drepturi de autor 
distincte, le vom examina pe  ecare în parte. 

Dreptul la difuzarea operei este o împuternicire legală a autorului şi, după natura sa juridică, 
este un drept subiectiv patrimonial, absolut, opozabil tuturor persoanelor.

Potrivit art. 10 alin. 2 lit. (b) al Legii Republicii Moldova nr. 293/1994 privind dreptul de autor 
şi drepturile conexe, adoptată la 11.23.1994 şi promulgată la 12.16.1994 (în continuare - Lege)  
autorului sau altui titular al dreptului de autor îi aparţine dreptul exclusiv la difuzarea exemplare-
lor operei, inclusiv prin comercializare, închiriere şi prin alte modalităţi. Această normă este o re-
producere mot à mot a regulii prevăzute de art. 16 alin. 2 din Legea Federaţiei Ruse privind dreptul 
de autor şi drepturile conexe adoptată la 09.07.1993, potrivit căreia „autorul posedă dreptul exclu-
siv de a difuza exemplarele de operă prin orice modalitate, inclusiv: prin comercializare, 
darea în chirie şi alte modalităţi (dreptul la difuzare)”.

1 Rose M. Authors and Owners. The invention of  Copyright. London, 1994. p.18-19, citat de Калятин В., 
Интеллектуальная собственность (Исключительные права). – Москва: НОРМА, 2000. – p.98.
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Dreptul la difuzare, după cum se menţionează în lite-
ratura de specialitate, este o împuternicire a autorului 
care presupune plasarea în circuitul civil (transmiterea, 
comercializarea) a suportului material iniţial, adică 
a originalului operei, sau cópiile lui, multiplicate prin 
reproducere.2 

În opinia lui V. Dozorţev, susţinută şi de A. Sergeev, 
dreptul la difuzare reprezintă plasarea în circuitul civil a 
suporturilor materiale care au fost multiplicate în baza 
dreptului de autor prin reproducere. Prin urmare, origi-
nalul operei nu poate   obiectul dreptului la difuzare, 
deoarece, după cum se a rmă, putem considera origi-
nalul operei obiect al dreptului la difuzare doar pentru 
legislaţiile dreptului de autor care cunosc institutul 
dreptului la succedare.3 

Legiuitorul moldav, ca şi cel rus, limitează dreptul la 
difuzare doar pentru exemplarele de opere şi nu se 
referă la faptul că autorul posedă dreptul de difuzare 
şi pentru originalul operei. Credem că în această 
problemă s-a reieşit anume din argumentele expuse 
de A. Sergheev, care în prezent nu mai sunt actuale, 
deoarece dreptul de succedare al autorului este regle-
mentat de Lege. 

Deşi, după cum s-a menţionat deja, dreptul la difuzare 
reprezintă plasarea în circuitul civil a suporturilor ma-
teriale, se consideră că acesta include şi alte forme de 
realizare a operei către public (interpretarea publică, 
comunicarea publică). 

Potrivit Glosarului OMPI privind termenii din domeniul 
dreptului de autor şi drepturilor conexe, „prin difuzare, 
de obicei, se înţelege orice propagare publică a opere-
lor  prin toate modalităţile apropriate. În plus, pe lângă 
difuzarea exemplarelor de operă, termenul include în 
sine radiodifuzarea, comunicarea prin cablu, interpre-
tarea şi alte modalităţi de comunicare pentru informare 
generală.” 4

De altă părere este Yolanda Eminescu - în opinia sa 
„prin difuzare se înţelege punerea în circulaţie a operei  
reproduse prin orice mijloc: cuvinte, sunete sau ima-
gini. Totodată, difuzarea se referă exclusiv la operele 
 xate pe un suport material şi are, aşadar, ca obiect 
nu direct opera, ci suportul material multiplicat în care 
este incorporată opera”.5 

Pe aceeaşi poziţie se plasează şi directiva 2001/29/CE 
care, în art. 4, stipulează că „dreptul de distribuire 
vizează doar originalul operei sau cópiile aces-
tuia”. Astfel, după părerea lui Viorel Roş, pe care o 
împărtăşim, „dreptul de distribuţie nu este implicat în 
cazul în care opera este făcută accesibilă pe Internet, 
deoarece optica Uniunii Europene este în sensul că 
în realitate în cazul unei opere accesibile pe Internet 
intervine dreptul la reprezentare iar nu dreptul la repro-
ducere cu corolarul său, dreptul la distribuţie”.6 

În acest sens, preambulul paragrafului 29 al directivei 
2001/29/CE prevede că „ problema epuizării dreptului 
nu se aplică în cazul serviciilor, în special al servici-
ilor on-line. Acest argument se aplică şi în cazul unei 
cópii  zice a unei opere sau a unui alt obiect prote-
jat, realizată de utilizatorul unui astfel de serviciu cu 
consimţământul titularului dreptului. În consecinţă, 
acelaşi principiu se aplică în cazul închirierii sau 
împrumutării originalelor sau cópiilor operelor sau ale 
altor obiecte protejate care reprezintă servicii prin însăşi 
natura lor. Spre deosebire de CD-ROM sau CD-I, în 
cazul cărora proprietatea intelectuală este incorporată 
într-un suport  zic, mai exact într-un produs,  ecare 
serviciu on-line este de fapt o operaţiune care ar trebui 
supusă autorizării în cazurile în care dreptul de autor 
sau drepturile conexe prevăd altfel.

În dreptul de autor comunitar dreptul la difuzare se 
regăseşte în dreptul la distribuire, care are o formulare 
mult mai largă decât dreptul de difuzare prevăzut de 
legiuitorul moldav.

2 Гаврилов Э. Советское авторское право, Основные положения, Тенденции развития, Наука - Москва, 1984.  
с.154.
3 Сергеев A., Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. Издание второе, переработонное  
и дополненное. - , Москва, «ПРОСПЕКТ»,1999. – c.192.
4 Глосарий терминов по авторскому праву и смежным правам. Published by the World Intellectual Property Organi-
zation,  - Geneva, 1981. – c. 80.
5 Yolanda Eminescu, Dreptul de autor, Legea nr. 8 din 14 martie 1996, comentată, LUMINA LEX,1997, p.167.
6 Roş V., Dragoş B., Spineanu-Matei O., Dreptul de autor şi drepturile conexe. - Bucureşti, ed. All Beck, 2005, p.257.



9

Pentru prima dată la nivel comunitar dreptul de dis-
tribuire se regăseşte în art. 4 lit. (c) al directivei Con-
siliului 91/250/CEE din 14 mai 1991 privind protecţia 
juridică a programelor pentru calculator (în continu  -
are  directiva 91/250/CEE) potrivit căreia drepturile 
exclusive ale titularului programului pentru calculator 
cuprind dreptul de a efectua sau a autoriza orice formă 
de distribuţie publică, inclusiv închirierea originalului 
sau a cópiilor unui program pentru calculator. Prima 
vânzare a cópiei unui program pentru calculator de 
către titularul dreptului sau cu consimţământul acestuia 
în cadrul Comunităţii epuizează dreptul de distribuţie 
a acestei cópii în Comunitate, cu excepţia dreptului de 
a controla închirierile ulterioare ale programului pentru 
calculator sau ale cópiilor acestuia.   

Art. 5 din directiva Parlamentului European şi a Con-
siliului 96/9/CE din 11 martie 1996 privind protecţia 
juridică a bazelor de date stipulează că autorul unei 
baze de date bene ciază, în ceea ce priveşte expresia 
acestei baze care poate face obiectul unei protecţii prin 
dreptul de autor, de dreptul exclusiv de a executa sau 
de a autoriza orice formă de distribuţie către public a 
bazei de date sau a cópiilor acesteia. Prima vânzare 
a unei cópii a bazei de date în cadrul Comunităţii 
de către titularul dreptului, sau cu consimţământul 
acestuia, epuizează dreptul de a controla revânzarea 
acestei cópii în cadrul Comunităţii.

Art. 6 al Acordului OMPI privind dreptul de autor 
instituie dreptul de difuzare, potrivit căruia autorii 
operelor literare şi artistice deţin dreptul exclusiv de a 
autoriza comunicarea, în vederea informării generale, 
a originalului şi a exemplarelor operelor lor prin comer-
cializare sau prin alte modalităţi de cesiune a drep-
tului de proprietate. De menţionat că Acordul OMPI 
privind dreptul de autor nu se referă la problema, pe 
care o considerăm foarte controversată, cu referire la 
epuizarea dreptului de distribuţie. Prin urmare, Acordul 
menţionat oferă ţărilor care vor adera posibilitatea de 
a se determina ele însele privind întinderea epuizării 
dreptului de distribuţie, care poate acoperi un teritoriu 
naţional sau regional sau tot teritoriul internaţional. În 
literatura de specialitate există opinia că în primul caz 
autorul se va putea opune importului de exemplare de 
opere puse în circulaţie în ţările terţe. În al doilea caz, 

autorul se poate opune importului de exemplare de 
opere puse în circulaţie din orice ţară, adică o epuizare 
universală.7  

Potrivit art. 4 al directivei 2001/29/CE, statele-membre 
prevăd dreptul exclusiv al autorului de a autoriza sau 
de a interzice orice formă de distribuire către public, 
prin vânzare sau prin altă modalitate, a originalului 
operei sau a cópiilor acestuia. Dreptul de distribuire 
a originalului sau a cópiilor operei nu se epuizează 
în cadrul Comunităţii, exceptând cazul în care prima 
vânzare sau primul altfel de transfer al proprietăţii 
asupra obiectului în cauză în cadrul Comunităţii se 
face de către titularul dreptului sau cu acordul aces-
tuia. Conform paragrafului 28 din preambulul direc-
tivei 2001/29/CE „protecţia dreptului de autor include 
dreptul exclusiv de a controla distribuţia unei opere 
incorporate într-un bun corporal. Prima vânzare a 
originalului unei opere sau a unor cópii ale acestuia în 
cadrul Comunităţii de către titularul dreptului de autor 
sau cu consimţământul acestuia epuizează dreptul de 
a controla revânzarea acestuia în cadrul Comunităţii. 
Acest drept nu trebuie epuizat prin vânzarea origi-
nalului sau a cópiilor acestuia în afara Comunităţii de 
către titularul dreptului de autor sau cu consimţământul 
acestuia”.

Prevederile directivei 2001/29/CE referitoare la dreptul 
de distribuire au fost implementate de legiuitorul român 
în art. 13 alin. (b) al Legii nr. 8/1996, astfel că utilizarea 
unei opere dă naştere la drepturi patrimoniale, dis-
tincte şi exclusive ale autorului de a autoriza sau de a 
interzice distribuirea operei. Potrivit art. 14/1 din Legea 
nr. 8/1996 prin distribuire, în sensul prezentei legi, se 
înţelege vânzarea sau orice alt mod de transmitere, cu 
titlu oneros ori gratuit, a originalului sau a cópiilor unei 
opere, precum şi oferirea publică a acestora. 

Doctrina franceză recunoaşte dreptul de distribuire 
care reprezintă un corolar al dreptului de destinaţie şi 
care, la rândul său, reprezintă un dezmembrământ al 
dreptului la reproducere. Expresia dreptul la destinaţie 
a apărut în doctrina franceză în anul 1975 urmare unei 
analize făcute de Franck Gotzen  asupra concepţiei 
franceze şi belgiene a dreptului de reproducere. 
Potrivit lui, „autorul are puterea de a interzice tuturor 

7 Pollaud-Dulian F., Le droit d’auteur. – Paris: ECONOMICA, 2005,  p.891.
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contractanţilor, precum şi  tuturor achizitorilor ulteriori 
una sau mai multe forme de utilizare determinată de 
exemplarele de opere”. Se are în vedere că autorul 
poate controla nu numai comercializarea exemplarelor 
de opere, dar şi orice alte forme de valori care,8  spre 
exemplu, integrarea directă a unei opere într-o bază 
de date. 

Dreptul la distribuţie în doctrina franceză este analizat 
ca o prerogativă ce autorizează autorii şi titularii de 
drepturi conexe de a controla orice formă de punere 
la dispoziţia publicului a exemplarelor de opere sau 
elementelor protejate de drepturile conexe”.9 

După cum am speci cat mai sus, atât directiva 
comunitară privind bazele de date, programele pentru 
calculator, cât şi directiva privind armonizarea anu-
mitelor aspecte ale dreptului de autor şi drepturilor 
conexe în societatea informaţională prevede că dreptul 
la distribuţie se epuizează la prima vânzare a operei 
sau a cópiilor de opere în Comunitate. O excepţie 
de la această regulă a epuizării drepturilor o consti-
tuie dreptul de închiriere şi dreptul la împrumut, care 
se menţionează în directiva 2001/29/CE, regula 28: 
„dreptul de distribuţie prevăzut în prezenta directivă nu 
aduce atingere dispoziţiilor privind drepturile de închi-
riere sau împrumut  prevăzute în capitolul I din direc-
tiva privind dreptul de închiriere şi împrumut şi anumite 
drepturi de autor în domeniul proprietăţii intelectuale”.

Teoria epuizării drepturilor a fost elaborată de doctrina 
germană în materie de brevete de invenţie şi extinsă 
ulterior la toate obiectele de proprietate intelectuală. 
Acceptând această regulă, se consideră că titularul 
de brevet îşi pierde o parte din prerogativele sale ca 
urmare a epuizării dreptului său din momentul în care 
obiectul invenţiei brevetate a fost comercializat de el 
sau cu consimţământul său. Dreptul aplicabil în acest 
caz raporturilor dintre titularul de brevet şi eventualii 
cumpărători va   dreptul comun al contractelor şi nu 
dreptul de proprietate industrială.10 

Justi carea mecanismului de epuizare a 
dreptului la distribuţie pe piaţa Comunităţii 
Europene este dictată de necesitatea respectării 
condiţiilor de concurenţă loială şi a principiilor 
de liberă circulaţie a produselor şi mărfurilor pe 
teritoriul CE. 

Mai multe ţări-membre şi nemembre ale Comunităţii 
Europene au inclus principiul epuizării drepturilor de 
autor în legislaţiile lor naţionale. Potrivit lui Michel 
M. Walter, „implementarea principiului de epuizare 
europeană a dreptului de distribuţie este privit sub 
două aspecte. Pe de o parte, înstrăinarea unui exem-
plar al operei sau al unui alt obiect cu consimţământul 
autorului implică epuizarea dreptului de distribuţie pe 
întregul spaţiu economic european. Pe de altă parte, 
doar un singur transfer  de proprietate asupra unui 
exemplar al operei sau a unei cópii care a avut loc 
în cadrul Comunităţii Europene epuizează dreptul de 
distribuţie al autorului. Modi cările care au avut loc în 
Legea austriacă în 2003 au transpus explicit am-
bele principii pentru toate categoriile de opere şi alte 
obiecte protejate”.11 

Potrivit lui Georges Koumantos, Grecia a fost printre 
primele ţări care a transpus directiva 2001/29/CE în 
legislaţia sa naţională privind dreptul de autor, ast-
fel că art. 3 alin. 1 lit. (d) al Legii elene prevede că 
autorul are dreptul de a „pune în circulaţie originalul 
sau exemplarele de opere”. Această formulare indică 
epuizarea universală a dreptului de a pune în circulaţie 
exemplarele de operă, formulată prin de niţia conform 
căreia „punerea în circulaţie nu poate avea loc decât 
o singură dată, adică prima”. Transpunerea directivei 
a avut drept scop să reamplaseze termenul „punere 
în circulaţie” cu termenul „dreptul de distribuţie” şi să 
prevadă că dreptul de distribuţie va avea o epuizare 
obligatorie comunitară şi nu o epuizare universală.12   

8 A. Lucas, H.-J. Lucas, Traité de la propriété littéraire et artistique, editura Litec, ediţia 2, Paris, 2001, p.213.
9 Lamy droit des medias et de la communication, Tome 1, Lamy, 2005, pag.121-36.
10 Roş Viorel, Dreptul proprietăţii intelectuale, Editura Global Lex, Bucureşti, 2001, p. 394.
11 Michel M. Walter, The implimentation of the infosoc-directive in Austria, The Copyright Amendment 2003, Revue inter-
nationale du droit d’ auteur, 22 octobre 2004, p.49-51.
12 Koumantos Georges, La transposition de la directive 2001/29/CE (société d’information), Revue internationale du droit 
d’ auteur, 22 octobre 2004, p.113-115.
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Legiuitorul român a transpus prevederile directivei  
2001/29/CE în art. 14/1 al Legii nr. 8/1996, potrivit 
căruia dreptul de distribuire se epuizează odată cu 
prima vânzare sau cu primul transfer de drept de 
proprietate asupra originalului ori a cópiilor unei opere, 
pe piaţa internă, de către titularul de drepturi sau cu 
consimţământul acestuia.

Considerăm că atunci când legiuitorul român a speci -
cat că dreptul de distribuţie se epuizează doar pe piaţa 
internă, se are în vedere piaţa Comunităţii Europene. 
Această a rmaţie capătă putere juridică din momentul 
când România a devenit membră a Uniunii Europene. 

Reieşind din prevederile legale expuse mai sus, am 
putea face nişte precizări cu referire la teoria epuizării 
dreptului de distribuţie:

a) epuizarea dreptului de valori care nu se referă la
 toate drepturile, ci doar la dreptul de comerciali-
 zare a originalului ori a cópiilor unei opere;

b) epuizarea dreptului exclusiv nu are caracter uni-
 versal, ci caracter naţional, astfel că autorul se
 poate opune importului de exemplare de opere 
 din afara teritoriului naţional;

c) epuizarea dreptului de distribuţie  nu se referă la
 operele plasate în circuitul civil care sunt
 contrafăcute.

De altfel, distingem două forme de epuizare a dreptului 
de distribuţie care au o re ectare în legislaţiile diferite-
lor ţări. Ne vom referi la cazurile de epuizare naţională 
şi epuizare internaţională  a dreptului de distribuire.

Putem considera că dreptul de distribuire are o epui-
zare internaţională în condiţiile în care autorul, după 
prima comercializare sau transfer de proprietate a 
originalului sau cópiilor operelor, nu mai poate controla 
distribuirea lor de mai departe, adică nu poate inter-
zice importul de exemplare de opere fabricate peste 
hotarele ţării sale. Este cazul Federaţiei Ruse, care 
stipulează, în art. 16 alin.3 al Legii privind dreptul de 
autor şi drepturile conexe, că dacă exemplarele de 
opere publicate legal au fost puse în circuitul civil prin 
intermediul comercializării, atunci este admisă difu-
zarea lor ulterioară fără permisiunea autorului şi fără 

achitarea remuneraţiei de autor. De altfel, legiuitorul 
rus nu face careva referiri la teritoriul, în limitele căruia 
dreptul de distribuire va   epuizat.

După cum se stipulează în comentariul la Legea 
Federaţiei Ruse privind dreptul de autor şi drepturile 
conexe, elaborat de E. Gavrilov, „dreptul la distribuirea 
liberă ulterioară a exemplarelor de opere procurate de 
consumator după epuizarea dreptului este în vigoare 
fără careva limitări de teritoriu. O excepţie de la acest 
drept va   cazul  când pe exemplarul de operă va 
  aplicată o inscripţie despre limitarea teritorială a 
dreptului de difuzare. Spre exemplu: ”Opera dată este 
destinată spre difuzare doar pe teritoriul Ucrainei”. În 
astfel de cazuri pentru difuzarea operei pe teritoriul 
Rusiei este necesar consimţământul autorului operei, 
care poate   obţinut doar prin semnarea unui acord.13 

Epuizarea naţională a dreptului de distribuţie a operei 
sau a exemplarelor de operă se referă la cazul când 
autorul nu poate interzice distribuirea de mai departe a 
exemplarelor de operă prin comercializare sau prin altă 
modalitate pe un teritoriu distinct, care poate   teritoriul 
unui stat sau al unor uniuni de state, dacă opera sau 
exemplarele de operă publicate legal au fost pentru 
prima dată plasate în circuitul civil cu acordul autorului.

Epuizarea naţională a dreptului de distribuţie este 
aplicată de toate ţările-membre ale Uniunii Europene şi 
de cele în curs de aderare. După cum se menţionează 
în literatura de specialitate,  Curtea de Justiţie a 
Comunităţii Europene se plasează pe această poziţie, 
refuzând constant şi în termeni categorici să aplice 
regula epuizării drepturilor în cazul produselor puse 
în circulaţie în afara Comunităţii Europene. Această 
soluţie a fost statuată în 1976 în litigiile dintre soci-
etatea engleză EMI contra mai multor  liale europene 
ale societăţii americane CBS şi în 1982 în litigiul dintre 
societatea Polydor şi RSO contra societăţii Harlequin 
şi Simons, cu motivarea că justi carea epuizării regulii 
de proprietate intelectuală este conferită de existenţa 
unei pieţe unice care să întrunească condiţii cât mai 
posibil apropiate de cele ale unei pieţe interne. Se 
consideră, de asemenea, că epuizarea internaţională 
va putea să aibă efecte potenţial negative asupra 
funcţionării pieţei interne şi asupra concurenţei, titularul 

13 Гаврилов Э.П. Комментарий к закону об авторском праве и смежных правах, Москва, Издательство 
«ЭКЗАМЕН», 2005, с.134.
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dreptului riscând ca în exteriorul comunităţii cópiile 
licite să  e plasate pe piaţă la preţuri scăzute.14   

Legiuitorul moldav nu a stabilit careva reglementări 
care ar prevedea aplicarea teoriei epuizării dreptului 
de distribuire. În plus, dânsul adoptă o soluţie care 
întăreşte controlul autorului asupra exemplarelor 
de opere puse în circuitul civil, ceea ce reprezintă o 
caracteristică diametral opusă teoriei epuizării dreptu-
lui. Astfel, potrivit art. 19 alin. 2 al Legii, autorul operei 
literare, dramatice, muzical-dramatice şi/sau muzicale, 
imprimate sub formă de fonogramă sau incluse într-o 
operă audiovizuală, are dreptul la o remuneraţie pentru 
orice revânzare a exemplarelor acestei opere. 

Urmare celor expuse, considerăm că Legea 
necesită a   modi cată cu referire la dreptul de 
difuziune, care trebuie să  e înlocuit cu dreptul de 
distribuire şi instituirea mecanismului de epuizare 
a dreptului de distribuire. Aceste modi cări vor 
  efectuate în vederea respectării prevederilor 
directivei europene 2001/29/CE care instituie o 
împuternicire de sine stătătoare şi independentă 
a autorului, şi anume dreptul de distribuire cu 
instituţia epuizării acestor drepturi şi cu limitele 
acestui drept, care reprezintă dreptul de a închiria 
opera şi dreptul de a împrumuta opera, examinate 
de noi în ceea ce urmează. 

Considerăm că art. 10 alin. 2 lit. (b) din Lege urmează 
să  e modi cat, substituind dreptul de difuzare cu 
dreptul de distribuire.  Art. 3 din Lege trebuie să  e 
completat cu o noţiune ce va avea următorul conţinut: 
distribuirea este comercializarea sau altă formă de 
transfer cu titlu gratuit sau cu titlu oneros a originalului 
sau a cópiilor unei opere divulgate legal, precum şi 
oferirea publică a acestora.

În acelaşi context, legiuitorul urmează să excludă 
art. 19 alin. 2 din Lege şi să completeze art.10 cu 
alin. 6 al Legii, care va avea următorul conţinut: dreptul 
de distribuire se epuizează, odată cu prima comerciali-
zare sau prima formă de transfer a originalului sau 
a cópiei  operei, pe piaţa internă, efectuată de titularul 
de drepturi sau cu acordul acestuia. 

După cum am menţionat mai sus, dreptul de distribuire 
se epuizează la prima plasare în circuitul civil 

a originalelor şi cópiilor operelor, cu excepţia dreptului 
de închiriere şi dreptului de împrumutare a operei.  

Dreptul de închiriere a fost introdus pentru prima dată 
în legislaţia dreptului de autor a ţărilor  CSI prin Legea 
Federaţiei Ruse privind dreptul de autor şi drepturile 
conexe din 9 iulie 1993 care, potrivit art. 4, formulează 
următoarele: „chiria reprezintă transmiterea dreptului 
de posesiune a originalului sau exemplarului operei 
sau fonogramei pe un anumit termen, în  scopul 
obţinerii de pro t direct sau indirect”. Această de niţie 
a termenului de „închiriere” este transcrisă „mot à mot” 
de legiuitorul moldav în art. 3 al Legii.

Art. 10 alin. 2 lit. (b) al Legii instituie o împuternicire 
patrimonială a autorului, şi anume că dreptul de închi-
riere aparţine autorului sau altui titular de drepturi. 

În acelaşi sens, art.10 alin. 3 al Legii stabileşte că 
dreptul de a difuza originalul sau exemplare prin 
închirierea operelor audiovizuale, programelor pentru 
calculator, bazelor de date, operelor  xate în fono-
grame, operelor muzicale sub formă de note cu text 
aparţine autorului sau altui titular al dreptului de autor, 
indiferent de dreptul de proprietate asupra acestor 
exemplare. 

Norma expusă de legiuitor enumeră obiectele 
dreptului de închiriere şi face o precizare care 
se referă la distinctivitatea ce există între opera 
de artă, literatură sau ştiinţă şi suportul mate-
rial pe care este aplicat obiectul dreptului de 
autor. Dacă consumatorul procură un suport 
material pe care este aplicată o operă protejată 
prin dreptul de autor, dreptul de închiriere nu 
este transmis cu drept de proprietate asupra 
suportului material, ci rămâne un drept subiec-
tiv al autorului, prin urmare consumatorul este 
în drept să valori ce opera doar în scopuri pri-
vate şi nicidecum nu poate oferi sau da în chirie 
suportul material.

În practică, titularii de drepturi, ce deţin contracte de 
licenţă în care se stipulează că le-au fost transmise 
dreptul de a închiria opera şi dreptul de a comercializa 

14 Calmuschi Otilia, Epuizarea drepturilor de proprietate intelectuală, Revista Română de Dreptul Proprietăţii Intelectuale, 
nr. 2 (7), iunie 2006, p.30.
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operele audiovizuale, colorează suporturile materiale 
pe care este aplicată opera audiovizuală în diferite 
culori, pentru a le diferenţia pe cele propuse spre 
comercializare de cele propuse spre închiriere. Prin 
urmare, autorul va primi o remuneraţie pentru valori-
 carea dreptului de închiriere, deşi în practică dreptul 
de închiriere nu se realizează, deoarece suporturile 
materiale procurate pentru valori carea de uz personal 
sunt, de obicei, oferite în chirie. 

Pe plan internaţional dreptul de a închiria opera a fost 
pentru prima dată stipulat în Acordul OMPI privind 
dreptul de autor, care reglementează acest drept 
foarte limitat. Art. 7 al Acordului menţionat stipulează 
că autorii programelor pentru calculator, ai creaţiilor 
audiovizuale şi creaţiilor  xate în fonograme, după cum 
este stipulat în legislaţia naţională a Părţilor contrac-
tante, bene ciază de dreptul exclusiv de a autoriza 
închirierea în scopuri comerciale a originalelor sau a 
exemplarelor operelor lor pentru public. În afară de 
aceasta, prevederile respective nu se vor aplica:

a) referitor la programele pentru calculator, în cazul
 în care programul nu reprezintă obiectul de bază
 al închirierii;

b) referitor la creaţiile audiovizuale, atunci când
 închirierea în scopuri comerciale nu conduce la
 multiplicarea amplă a acestei opere, ceea ce ar
 cauza prejudicii dreptului exclusiv asupra 
 reproducerii.

Potrivit art. 3 al Legii, prin închiriere se înţelege 
transmiterea dreptului de posesiune a originalului 
sau exemplarului operei sau fonogramei pe un 
anumit termen, în scopul obţinerii de pro t direct 
sau indirect.

Directiva Consiliului 92/100/CEE din 19 noiembrie 
1992 privind dreptul de închiriere şi de împrumut şi 
anumite drepturi conexe dreptului de autor în domeniul 
proprietăţii intelectuale (în continuare - directiva 92/100/
CEE)  stipulează în art. 1 alin. 2 că prin închiriere se 
înţelege punerea la dispoziţie în vederea utilizării, pen-
tru o perioadă limitată şi pentru obţinerea unui avantaj 
economic sau comercial direct sau indirect. 

Potrivit preambulului, scopul directivei 92/100/CEE 
este de a armoniza legislaţiile naţionale, în special 

în materie de drept de autor şi drepturi conexe, care 
diferă în ceea ce priveşte noţiunile de închiriere şi 
de împrumut, deoarece aceste neconcordanţe sunt 
de natură să denatureze concurenţa şi schimburile 
comerciale, in uenţând realizarea şi buna funcţionare 
a pieţei interne.

Pentru a transpune în viaţă prevederile art. 1 alin. 1 al 
directivei 92/100/CEE, şi anume că „statele-membre 
prevăd sub rezerva art. 5 dreptul de a autoriza sau 
de a interzice închirierea sau împrumutul operelor 
originale şi al cópiilor protejate prin dreptul de autor, 
precum şi al altor obiecte menţionate în art. 2 alin. 
1”,  considerăm că dreptul de a închiria trebuie să  e 
exclus din conţinutul dreptului de difuzare, prevăzut de 
art. 10 alin. 2 al Legii, şi plasat  printre împuternicirile 
de sine stătătoare ale autorului, adică trebuie să  e 
plasat în art. 10 alin. 2 lit. (c), deoarece închirierea se 
efectuează după realizarea dreptului de distribuire.

Dreptul de a închiria opera este un drept transmisibil şi, 
evident, el poate   cedat terţelor persoane. Prin urmare, 
acest drept poate   valori cat prin intermediul unui con-
tract cu titlu oneros, indiferent de faptul existenţei unui 
avantaj economic sau social direct sau indirect. 

În art. 4 directiva 92/100/CEE oferă autorului posi-
bilitatea de a-şi întări poziţia sa referitoare la asi-
gurarea drepturilor, şi anume a dreptului de a închiria 
opera după cesionare şi în special a dreptului la o 
remuneraţie echitabilă la care nu poate renunţa, astfel 
că dacă un autor sau un artist interpret sau executant 
a transferat sau cedat dreptul său de închiriere, în 
ceea ce priveşte o fonogramă, originalul sau o cópie 
a  lmului, unui producător de fonograme sau de  lme, 
acesta păstrează dreptul de a obţine o remuneraţie 
echitabilă din închiriere.  

Legiuitorul francez nu a transpus integral prevederile 
directivei 92/100/CEE în legislaţia sa privind dreptul de 
autor. Argumentul principal, potrivit lui A. Lucas, este 
că “în domeniul dreptului de autor, dreptul de distribuire 
permite de a atinge scopul propus”,15  adică se are în 
vedere dreptul de a închiria opera. Anumite prevederi 
directe cu privire la dreptul de a închiria sunt stabilite 
doar pentru producătorii de fonograme, producătorii de 
videograme (art. 215-1CPI)  şi organizaţiile de difuzi-
une (art. 216-1CPI).

15 A. Lucas, H.-J. Lucas, Traité de la propriété littéraire et artistique, editura Litec, ediţia 2, Paris, 2001, p.221.
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Legiuitorul român, la fel, a efectuat unele modi cări în 
legislaţia naţională privind dreptul de autor, având ca 
obiectiv implementarea prevederilor directivei euro-
pene 92/100/CEE. Art. 13 al Legii române nr. 8/1996 
prevede că utilizarea unei opere dă naştere la dreptu-
rile patrimoniale, distincte şi exclusive, ale autorului de 
a autoriza sau de a interzice închirierea operei. Potrivit 
art. 14/3 al Legii nr. 8/1996, prin închiriere se înţelege 
punerea la dispoziţie spre utilizare, pentru un timp 
limitat şi pentru un avantaj economic sau comercial 
direct ori indirect, a unei opere. De menţionat că, deşi 
autorul bene ciază de dreptul de a da în chirie opera, 
legiuitorul prevede şi anumite excepţii, potrivit cărora 
închirierea sau împrumutul nu se aplică:

a)  construcţiilor rezultate din proiecte arhitecturale;

b)   originalelor sau cópiilor operelor de design ori de
 artă aplicată, utilizate pentru realizarea produselor
 de consum;

c)  originalelor sau cópiilor operelor, realizate 
 în scopul comunicării publice ori pentru a căror
 utilizare există un contract;

d)  lucrărilor de referinţă pentru consultare imediată
 sau pentru împrumut între instituţii;

e)  operelor create de autor în cadrul contractului 
 individual de muncă, dacă acestea sunt utilizate
 de către cel care a angajat autorul, în cadrul
 activităţii sale obişnuite.

Excepţiile enumerate corespund prevederilor direc-
tivei 92/100/CEE, astfel că, potrivit art. 2 alin. 3, se 
stipulează că prezenta directivă nu reglementează 
drepturile de închiriere şi de împrumut în ceea ce 
priveşte operele de arhitectură şi operele de artă 
aplicată.

În acelaşi sens, în preambulul directivei 92/100/CEE 
se menţionează că, pentru o mai bună înţelegere, 
trebuie să se excludă de la închiriere şi de la împru-
mut, în sensul prezentei directive, unele forme 
de punere la dispoziţie, de exemplu punerea 
la dispoziţie de fonograme sau de  lme (opere 
cinematogra ce sau audiovizuale sau secvenţe 
animate de imagini, însoţite sau nu de sunet) 
în scopul reprezentării publice sau radiodifuziunii 
şi televiziunii, punerea la dispoziţie în scopul expunerii 
sau punerea la dispoziţie în scopul consultării imedi-
ate, întrucât împrumutul în sensul prezentei 
directive nu înglobează punerea la dispoziţie între 
entităţi accesibile publicului.

SUMMARY

The right to diffuse a work is a juridical mandate of the author and according to its legal nature it 
is the absolute patrimonial subjective right, opposable to all the persons. Under the fact that both 
the right on commercialization and the right on distribution are different ones, we shall examine 
thereof separately, in the light of the EC directives in the given  eld.  

CALENDAR

La 30 iunie 1957 s-a născut la Smeloe, reg. Summî, Ucraina, Dumitru SALOGUB, doctor în 
ştiinţe tehnice, colaborator ştiinţi c superior, şeful Secţiei de marketing şi informaţie a Agenţiei 
Naţionale pentru Dezvoltarea Ramurii Tutunului din Republica Moldova.

Dumitru SALOGUB a absolvit Facultatea de mecanizare şi electri care a agriculturii a Institutului 
Agricol “M. Frunze” din Chişinău în anul 1979.

În 1989 susţine teza de doctor în ştiinţe tehnice, iar în 1992 i se conferă titlul de colaborator 
ştiinţi c superior.

Activitatea sa de cercetător şi inventator s-a materializat în 30 de publicaţii ştiinţi ce şi 13 brevete 
de invenţie referitoare la mecanizarea lucrărilor agricole în livezi şi vii, tehnologiile de producere şi 
prelucrare a tutunului.
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Pentru a asigura protecţia noilor tehnologii, acestea 
sunt brevetate şi utilizate în scopurile agenţilor eco-
nomici,  ind, de asemenea, valori cate prin cesiune, 
licenţiere, prin alte forme de transmitere a drepturilor 
asupra brevetului de invenţie.

Însă nu toate tehnologiile pot   exploatate prin transmi-
terea drepturilor de proprietate intelelctuală. Realizarea 
unor produse de înaltă complexitate tehnologică pre-
supune profesionalism, un bagaj solid de cunoştinţe, 
instrumente şi tehnici de realizare care nu sunt la 
îndemâna oricărui agent economic. 

Decalajul dintre cunoştinţele şi tehnicile furnizorului de 
tehnologie şi cele ale cumpărătorului acesteia consti-
tuie know-how-ul.

Pe de o parte, know-how-ul se referă la  invenţiile sau 
procedeele de fabricaţie ce nu îndeplinesc criteriile de 
brevetabilitate. În această categorie am putea clasa 
procedeele de fabricaţie care nu au un caracter inven-

COMERCIALIZAREA INVENŢIILOR 
NEBREVETATE ŞI NEBREVETABILE.
KNOW-HOW-UL

Valeriu MALAI, expert coordonator, 
AGEPI

Studiile de specialitate con rmă faptul că un produs al tehnologiei de vârf domină piaţa 
în medie timp de 3 ani, după care atât produsul, cât şi tehnologia cu ajutorul căreia a fost realizat 
sunt înlocuite cu altele mai performante, care le devansează şi,  totodată, le încadrează în categoria 
tehnologiilor de nivel mediu.

tiv pentru a face obiectul unui brevet, elementele 
de progres tehnic pe care le conţin având posibilitatea 
de a circula doar în formă de know-how. 

Pe de altă parte, know-how-ul poate reprezenta şi 
invenţii ce îndeplinesc criteriile de brevetabilitate şi, 
prin urmare, pot   protejate printr-un brevet. În acest 
caz, ar trebui să facem o alegere: sau brevetăm 
invenţia, sau o păstrăm ca pe un secret de afaceri.

Avantajele pe care le prezintă protecţia proprietăţii 
industriale prin know-how sunt următoarele:

Ô de a nu   limitat în timp în ceea ce priveşte
 utilizarea invenţiei (brevetele se supun protecţiei
 pe o perioadă de până la 20 de ani, iar protecţia
 prin know-how poate dura atâta timp cât secretul 
 nu a fost divulgat publicului). De exemplu, 
 compoziţia chimică a băuturii Coca-Cola este
 ţinută în secret de peste 100 de ani;
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Ô protecţia know-how-ului nu comportă
 cheltuieli pentru înregistrare (însă uneori eforturile
 depuse pentru păstrarea informaţiei secrete poate
 avea un cost mult mai ridicat);

Ô protecţia nu reclamă respectarea unor formalităţi
 ca, de exemplu, necesitatea divulgării informaţiilor
 unei administraţii guvernamentale.

Know-how-ul poate constitui o „noutate absolută” (ase-
menea invenţiilor), însă titularul de know-how nu este 
interesat să-l breveteze din cel puţin trei motive:

Ô preferă să păstreze şi să exploateze secretul de
 fabricaţie în condiţii mai e ciente (mai avan-
 tajoase) faţă de cele pe care le oferă brevetarea
 cunoştinţelor şi tehnologiilor respective;

Ô suspiciunea, teama deţinătorului de a nu-i   divul-
 gate cunoştinţele şi tehnologiile respective în
 perioada constituirii depozitului reglementar (este
 vorba de spionajul economic);

Ô evitarea multiplelor formalităţi pe care le presu-
 pune brevetarea invenţiilor.

Obiectul invenţiei este protejat în cazul în care 
concurenţilor le este greu să reproducă know-how-ul 
inventatorului. 

De exemplu, motorul hibrid cu care Toyota îşi 
echipează unele automobile Lexus este o combi-
nare a motorului electric şi a celui cu ardere internă. 
Construcţia este atât de complicată, încât alţi construc-
tori de automobile preferă să nu investească în cerce-
tarea şi elaborarea unui analog, preferând să cumpere 
licenţe de la Toyota.

Când inventatorul nu-şi poate exploata de sine stătător 
obiectul invenţiei, el are posibilitatea să-şi recupereze 
costurile prin comercializare, folosind una din formele 
de cooperare:

Ô comercializarea obiectului invenţiei nebrevetate
 sau nebrevetabile, acordarea licenţei pentru folosi-
 rea acesteia;

Ô brevetarea obiectului invenţiei împreună cu un
 investitor şi comercializarea ulterioară a acesteia;

Ô organizarea producerii obiectului invenţiei
 împreună cu investitorul.

Unele centre de cercetare, corporaţii multinaţionale 
şi alte instituţii similare manifestă un interes deosebit 
pentru preluarea de la inventatori a unor idei, teh-
nologii embrionare sau parţial dezvoltate, în scopul 
desăvârşirii lor, evitând astfel anumite eforturi de cer-
cetare. În acest caz, înainte de a ceda ideea, inventa-
torul trebuie să  e conştient de faptul că multe com-
panii îşi rezervă dreptul de a acorda un preţ arbitrar 
pentru ideea oferită.

Preţul unei invenţii poate   redus ca urmare 
a imposibilităţii de utilizare independentă şi necesităţii 
de comasare a elaborării cu alte invenţii. De exemplu, 
o invenţie reprezentând o rotiţă pentru mausul com-
puterului necesită combinarea sa cu un maus care 
poate   protejat printr-un brevet. De aceea, unii in-
ventatori îşi comasează invenţiile şi le comercializează 
ca pe un ansamblu. 

Cu toate că are un caracter de secret 
comercial, know-how-ul poate   transmis pe 
baze contractuale, această formă de comerţ cu 
tehnologii ocupând un loc important în relaţiile 
economice.

Comercializarea invenţiilor nebrevetate şi nebre-
vetabile înregistrează în ultimul timp o evoluţie 
spectaculoasă, datorită motivaţiilor ce stau la baza 
acesteia. Este vorba, în primul rând, de o a rmare a 
sectorului de cercetare, îndeosebi la nivelul marilor 
 rme şi concerne internaţionale, dornice să-şi valori ce 
cercetările pe terţe pieţe, asigurându-şi o protecţie mai 
sigură a secretelor de fabricaţie prin nepublicarea sub 
formă de brevet a cunoştinţelor sau invenţiilor realizate 
(cel puţin, pentru o perioadă de timp).

Pentru a   comercializat cu succes, obiectul invenţiei 
trebuie să posede anumite priorităţi tehnico-eco-
nomice, comparativ cu cele existente la moment pe 
piaţă, evaluarea corectă  ind unul dintre elementele de 
primă importanţă ce trebuie luat în considerare înainte 
de comercializarea invenţiei.

Criteriile de selectare a obiectului invenţiei ca produs 
ce poate interesa cumpărătorul sunt următoarele:

1. E cacitatea economică potenţială la implementa-
 rea sa în producţie;
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2. Costurile elaborării. Dacă cheltuielile vor   mai 
 mari decât preţul licenţei, atunci e mai rentabil 
 de a procura obiectul invenţiei;

3. Termenele de recuperare a cheltuielilor progno-
 zate (sunt preferabile obiectele cu un termen
 minim de recuperare a cheltuielilor); 

4. Preţul acestui produs în comparaţie cu alte modele
 analoage;

5. Numărul obiectelor concurenţiale existente pe
 piaţă;

6. E cacitatea socială a implementării în producţie 
 a obiectului, caracterizată prin ameliorarea
 condiţiilor de muncă.

Negocierile în vederea încheierii contractelor de know-
how se particularizează printr-o serie de aspecte şi, în 
primul rând, prin riscurile pe care le comportă pentru 
 ecare dintre parteneri.

Contractul de know-how reprezintă acordul prin care 
una dintre părţi, denumită furnizor, transmite celeilalte 
părţi, denumită bene ciar, contra unei sume de bani 
sau a unei alte prestaţii, cunoştinţe tehnice, secrete 
nebrevetabile sau nebrevetate privind fabricarea unui 
produs sau aplicarea unor tehnologii industriale.

Distingem următoarele contracte de know-how:

1. Contracte de transfer al know-how-ului pur - 
 atunci când nu se efectuează transmiterea altor
 drepturi de proprietate intelectuală sau în cazul
 altor operaţiuni comerciale;

2. Contracte de transfer al know-how-ului combi-
 nat sau mixt - în situaţiile când transferul de
 know-how este un accesoriu sau o consecinţă 
 a unei licenţe de brevet, concesiuni de marcă,
 vânzări de utilaje, maşini sau produse, livrări 
 la cheie etc.;

3. Contracte de know-how complementar – sunt 
 speci ce tranzacţiilor complexe cu brevete, maşini, 
 utilaje, cunoştinţe şi tehnologii sub formă de
 know-how, ultimul constituind obiectul unui con-
 tract separat, datorită efectelor diferite ale
 obligaţiilor părţilor şi, în mod special, duratei aces-
 tor efecte. De regulă, în situaţiile în care know-
 how-ul este transmis bene ciarului ca un acceso-
 riu al unei operaţiuni comerciale importante, el nu
 face obiectul unor plăţi complementare distincte.

Determinarea preţului şi a modalităţilor de decontare 
este asemănătoare celei utilizate în contractele de 
licenţă de brevet. În contract se poate indica plata 
unei sume forfetare, plata unei sume globale iniţiale, 
completată apoi cu redevenţe, sau plata de redevenţe. 
În cazul unor acţiuni de contrapartidă sau de coope-
rare, se poate conveni ca achitarea contravalorii 
know-how-ului să se facă în produse sau servicii. În 
practică se evită încheierea unor contracte pe ter-
men lung, în favoarea unor contracte pe perioade mai 
scurte, ceea ce oferă acestor operaţiuni mai multă 
 exibilitate şi posibilităţi mai mari de acoperire a riscu-
lui tehnic, precum şi a riscurilor de competitivitate.

În practica internaţională se întâlnesc următoarele 
termene de acţiune a contractelor de licenţă:

Ô pentru licenţele fără brevet (adică licenţe ale căror
 obiecte nu sunt brevetate sau sunt nebrevetabile),
 însuşirea cărora nu necesită cheltuieli capitale 
 şi un termen lung de implementare, termenul este
 de 3-7 ani;

Ô pentru licenţele fără brevet, însuşirea cărora
 necesită o durată mai mare de livrare a utilajului 
 şi cheltuieli capitale considerabile, termenul este
 de 7-10 ani.

Comerţul cu know-how este cât se poate de pro tabil. 
După evaluările experţilor ONU, cumpărătorii plătesc 
pentru licenţele procurate de la 1 până la 10% din 
preţul produselor realizate, iar în cazul unor realizări 
ştiinţi co-tehnice unice sau de mare perspectivă cota 
respectivă se ridică la 1/3 sau chiar la 1/2 din preţul 
produsului.

Cel mai mare exportator mondial de cunoştinţe 
ştiinţi co-tehnice moderne este SUA (mai mult de 
65%), urmată de Franţa şi Marea Britanie. Japonia, 
care în trecut era un mare importator de licenţe, acum 
a trecut în categoria exportatorilor de tehnologii (mai 
mult de 5% din valuta intrată în buget). Cel mai mare 
volum de importuri de licenţe şi  know-how din ţările în 
curs de dezvoltare revine regiunilor din sudul şi sud-
estul Asiei şi din America Latină.

Utilizarea neautorizată a informaţiilor de către 
alte persoane decât deţinătorul lor se consideră 
o violare a secretului comercial, totodată, ingi-
neria inversă sau deducţiile independente nu 
sunt considerate metode neloiale. 
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Majoritatea cazurilor de divulgare a know-how-ului 
constituie rezultatul acţiunilor angajaţilor, ale ingineri-
lor responsabili de cercetare şi ale altor persoane ce 
au vreo legătură cu aplicarea procedeelor noi sau se 
a ă în posesia informaţiilor considerate con denţiale. 
Uzurparea drepturilor asupra know-how-ului se poate 
produce, de asemenea, în urma unor acţiuni de spio-
naj industrial, precum şi a  uctuaţiei personalului.

Constatăm, în concluzie, că operaţiunile de comer-
cializare a invenţiilor nebrevetate şi nebrevetabile 
oferă rezultate bune pentru parteneri, îndeosebi pentru 
cumpărător, în măsura în care conţinutul tehnico-
creativ al acestora se înscrie pe linia cerinţelor reale 
ale progresului ştiinţi co-tehnic, precum şi în condiţiile 
în care între parteneri se stabilesc raporturi de bună 
colaborare. De aceea, ei trebuie să  e cât mai puţin 
preocupaţi de restricţii, urmărind mai mult asigurarea 
performanţelor prin folosirea e cientă a acestei soluţii 
tehnice în producţie şi comercializare. Realizarea 
acestor deziderate presupune atât bună-credinţă din 
partea tuturor partenerilor, cât şi competenţă deosebită 
în negocierea, încheierea şi executarea contractelor de 
comercializare. 

Recompensa inventatorului constituie câştigul său 
 nanciar care îi oferă posibilitatea şi motivaţia proce-

sului de creaţie, investind o parte a câştigului în 
cercetarea şi dezvoltarea noilor invenţii. Acest proces 
se transformă într-un ciclu dinamic ce determină 
creşterea economică.
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SUMMARY

The procedures of commercialization of the non-patented and non-patentable inventions offer high 
results for the partners, mainly, for the customers, in the measure in which the technical-creative 
contents thereof fall into the real requirements of the technical-scienti c progress, as well as in the 
conditions in which between the partners there are set good relations. This is why they shall be as 
soon as letter preoccupied with the restrictions, providing more the performances from the ef cient 
utilization of these technical solutions in the production and commercialization.     

CALENDAR

La 31 mai 1957 s-a născut la Petreşti, Ungheni, Pavel NISTIRIUC, doctor în ştiinţe tehnice, 
conferenţiar, şeful Catedrei de sisteme optoelectronice a Universităţii Tehnice a Moldovei.

Pavel NISTIRIUC a absolvit Universitatea Tehnică a Moldovei în 1979. În 1984 susţine teza de doctor în 
ştiinţe tehnice. În 1992 i s-a conferit titlul de conferemţiar universitar.

Este preocupat de elaborarea şi producerea dispozitivelor de comutare şi dispozitivelor optice de prelu-
crare a informaţiei în baza lichidelor reversibile.

Este autorul a 7 invenţii brevetate şi 146 de publicaţii ştiinţi ce, inclusiv o monogra e. Sub conducerea 
sa au fost elaborate 32 de teze de diplomă şi 8 teze de magistru, este conducător ştiinţi c al trei docto-
ranzi.
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Elaborarea unei mărci începe de la opţiunea pen-
tru un semn sau o combinaţie de semne, prin care 
producătorul doreşte să-şi diferenţieze produsele. 

Legislaţia Republicii Moldova preconizează că în 
calitate de marcă pot   înregistrate orice semne ce 
posedă însuşirea de a   reprezentate gra c şi a servi 
la deosebirea produselor/serviciilor.

Compania îşi poate alege în calitate de marcă:

Ô Numele unei persoane (ex. Estee Lauder, Giorgio
 Armani, Yves Saint Laurent) 

UNELE PRINCIPII PRIVIND ELABORAREA 
ŞI PROMOVAREA MĂRCILOR

Natalia OBRIŞTE, 
şef-adjunct Secţie mărci naţionale, 
AGEPI

Este binecunoscut faptul că marca reprezintă unul din elementele de bază ale identităţii  rmei; 
aceasta îi permite consumatorului să diferenţieze produsele unui producător de cele ale 
concurenţilor săi.

Ô Sugestia unei caracteristici a produsului (Weight
 Watchers – persoane atente la greutatea lor) 

Ô Un nume arti cial, special conceput (Exxon, 
 Kodak)

Ô Orice alt semn sau combinaţie de semne ce pot   
 reprezentate gra c. 

   Ô Denumirea unei regiuni (American Car Wash, 
 English Shires, Prodexport România, Moldova
 Agroindbank) 
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De ce avem nevoie de marcă?

Sunt destul de frecvente cazurile când pe piaţă se 
înregistrează mai mulţi producători ai unor produse ce 
nu diferă semni cativ nici după proprietăţi, nici după 
calitate. Astfel, marca este unicul mod de individuali-
zare, componenta de bază a produsului, elaborată 
de producător pentru promovarea unei imagini 
distincte a acestuia.

Există mai multe criterii esenţiale ce ţin de elaborarea 
mărcii: marca trebuie să  e uşor de memorizat şi de 
pronunţat, să conţină un mesaj despre companie, 
despre produs etc. Dar, în primul rând, ea trebuie să 
 e originală pentru a îndeplini funcţia sa de bază: de 
a deosebi produsele unul de altul. În Moldova nu sunt 
puţine cazurile când solicitanţii ignoră acest lucru, 
depunând spre înregistrare semne cu un grad redus 
de originalitate. Fenomenul are un impact întru totul 
negativ, originalitatea semnului protejat în calitate de 
marcă  ind compromisă din moment ce concurenţii 
preiau o idee străină şi, astfel, plagiază o marcă deja 
existentă. Drept rezultat, se ajunge la o situaţie de con-
fuzie, când niciunul din semnele mărcii nu mai posedă 
un grad înalt de distinctivitate.

La elaborarea mărcii trebuie, de asemenea, să se 
ţină cont de o serie de factori culturali ce in uenţează 
percepţia şi preferinţele consumatorului vizat. Există 
patru aspecte-cheie ale culturii de piaţă care trebuie 
luate în considerare la elaborarea unei mărci:

cultură şi-a creat artefactele sale unice care să o rep-
rezinte. Spre exemplu, dacă ne gândim la mătase, jad 
şi porţelan, imediat ne va veni în minte cultura chineză. 
Diamantele ne duc cu gândul la Africa de Sud, iar 
cafeaua – la câteva ţări din America Latină.

Studierea artefactelor le ajută producătorilor să 
stabilească ceea ce înţeleg nativii prin „estetic”. Or, 
în ceea ce priveşte percepţiile estetice şi preferinţele 
culturii din care fac parte nativii înşişi, oricât de abili ar 
  managerii de imagine ai unei companii străine, ei nu 
se vor ridica niciodată la nivelul intuiţiei băştinaşilor.

Limba. Există două aspecte de interes major pentru 
managementul unei identităţi internaţionale: semantica 
şi sistemele de scriere. Semantica este un factor foarte 
important, care poate cauza eşuarea unei strategii per-
fect aplicabile altminteri. În mod special, se recomandă 
să  e elaborat un studiu semantic atunci când e vorba 
de o piaţă cu un grad mic de internaţionalizare cum 
este, de exemplu, Asia de Est (foarte puţini dintre 
consumatorii asiatici cunosc o altă limbă decât cea 
maternă).

În plus, e cazul să  e elaborat un studiu al percepţiei 
consumatorului de pe piaţa pe care  rma îşi pro-
pune să activeze. În acest scop, se recomandă să 
 e consultată o persoană din partea locului, întrucât 
există cuvinte pe care nu le găseşti în dicţionar, însă, 
adeseori, în percepţia consumatorului ele pot crea 
asocieri puţin plăcute sau total negative.

Spre exemplu, acum vreo 7 ani pe piaţa Republicii 
Moldova au apărut preparatele cosmetice poloneze 
URODA. Această marcă, presupunem, a fost 
primită foarte bine de consumatorii polonezi, deoarece 
în poloneză uroda înseamnă frumuseţe, pe când 
la noi ea a trezit asocieri negative, deoarece majori-
tatea consumatorilor moldoveni cunosc bine limba 
rusă, în care cuvântul  în cauză se asociază 
cu ceva urât.

Un alt aspect, nu mai puţin important, se referă la 
sistemele de scriere ale diferitelor limbi. Adeseori, 
di cultatea constă în a produce aceleaşi impresii prin 
intermediul unor sisteme de scriere diferite. Istoria 
civilizaţiei înregistrează trei sisteme menite să pună în 
relaţie simbolurile vizuale cu conţinutul limbii: alfabetul 
(ca în cazul limbii române), sistemul fonetic (cum este 
sistemul kana în japoneză) şi sistemul logogra c 
(în cazul limbii chineze).

Artefactele materiale. Datorită dezvoltării tehnologice, 
politice şi istorice a diferitelor zone ale lumii,  ecare 
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Deci, spre deosebire de limba română, unde literele 
denotă conţinutul fonetic al cuvintelor, în chineză există 
câte o ideogramă diferită pentru  ecare cuvânt (apro-
ximativ 50000 de ideograme). Însă în chineză nu există 
cuvinte arti ciale, sau acronime, este imposibil să scrii 
în chineză BMW, DKNY, BTR, RoStar etc. şi în acest 
caz compania nu are o altă cale decât să recurgă la 
scrierea şi pronunţarea mărcii în limba străină.

Valorile. Diferenţele dintre naţiuni şi culturi pot   
descrise şi în termenii normelor sociale sau ai valo-
rilor. În acest sens,  rma Johnson&Johnson reprezintă 
un exemplu concludent. Când a intrat pe piaţa din 
Hong Kong, ea a folosit ca marcă termenul zhuang-
cheng care înseamnă „o cialitate sau nobil din epoca 
feudală”. Însă această asociere de tip tradiţional, aris-
tocratic a fost considerată ca  ind nepotrivită pentru 
China comunistă. Drept urmare, în China s-a adoptat 
numele qiang-sheng („viaţă activă”), mult mai adecvat, 
în consens cu aspiraţiile de modernizare a Chinei, 
şi astfel compania a ajuns să aibă două nume în 
acelaşi areal cultural.

Valorile culturale diferite ale naţiunilor determină 
în mare măsură diferenţierea care se pre gurează 
în comportamentul reprezentanţilor ţărilor respective.

Spre exemplu, gradul de individualism pe care-l cultivă 
societatea reprezintă o valoare-cheie de care trebuie 
să ţinem cont atunci când ne propunem să creăm ori 
să promovăm o marcă. O societate individualistă (de 
exemplu, SUA) pune accentul pe creativitatea indivi-
zilor săi, pe când o societate colectivistă (de exemplu, 
China, Japonia) are grijă, în primul rând, de armonia 
socială. Astfel, constatăm că formele neobişnuite de 
creaţie, care s dează normele stabilite – designul 
iconoclast – vor   mai apreciate într-o societate 
individualistă decât în una colectivistă. În societatea 
colectivistă se optează, cu predilecţie, pentru armo-
nie şi pace, deci trebuie evitat orice simbolism care 
are vreo legătură cu lipsa de armonie sau cu starea 
de con ict. În plus, într-o societate colectivistă, girul 
sau prescrierea persoanelor de încredere reprezintă 
sursele principale de comunicare.

O altă posibilă distincţie ţine de orientarea temporală; 
există societăţi orientate spre trecut, tradiţii şi societăţi 
orientate spre schimbare, viitor, modernism.

La penetrarea pieţei asiatice, compania hotelieră Ritz-
Carlton s-a grăbit să accentueze acest lucru, formu-

lând următorul slogan: „În această parte a lumii se 
respectă tradiţia şi înţelepciunea, chiar dacă oamenii 
stau cu faţa spre viitor. Nici nu-i de mirare ca ne simţim 
aici ca acasă”.

Obiceiurile. La fel ca şi tradiţiile, obiceiurile constituie 
un element important pentru determinarea identităţii 
imaginii şi sunt foarte diferite de la o ţară la alta. Spre 
exemplu, compania de diamante “De Beers” s-a con-
fruntat cu un incredibil dezastru de marketing atunci 
când, pentru a se extinde pe piaţa internaţională, a 
apelat la imaginea unei pantere purtând un colier de 
diamante. După cum au constatat ulterior experţii com-
paniei, în anumite culturi pantera reprezintă un simbol 
al morţii. 

Sau un alt caz: în Bangladesh, musulmanii s-au 
ofensat rău de tot atunci când au constatat o anumită 
asociere între sigla Thom McAn şi cuvântul „Allah” în 
limba arabă.

În general, atunci când ne referim la o marcă, vorbim, 
în fond, de identitatea produsului, a  rmei. Marca 
constituie un e cient instrument al marketingului, însă 
managerii trebuie să  e conştienţi de faptul că rolul lor 
nu se rezumă doar la elaborarea mărcii, mai rămâne 
ca aceasta să  e promovată.

Prin anii 60 ai secolului trecut, cunoscutul marke-
tolog Rosser Reaves a fost vizitat de un client care 
i-a pus pe masă 2 monede noi de 2 dolari şi i-a spus: 
„A mea e cea din stânga, demonstrează-mi că e cea 
mai bună”. Numele clientului a rămas anonim, însă 
anume lui îi datorăm Teoria Ofertei Unice, elaborate 
ulterior de Reaves. Din toate enunţurile pe care le 
aude clientul în cadrul spoturilor publicitare, a rmă 
celebrul marketolog, el nu reţine decât unul singur, pe 
care îl consideră mai important, de aceea producătorul 
trebuie să dea informaţii cu referinţă doar la una dintre 
caracteristici, pe care o consideră esenţială şi care îl 
deosebeşte de concurenţi, iar dacă aşa ceva nu există, 
n-are decât să o născocească.

Exemplu de aplicare a acestei tehnici este reclama 
dropsurilor M&M’s -  

„Se topesc în gură, 
nu în mână”. 
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O altă teorie: producătorul, care a valori cat primul 
deosebirea, va bene cia exclusiv de acest renume, îl 
va monopoliza; şi chiar dacă unii concurenţi vor aplica, 
mai târziu, aceleaşi tehnologii, iar produsele vor avea 
proprietăţi identice, aceştia nu vor mai putea valori ca 
atu-ul.

De exemplu, 
 rma Volvo a fost 

prima care a de nit „oferta sa unică” - „securitatea” 
şi cu toate că, ulterior, multe  rme şi-au modi cat 
esenţialmente produsele, făcându-le şi mai sigure, ele 
nu au avut şanse să bene cieze de pe urma acestei 
caracteristici.

„E supus unui tratament termic!” 
– iată caracteristica de nitorie cu aju-
torul căreia Lucky Strike şi-a diferenţiat 
ţigările sale de cele ale concurenţilor, 
refe rindu-se la tehnologia de uscare a 
tutunului folosit ca materie primă pentru 
ţigări. De fapt, această tehnologie este 
practicată de majoritatea producătorilor de tutun, însă 

nimeni până la ei nu a ştiut să pună 
în evidenţă faptul ca atare. 

Sau un alt slogan, folosit de 
producătorul berii „Schlitz”: „La noi 
sticlele sunt sterilizate cu abur”. 
Captivat de aceste cuvinte, consu-
matorul îi acordă mai multă încredere producătorului 
berii „Schlitz”, chiar dacă în toată lumea sticlele pentru 
bere se sterilizează anume prin metoda respectivă.

Despre toate aceste companii se poate spune că au 
personalitate, iar aceasta, în mintea consumatorului, 
este strâns legată de marca produsului. 

Nu există reguli  xe pentru crearea personalităţii unei 
 rme, cert este însă faptul că, la început de cale, 
compania trebuie să-şi elaboreze o strategie pe termen 
lung, bine determinată, în conformitate cu obiectul şi 
scopurile activităţii, iar ulterior – şi o tactică managerială 
 exibilă, ingenioasă, capabilă să asimileze noutăţile, 
să ofere o capacitate înaltă de adaptare şi să furnizeze 
soluţii operante pentru toate provocările pieţei.

SUMMARY

There exist more principal criteria related to the elaboration of the trademark: the trademark shall 
be easy and well memorable, contain a message on the company, on the product etc. But  rstly, 
it shall be original for carrying out its basic function: to characterize one product from another. 
In Moldova there are many cases where the applicants disregard such requirement,  ling for 
registration signs with a reduced originality level. The phenomenon is completely negative; 
the originality of the sign protected as a mark being compromised from the moment where the con-
current assumes a foreign idea and thus, steals the existent mark. As a result, it appears the situation 
of confusion, where any of signs of the mark does not possess a high level of the distinction. 

CALENDAR

La 20 iunie 1947 s-a născut la Pavino, reg. Kostroma, Rusia, Svetlana CNEAZEV, doctor 
în ştiinţe agricole, cercetător ştiinţi c coordonator la Institutul de Cercetări pentru Pomicultură; 
decorată cu medalia „Veteran al muncii” a Republicii Moldova.

În perioada 1967-1972 Svetlana CNEAZEV îşi face studiile la Institutul de Horticultură „I. Miciurin” 
din Moscova, Facultatea pomicultură. Între anii 1974-1977 urmează doctorantura în cadrul Institutului 
de Cercetări pentru Pomicultură şi Pepinierit din Moscova. În anul 1984 susţine teza de doctor în ştiinţe 
agricole pe tema „Modi cări la măr şi vişin sub in uenţa iradierii cu raze gama”. 

Este autorul a 2 soiuri de curmal de China şi coautorul mai multor soiuri de curmal. A publicat 25 de 
lucrări ştiinţi ce, a participat la diverse simpozioane şi conferinţe de importanţă naţională şi internaţională. 
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Litigiile judiciare în domeniul protecţiei mărcilor comer-
ciale devin deseori cazuri „răsunătoare”, în care sunt 
implicate companiile mari deţinătoare de mărci comer-
ciale bine-cunoscute. 

Ne vom referi în continuare la unele categorii de litigii 
privind mărcile comerciale, întâlnite mai frecvent 
în instanţele judecătoreşti ale Republicii Moldova. 
Cele mai răspândite cauze de litigii în domeniu pot   
împărţite în următoarele categorii:

1. Anularea înregistrării mărcii (art. 26 al Legii 
 588/1995);

2. Concurenţa neloială;

3. Corelaţia dintre o marcă comercială şi un obiect 
 protejat prin dreptul de autor.

1. ANULAREA ÎNREGISTRĂRII MĂRCII 
(ART. 26 AL LEGII 588/1995)

Conform art. 26(1) al Legii 588/1995, „Înregistrarea 
mărcii sau a denumirii de origine a produsului poate 

LITIGIILE JUDICIARE ÎN DOMENIUL 
PROTECŢIEI MĂRCILOR

Svetlana CERNEŢCHI,
jurist principal, Secţia contencios, AGEPI

Litigiile judiciare în domeniul mărcilor fac parte din categoria con ictelor ce prezintă un deosebit 
interes.  Dar, chiar dacă în ultimul timp numărul dosarelor referitoare la mărci a crescut vădit, nu 
putem a rma că instanţele judiciare din Republica Moldova dispun de o experienţă satisfăcătoare 
în domeniul dat. De menţionat faptul că, în majoritatea lor, deciziile AGEPI sunt lăsate în vigoare, 
dar  există şi cazuri când Agenţia este nevoită sa accepte decizii de judecată ce nu corespund poziţiei 
sale o ciale.

  recunoscută nulă, integral sau parţial, în perioada 
termenului de valabilitate a acesteia, dacă: 

a)  a fost efectuată cu încălcarea prezentei legi; 

b)  folosirea mărcii induce în eroare consumatorul; 

c)  s-au schimbat factorii naturali într-o zonă
 geogra că; 

d)  produsul pentru care este folosită o denumire de
 origine nu mai posedă calităţile deosebite 
 speci cate; 

e)  au apărut alte motive întemeiate”.

La examinarea cauzelor privind anularea înregistrării 
mărcii în temeiul prevederilor art. 26(1) al Legii 
588/1995, instanţa, de obicei, veri că corectitudinea 
respectării procedurii de înregistrare a mărcii, în spe-
cial, analizează respectarea prevederilor art. 7 şi 8 ale 
Legii 588/1995.

Litigiile referitoare la anularea înregistrării mărcii în te-
meiul art. 26 al Legii 588/1995, pot   împărţite în cauze 
în care o parte solicită:



24

a) anularea mărcii comerciale ce poartă un caracter
 descriptiv;

b) anularea mărcii ca urmare a încălcării dreptului
 asupra numelui comercial;

c) anularea înregistrării mărcii comerciale 
 ce reproduce un nume de familie.

a) Anularea mărcii comerciale ce poartă 
un caracter descriptiv

Pentru a-şi îndeplini e cient funcţiile de marcă 
comercială (de a oferi consumatorilor posibilitatea 
de a deosebi produsele şi serviciile unei companii de 
produsele şi serviciile altei  rme), ea trebuie să posede 
un grad înalt de distinctivitate.

Marca ce descrie calităţile similare ale mărfurilor din 
aceeaşi clasă nu poate avea  distinctivitate.

Un caz deosebit de interesant în acest sens a fost 
dosarul KARKADE referitor la anularea înregistrării 
mărcii de către terţi, în temeiul art. 26(a) al Legii 
588/1995. La 07.06.2004, AGEPI a eliberat titlul de 
protecţie pentru marca KARKADE, clasa 30, solici-
tantului naţional Alexandr Parinov. La 06.06.2006 o 
companie din Federaţia Rusă a depus o contestaţie la 
Comisia de Apel AGEPI privind anularea înregistrării 
mărcii KARKADE nr. 10706, titular Alexandr Parinov.

La etapa când Departamentul Mărci, Desene şi 
Modele Industriale AGEPI a efectuat examinarea 
(anul 2003), semnul KARKADE nu era utilizat de către 
consumatori pentru a desemna, în special, ceaiul 
din petalele plantei Hibiscus, producţia dată ne ind 
pe atunci răspândită pe teritoriul Republicii Moldova. 
Astfel, semnul solicitat a fost considerat pasibil de 
protecţie, deoarece nu a fost găsit nici un temei pentru 
respingerea cererii conform art. 7 al Legii 588/1995.

Ulterior, la data de 26.08.2006, Comisia de Apel 
AGEPI a anulat înregistrarea mărcii KARKADE, pe 
motiv că în anul 2006 cuvântul „KARKADE” devenise 
deja uzual şi era utilizat pentru a desemna ceaiul bine-
cunoscut din petalele plantei Hibiscus, de exemplu, 
ceai din KARKADE. 

Conform art. 7(1) din Legea 588/1995, sunt excluse 
de la protecţie şi nu pot   înregistrate mărcile compuse 
exclusiv din semne sau din indicaţii lipsite de caracter 
distinctiv, în special compuse numai din: c) semne sau 
indicaţii care pot servi în comerţ pentru a desemna 

specia, calitatea, cantitatea, însuşirile, destinaţia, 
valoarea sau timpul fabricării produselor ori prestării 
serviciilor, sediul producătorului, precum şi alte carac-
teristici.  Prin urmare, semnul menţionat ar induce în 
eroare consumatorii în ceea ce priveşte produsul.

În afară de aceasta, menţionăm că denumirea 
ştiinţi că a plantei Hibiscus sabdariffa nu este utilizată 
de către consumatori, ci este folosită anume denu-
mirea devenită deja uzuală KARKADE sau SUDAN-
SKAIA ROZA. Mai mult ca atât, majoritatea plantelor 
au denumiri uzuale, dar în ştiinţă poartă alt nume, 
necunoscut publicului larg, de exemplu:

Porumb Zea mays

Floarea-soarelui Helianthus annuus

Viţă-de-vie Vitis vinifera

Bujor Paeonia

Măr Malus

Căpşun Fragaria ananassa

Nuc Juglans regia

Cais Armenica vulgaris

Vâzdoagă Tagetes

Deci, Hotărârea Comisiei de Apel s-a bazat, în special, 
pe următoarele:

a) la momentul înregistrării mărcii, planta KARKADE
 nu era cunoscută consumatorilor;

b) desemnarea este constituită din termeni descriptivi
 pentru produsele revendicate;

c) ar putea induce în eroare consumatorii.

La data de 14.11.2006 Alexandr Parinov a ata-
cat Hotărârea Comisiei de Apel în Curtea de Apel, 
aducând în instanţa de judecată următoarele argu-
mente:

a) la etapele depunerii cererii şi anulării mărcii
 situaţia era una şi aceeaşi;

b) Comisia de Apel s-a bazat pe nişte presupuneri 
 ce nu pot avea forţă probantă;

c) KARKADE nu este o denumire de plantă, ci o
 marcă comercială. Denumirea plantei este: 
 Hibiscus sabdariffa sau Sudanskaia roza;
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d) concluzia Comisiei de Apel precum că marca 
 ar induce în eroare consumatorii este o presupu-
 nere neargumentată;

e) o marcă similară este înregistrată în Federaţia
 Rusă.

Argumentele AGEPI au fost următoarele:

a) la momentul efectuării examinării de către Depar-
 tamentul Mărci, Desene şi Modele Industriale 
 (anul 2003), semnul KARKADE nu era utilizat
 de către consumatori pentru a desemna ceaiul 
 din petalele plantei Hibiscus, producţia dată ne ind
 încă răspândită pe teritoriul Republicii Moldova;

b) din anul 2006 cuvântul KARKADE a devenit uzual
 şi este utilizat pentru a desemna ceaiul din 
 petalele plantei Hibiscus, de ex.: ceai din
 KARKADE; 

c) denumirea ştiinţi că a plantei Hibiscus sabdariffa
 nu este utilizată de către consumatori,  ind folosită
 anume denumirea uzuală KARKADE 
 şi SUDANSKAIA ROZA;

d) în Federaţia Rusă marca KARKADE a fost anulată
 în anul 2001 din aceleaşi motive.

Curtea de Apel a considerat argumentele aduse de 
Alexandr Parinov mai convingătoare şi i-a dat câştig de 
cauză. Curtea Supremă de Justiţie a anulat Hotărârea 
Curţii de Apel şi a lăsat în vigoare hotărârea Comisiei 
de Apel AGEPI.

b) Anularea mărcii ca urmare a încălcării 
dreptului asupra numelui comercial

Denumirea de  rmă asigură deosebirea unei între-
prinderi de alte întreprinderi. Conform art. 1(2) al 
Convenţiei de la Paris, denumirea de  rmă constituie 
un obiect al proprietăţii industriale. Conform legislaţiei 
naţionale, denumirea de  rmă este înregistrată la 
Camera Înregistrării de Stat,  ind inclusă în Registrul 
unic al întreprinderilor din Republica Moldova. Per-
soana juridică care a înregistrat această denumire are 
dreptul exclusiv de utilizare.

Astfel, destul de complicată este situaţia când un 
titular deţine o marcă comercială verbală (sau o 
marcă combinată), iar o oarecare persoană juridică 
are o denumire de  rmă în care se conţine elementul 
verbal, ambii activând în acelaşi domeniu. În astfel 

de litigii, în temeiul Legii 588/1995, proprietarul mărcii 
comerciale atacă, de obicei,  în instanţa de judecată 
deţinătorul denumirii de  rmă, iar persoana juridică 
îşi construieşte apărarea pe argumentul că dânsul nu 
utilizează o marcă comercială străină, ci activează 
legal sub denumirea sa de  rmă.

În aceste cazuri, trebuie examinaţi atent următorii 
factori:

a) prioritatea  aparţine denumirii de  rmă sau mărcii
 comerciale;

b) similitudinea denumirii de  rmă şi a mărcii comer-
 ciale, probabilitatea inducerii în eroare a consuma-
 torului; 

c) obiectul activităţii (sfera, domeniul de activitate)
 părţilor în litigiu. Dacă sferele de activitate se
 deosebesc, atunci concluzia ar   că este deservit
 un contingent diferit de consumatori şi, prin 
 urmare, nu ar trebui să existe concurenţă;

d) teritoriile activităţii comerciale a părţilor în litigiu,
 care pot   situate geogra c în diferite colţuri ale
 ţării;

e) existenţa titlului de protecţie asupra mărcii 
 şi valoarea mărcii comerciale.

Un caz deosebit de interesant, în contextul dat, con-
stituie litigiul privind marca comercială AQUAPHOR. 
Marca comercială AQUAPHOR a fost depusă spre 
înregistrare pentru clasele 11, 21, 35 de către solicitan-
tul naţional Dumitru Galupa.

La data de 19.09.2005, Întreprinderea OOO „AQUA-
PHOR” din Rusia a depus o contestaţie împotriva 
înregistrării mărcii în cauză argumentând că:

Ô semnul verbal AQUAPHOR, solicitat pentru
 înregistrare în calitate de marcă, prezintă o de-
 numire identică cu denumirea de întreprindere
 OOO „AQUAPHOR” din Rusia;

Ô clasele desemnate conform cererii se raportează
 la grupele de produse/servicii esenţiale ale
 întreprinderii ruse, prezente de mai mulţi ani pe
 piaţa Republicii Moldova. 

Cu toate că faptul înregistrării ilicite a mărcii de către 
solicitantul naţional era evident, Comisia de Apel nu 
a avut temeiuri legale pentru a satisface contestaţia. 
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Compania din Rusia argumenta că AGEPI încalcă 
prevederile art. 8 al Convenţiei de la Paris care 
prevede: Numele comercial va   protejat în toate ţările 
Uniunii, fără obligaţia de depunere sau de înregistrare, 
indiferent de faptul dacă el face sau nu parte dintr-o 
marcă de fabrică sau de comerţ.

Comentariul la art. 8 explică: Articolul 8 stabileşte că 
numele comercial va   protejat, dar nu spune în ce 
mod. Statele-membre sunt în drept să reglementeze 
acordarea protecţiei.  Modul de protejare se va stabili 
de legislaţia naţională.

În cazul Republicii Moldova, protecţia numelui co-
mercial este reglementat de Legea 588/1995, articolul 
7(3)a), care prevede că: nu pot   înregistrate ca marcă 
semnele care reproduc denumiri de  rmă (sau părţi 
ale lor) bine-cunoscute în Republica Moldova în cazul 
în care acestea nu aparţin persoanei care solicită înre-
gistrarea mărcii. De asemenea, comentariul prevede 
că protecţia acordată unui nume comercial străin, 
conform principiului regimului naţional, trebuie să  e 
similară cu protecţia acordată denumirilor naţionale. 

După cum observăm, în comentariu se vorbeşte 
despre înregistrarea întreprinderii în ţara în care este 
cerută protecţia. 

Astfel, bazându-se pe cunoştinţele proprii, expertul 
care face examinarea poate presupune că o denu-
mire de  rmă este cunoscută în Republica Moldova, 
însă dânsul nu poate face aceasta când este vorba 
de un con ict, ca în cazul litigiului dat, deoarece 
recunoaşterea unei denumiri de  rmă ca bine-
cunoscută este un fapt care are efecte juridice şi ţine 
de competenţa instanţei de judecată. Prin urmare, so-
licitantului din Rusia i s-a recomandat să se adreseze 
în instanţa de judecată, care să decidă că denumirea 
de  rmă este bine-cunoscută.

Aceleaşi argumente au fost aduse şi în instanţa de 
judecată. Curtea de Apel a lăsat în vigoare Hotărârea 
Comisiei de Apel AGEPI, însă Curtea Supremă de 
Justiţie a anulat-o.

c) Anularea înregistrării mărcii comerciale 
care reproduce un nume de familie

Art. 2(2) al Legii 588/1995 prevede: pot   înregistrate 
ca mărci astfel de semne, cum ar  : cuvintele (inclu-
siv numele de persoane), literele, cifrele, elementele 
 gurative şi combinaţiile de culori, precum şi orice 
combinaţie a acestor semne perceptibile vizual. 

Cum procedăm însă în cazul în care numele de familie 
solicitat este identic cu numele de familie al unei per-
soane cunoscute?

În acest sens este elocvent litigiul referitor la marca 
BASARAB.

Marca verbală BASARAB a fost înregistrată la data de 
03.01.2005, pentru produsele din clasa 33, pe numele 
solicitantului naţional Igor Basarab.

La data de 22.02.2006, Combinatul de Vinuri „CRI-
COVA” S.A. a depus o contestaţie la Comisia de Apel 
AGEPI privind anularea înregistrării mărcii verbale 
BASARAB, în temeiul art. 26 şi 7(3)d) care prevăd că 
nu pot   înregistrate ca marcă semnele ce reproduc: 
nume de persoane, pseudonime şi cuvinte derivate de 
la acestea, portrete şi facsimile ale persoanelor renu-
mite fără consimţământul acestora, al moştenitorilor 
lor, al organului competent de ocrotire a valorilor cultu-
rale ale statului respectiv.

Reprezentantul „CRICOVA” S.A. a argumentat că 
pentru consumatori cuvântul Basarab se asociază cu 
domnitorul Moldovei Matei Basarab, iar numele domni-
torului constituie un patrimoniu al ţării.

Pe data de 12.05.2006, Comisia de Apel AGEPI a 
respins revendicările contestatarului ca  ind neînteme-
iate şi a lăsat în vigoare decizia de înregistrare a mărcii 
BASARAB.

Desigur, Combinatul de Vinuri „CRICOVA” S.A. a ata-
cat hotărârea Comisiei de Apel în instanţa de judecată, 
invocând încălcarea de către AGEPI a art. 7(4)a), 
7(2)a), iar principalul argument a fost încălcarea de 
către AGEPI a art. 7(3)d), şi anume: numele 
BASARAB face parte din patrimoniul istoric şi cultural 
al Republicii Moldova şi României.

Argumentele AGEPI au fost următoarele:

a) art. 2(2) al Legii 588/1995 prevede că pot   înre-
 gistrate ca mărci astfel de semne, cum ar  
 cuvintele (inclusiv numele de persoane), iar cuvân-
 tul BASARAB este nume propriu întâlnit foarte des
 în Republica Moldova;

b) în Hotărârea Guvernului nr. 1425 din 02.12.2003
 privind modul şi condiţiile de acordare a permisiu-
 nii de folosire a denumirii o ciale sau istorice a
 statului în marca de produs şi/sau de serviciu nu
 este indicată denumirea Basarabia, care provine 
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de la cuvântul Basarab, ca denumire o cială sau 
istorică a statului.

Instanţa de judecată a satisfăcut cerinţele Combinatu-
lui de Vinuri „CRICOVA” S.A. şi a anulat marca 
BASARAB.

2. LITIGIILE JUDICIARE REFERITOARE 
LA CONCURENŢA NELOIALĂ

Cea mai mare parte a actelor de concurenţă neloială 
este legată de încălcarea dreptului asupra obiectelor 
de proprietate intelectuală, şi anume:

Ô utilizarea neautorizată, integrală sau parţială 
 a mărcii comerciale, emblemei de deservire, 
 a altor obiecte de proprietate industrială;

Ô copierea formei, ambalajului şi aspectului exterior
 ale măr i unui alt agent economic.

Litigiile referitoare la concurenţa neloială sunt legate, 
de fapt, de împărţirea pieţei serviciilor şi produselor 
între producătorii mari. Participanţii unor astfel de 
litigii sunt, de obicei, câteva companii cunoscute, care 
contestă reciproc drepturile referitoare la proprietatea 
intelectuală şi astfel încearcă să obţină controlul 
asupra unei părţi din piaţa vânzărilor de mărfuri. În 
asemenea litigii marca serveşte ca instrument de luptă 
pentru controlul pieţei. În aceste cazuri, procesele de 
judecată se deosebesc prin durată şi prin aplicarea de 
către părţi a diferitelor metode de luptă. 

Litigiile referitoare la concurenţa neloială pot   
împărţite în litigii pentru:

a) înregistrarea ilicită a mărcii comerciale;

b) încălcarea dreptului exclusiv asupra mărcii.

O mare parte a antreprenorilor, ieşind pe piaţă 
cu un produs/serviciu, nu fac reclamă produsu-
lui/serviciului, ci mărcii comerciale sub care acesta 
se comercializează. Astfel, preţul mărcii comerciale 
depinde de investiţiile în reclamă, de încrederea 
cumpărătorilor şi de reputaţia mărcii. Însă nu toţi antre-
prenorii preferă calea cea mai grea, adică nu doresc 
să-si promoveze produsele/serviciile pe piaţă într-un 
mod onest. Cunoscând importanţa mărcii comerciale, 
antreprenorii neloiali evită să investească bani în 
crearea şi dezvoltarea unor mărci comerciale noi şi 
atunci, pur şi simplu „împrumută” marca comercială de 
la concurenţi pentru a o valori ca în folosul personal. 

Anume produsele companiilor renumite sunt 
contrafăcute, deoarece utilizarea mărcilor cunoscute 
de consumatori oferă un avantaj suplimentar în cazul 
realizării măr i; de asemenea, contrafacerea permite 
realizarea produselor cu un preţ mai mare comparativ 
cu cel al produselor similare. 

Lupta cu contrafacerea ocupă un loc de bază în ca-
tegoria litigiilor referitoare la mărcile comerciale. Con-
form art. 6(1) al Legii 588/1995, titularul unei mărci, 
pe întregul termen de valabilitate al mărcii, are dreptul 
exclusiv de a dispune de marcă, de a o folosi pe terito-
riul Republicii Moldova şi de a interzice altor persoane 
să o utilizeze, fără consimţământul său în operaţiunile 
comerciale. Producerea mărfurilor contrafăcute este o 
afacere foarte pro tabilă, de aceea marfa de succes 
în rândurile cumpărătorilor este şi va   contrafăcută, 
anume din motivul succesului ei.

Legislaţia Republicii Moldova privind protecţia 
proprietăţii industriale este destul de complexă, iar an-
treprenorii nu o cunosc destul de bine, ceea ce îi face 
să întârzie cu întreprinderea măsurilor operative pentru 
protecţia obiectelor de proprietate intelectuală pe care 
o deţin. Astfel de întârzieri îi pot costa foarte scump, în 
special în cazul în care sub o marcă cunoscută sunt 
vândute produse de o calitate foarte joasă.

Înregistrarea ilicită (cu rea-credinţă) a mărcii comer-
ciale este o modalitate răspândită în tot spaţiul fostei 
URSS. Astfel de înregistrări sunt efectuate cu scopul 
de a prelua controlul asupra unei afaceri pro tabile sau 
pentru un pro t bănesc. Astfel s-a procedat în cazul 
mărcilor: AQUAPHOR; Hard Rock Cafe; BERKER; 
KARKADE; MIAGKOV.

Acţiunile forte ale titularilor în scopul apărării mărcilor 
în instanţa de judecată sunt:

Ô recunoaşterea notorietăţii mărcii pe teritoriul RM,
 conducându-se de recomandările OMPI (Hard
 Rock Cafe);

Ô prezentarea în instanţă a contractului de dealler
 sau a probelor care denotă existenţa relaţiilor co-
 merciale între părţi (facturi  scale, documente
 vamale, invoice-uri etc.).

Conform art. 6 al Legii 588/1995, titularul unei mărci, 
pe întregul termen de valabilitate al mărcii, are dreptul 
exclusiv de a dispune de marcă, de a o folosi pe terito-
riul Republicii Moldova şi de a interzice altor persoane 
să o folosească fără consimţământul său.
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Pentru a avea un drept exclusiv asupra mărcii, 
este necesar de a o înregistra la AGEPI. Totodată, 
reamintim că marca va   protejată numai pe teritoriul 
ţării pentru care a fost înregistrată.

3. CORELAŢIA ÎNTRE MARCA COMERCIALĂ 
ŞI OBIECTUL PROTEJAT PRIN DREPTUL 
DE AUTOR

Litigii deosebit de interesante în domeniul protecţiei 
mărcilor sunt cele în care obiectul proprietăţii intelectu-
ale este protejat: 

Ô în calitate de marcă comercială pentru companie;

Ô ca obiect al dreptului de autor.

Un litigiu din această categorie a fost cel dintre compa-
nia FIDESCO SRL şi o persoană  zică.

Litigiul a constat în următoarele: sigla FIDESCO era 
protejată: 

Ô în calitate de marcă comercială, de către compa-
 nia
 FIDESCO SRL;

Ô în calitate de operă de artă decorativă şi aplicată
 ca obiect al dreptului de autor, de către o persoană
  zică.

Trebuie să menţionăm că marca comercială ca obiect 
ocrotit prin dreptul de autor şi drepturile conexe a fost 
înregistrată în 2005.

În cazul dat, două persoane (AUTORUL şi FIDESCO 
SRL – în calitate de titulari ai mărcii combinate 
FIDESCO) pretind că ar avea dreptul exclusiv asupra 
desenului FIDESCO, ambii dispunând de certi cate 
care con rmă aceste drepturi. 

Cine are prioritate? A procedat oare AGEPI ilegal?

Autorul s-a adresat în instanţă cu o cerere de chemare 
în judecată pentru apărarea dreptului de autor, în care 
solicita interzicerea publicării şi folosirii siglei FIDESCO 
de către FIDESCO SRL, invocând ca temei art. 7(3)c) 
din Lege, care prevede: nu pot   înregistrate ca marcă 
semnele care reproduc: denumiri de opere ştiinţi ce, 

literare şi de artă, personaje sau citate din ele, opere 
artistice sau fragmente din acestea bine-cunoscute 
în Republica Moldova, fără consimţământul titularilor 
dreptului de autor sau al succesorilor lor de drepturi.

Argumentele FIDESCO SRL erau următoarele:

a) autor al mărcii FIDESCO poate   doar FIDESCO
 SRL, în temeiul înregistrării la AGEPI; 

b) ilegalitatea certi catului de înregistrare a operei
 de artă decorativă, pe motiv că opera imită întru
 totul marca comercială a FIDESCO SRL;

c) AGEPI nu a luat în consideraţie faptul că, la mo-
 mentul eliberării certi catului de înregistrare 
 a dreptului de autor (03.11.2005), marca
 comercială FIDESCO exista pe piaţă mai mult 
 de 10 ani;

d) sigla dată nu este o operă de artă decorativă.

AGEPI a fost atrasă în proces în calitate de interveni-
ent şi a dat următoarele explicaţii:

a) Artă decorativă – arta de a decora cu mijloacele
 artelor plastice exteriorul şi interiorul unei case, 
 al obiectelor de uz curent, al mobilierului, costume-
 lor etc. Literatura de specialitate de neşte obiec-
 tele de artă decorativă şi aplicată ca articole
 artistice cu destinaţie habituală care posedă
  calităţi artistice şi estetice şi care, pe lângă
 faptul că satisfac necesităţile practice, constituie 
 o înfrumuseţare a mediului înconjurător 
 şi a omului;

b) Pentru apariţia şi exercitarea dreptului de autor
 nu se cere înregistrare, alte proceduri speciale
 sau respectarea altor formalităţi. Titularul dreptu -
 rilor exclusive de autor asupra unei opere publi-
 cate sau nepublicate poate să o înregistreze în
 registrele o ciale de stat, în decursul duratei ter-
 menului de ocrotire a dreptului de autor timp 
 de 25 de ani din momentul creării;

c) Art. 8 al Legii nr. 293/1994 privind drepturile 
 de autor şi drepturile conexe stabileşte că:

 Ô paternitatea aparţine persoanei (persoanelor),
   sub al cărei nume a fost publicată opera, 
   dacă nu există alte dovezi;

 Ô în caz de litigiu, instanţa judecătorească
   poate recunoaşte înregistrarea drept pre  zum-
    ţie a paternităţii, dacă nu se va dovedi altfel;
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d) Art. 7(3)b) al Legii 588/1995 prevede că nu pot  
 înregistrate ca marcă semnele care reproduc de-
 numiri de opere ştiinţi ce, literare şi de artă, per-
 sonaje sau citate din ele, opere artistice sau
 fragmente din acestea bine-cunoscute în Repu -
 blica Moldova, fără consimţământul titularilor drep-
 tului de autor sau al succesorilor lor de drepturi.

Litigiul în cauză s-a încheiat prin împăcarea părţilor.

În concluzie, putem să menţionăm că numărul litigiilor 
judiciare în domeniul protecţiei mărcilor înregistrează 
o creştere semni cativă faţă de anii precedenţi. De 
exemplu, în anul 2005 colaboratorii Secţiei contencios 
AGEPI au participat la examinarea a 26 de dosare în 

instanţele judecătoreşti, iar în 2006 – la examinarea 
a 49 de dosare.

Considerăm că creşterea acţiunilor de judecată 
este condiţionată de mai mulţi factori, precum sunt: 
creşterea rolului şi importanţei mărcilor de produse şi 
servicii în activitatea economică, mediatizarea largă a 
problemelor legate de protecţia proprietăţii intelectuale; 
accesul liber la bazele de date internaţionale; conlucra-
rea e cientă dintre AGEPI şi organele/instituţiile de stat 
(Departamentul Vamal, Departamentul Standardizare 
şi Metrologie, Academia de Ştiinţe a Moldovei etc.); 
creşterea numărului de reprezentanţi în proprietate 
industrială etc.

SUMMARY

The paper re ects the nowadays situation and trends of the court practice in the  eld of trademarks 
protection in the Republic of Moldova, as well as methods of preventing the disputes on the intellec-
tual property objects, accumulation of the  judicial experience in this  eld. 

CALENDAR

La 21 iunie 1947 s-a născut la Mândreşti, Teleneşti, Tudor GHEORGHIŢĂ, doctor habilitat 
în medicină, profesor universitar, şeful Catedrei de microbiologie, virusologie şi imunologie a 
Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”, şeful Laboratorului de diagnostic 
expres „Microtest” al Centrului de Patobiologie şi Patologie al AŞM.

Tudor GHEORGHIŢĂ a absolvit, cu diplomă de menţiune în anul 1976, Facultatea de medicină 
preventivă a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu” din Chişinău. Urmează 
doctorantura în domeniul microbiologiei şi susţine, la Sankt-Petersburg, teza de doctor în medicină, 
iar ulterior, la Saratov, teza de doctor habilitat în medicină.

Rezultatele cercetărilor ştiinţi ce efectuate de Tudor GHEORGHIŢĂ au pus bazele unei noi direcţii 
în microbiologia medicală – diagnosticul microbiologic rapid al patologiei infecţioase şi indicarea 
microorganismelor în obiectele din mediul ambiant. 

Este conducătorul ştiinţi c a 6 teze de doctorat, a semnat în calitate de autor şi coautor circa 170 de 
lucrări ştiinţi ce, inclusiv monogra i, culegeri tematice şi articole, a elaborat 32 de invenţii pentru 
care deţine brevete şi certi cate de autor. 
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Ca urmare a aprobării Hotărârii Guvernului RM nr. 968 
din 1.09.2004, Codul penal al Republicii Moldova a fost 
completat cu art. 1851 „Încălcarea dreptului de autor 
şi a drepturilor conexe”. Totodată, au rămas în vi goare 
normele care prevăd răspunderea administrativă 
pentru acţiunile ce aduc prejudicii proprietăţii intelec-
tuale. Urmare acestui fapt, a devenit actuală problema 

DELIMITAREA INFRACŢIUNILOR 
ŞI CONTRAVENŢIILOR ADMINISTRATIVE 
ÎN CAZUL PREJUDICIERII PROPRIETĂŢII 
INTELECTUALE

dr. Vitalie STATI, 
Universitatea de Stat din Moldova

„Sancţionarea contravenţională a faptelor ilicite de încălcare a dreptului de autor sau 
a drepturilor conexe este determinată de realizarea principiului decriminalizării faptelor cu pericol 
social redus şi corespunde exigenţelor de protecţie legală a dreptului de autor şi drepturilor 
conexe, se menţiona în nota informativă la Proiectul de lege privind completarea Codului penal din 
Hotărârea nr. 968 (1.09.2004) a Guvernului Republicii Moldova.1 Practica demonstrează, însă, că, 
pentru a preveni şi combate încălcările dreptului de autor şi ale drepturilor conexe, sancţionarea 
administrativă a contravenţiilor este insu cientă, deoarece făptaşii continuă să valori ce în mod 
ilegal obiecte ale dreptului de autor şi drepturilor conexe în po da tragerii lor la răspunderea 
administrativă”.

delimitării infracţiunilor de contravenţiile administrative 
săvârşite împotriva proprietăţii intelectuale.

Trasarea unei linii de demarcaţie între ilicitul penal 
şi ilicitul contravenţional este, fără doar şi poate, o 
sarcină a politicii penale şi a celei administrative. Toc-
mai stabilirea corectă a gradului de protecţie juridică 

1 Nepublicată o cial
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a fenomenului, supus in uenţei din partea statului, 
constituie una dintre cele mai di cile operaţiuni pe care 
legiuitorul trebuie s-o realizeze la o anumită etapă 
istorică. Rezultatul acestei operaţiuni îl reprezintă eva-
luarea precisă a gradului şi a caracterului pericolului 
social pe care-l comportă infracţiunile şi contravenţiile 
administrative. Această evaluare trebuie să  e în 
deplină concordanţă cu principiul compatibilităţii dintre 
diferitele componente ale sistemului de drept, principiu 
speci c politicii legislative.

Însă realizarea în procesul creaţiei legislative a deci-
ziilor, chiar şi a celor de calitate apreciabilă, poate 
avea repercusiuni nefaste, cauzate, de cele mai multe 
ori, de tehnica prezentării materiei normative. Analiza 
Codului penal şi a Codului cu privire la contravenţiile 
administrative arată că aspectele menţionate se 
referă, în deplină măsură, şi la delimitarea infracţiunilor 
de contravenţiile administrative, ca domeniu aparte 
al politicii legislative. De aceea, în prezentul stu-
diu, ne vom axa pe examinarea unor probleme de 
tehnică legislativă, care apar în procesul de sporire a 
convergenţei dintre normele penale şi normele admi-
nistrative.

În general, asigurarea tehnică a delimitării infracţiunilor 
de contravenţiile administrative se prezintă în 
următoarele forme:

1) indicare asupra lipsei faptei penal condamnabile 
 în acţiunile (inacţiunile) care formează
 componenţa unei contravenţii administrative;

2) indicare asupra lipsei, în componenţa unei
 contravenţii administrative concrete, a semnelor
 unei componenţe de infracţiune concrete;

3) indicare asupra prezenţei, în componenţa unei
 contravenţii administrative concrete, a semnelor
 limitrofe cu semnele unei componenţe 
 de infracţiuni concrete.2 

Analiza complexă a legislaţiei în vigoare ne permite 
să a rmăm că aplicarea practică a acestor metode de 
delimitare a infracţiunilor de contravenţiile administra-
tive nu întotdeauna are efectul scontat. În primul rând, 
aceste metode sunt departe de perfecţiune. În al doilea 

rând, de multe ori nici normele penale, nici cele admi-
nistrative nu conţin o indicaţie care ar facilita în vreun 
mod disocierea lor reciprocă.

Aceste observaţii critice privesc în mod direct 
normele penale şi cele administrative care stabilesc 
răspunderea pentru faptele contra proprietăţii intelec-
tuale.

Astfel, în alin. (1), (3) şi (5) din art. 1851 CP RM, 
legiuitorul utilizează formula „proporţii mari”. În cazul 
infracţiunilor prevăzute la alin. (1) şi (3) art. 1851 CP 
RM, această formulă desemnează caracteristicile can-
titative ale obiectului material al infracţiunilor. În ipoteza 
infracţiunii prevăzute la alin. (5) art. 1851 CP RM, 
formula „proporţii mari” vizează caracteristicile cantita-
tive ale urmărilor prejudiciabile ale infracţiunii. Atunci 
când caracteristicile cantitative menţionate nu ating 
proporţii mari, „cele săvârşite urmează a   cali cate 
conform art. 512 din Codul cu privire la contravenţiile 
administrative”.3 

În conformitate cu art. 512 din Codul cu privire la 
contravenţiile administrative, se prevede răspunderea 
pentru următoarele fapte:

1) folosirea produselor muncii intelectuale, inclusiv 
 a produselor muncii intelectuale a autorilor străini,
 fără a încheia un contract cu autorul sau cu suc-
 cesorii lui de drepturi, încălcarea condiţiilor de
 folosire a produselor muncii intelectuale, însuşirea
 paternităţii asupra produselor muncii intelectuale,
 inclusiv asupra operelor literare, de artă sau
 ştiinţi ce, folosirea lor în orice alt mod ilicit, precum
 şi constrângerea la copaternitate (alin. 1);

2) distrugerea din neglijenţă a originalului operei 
 de artă plastică, sculptură, a manuscrisului sau 
 a variantei de nitive a originalului operei audiovi-
 zuale (alin. 2);

3) înlăturarea semnului de ocrotire a dreptului 
 de autor în procesul editării, reeditării sau
 multiplicării operei (alin. 3).

Să analizăm, în cele ce urmează, modul în care sunt 
delimitate aceste fapte de infracţiunile prevăzute 
la art. 1851 CP RM.

2 Кобзева Е.В., Разграничение преступлений и административных правонарушений: роль законодательной техники 
// http:/sartracc.sgap.ru/Pub/kobzeva(23-08-05).htm
3 Brînză S., Ulianovschi X., Stati V. şi alţii. Drept penal. Partea Specială. – Chişinău: Cartier, 2005, p. 213, 218, 221.
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Delimitarea faptei prevăzute la alin. (1) art. 512 din 
Codul cu privire la contravenţiile administrative 
(cu excepţia modalităţii de constrângere la copaterni-
tate) – în raport cu infracţiunea prevăzută la alin. (2) 
art. 1851 CP RM – se face în funcţie de prezenţa sau 
lipsa indicatorului „proporţii mari” în cele săvârşite. 
Cât priveşte modalitatea „constrângerea la copaterni-
tate”, nu putem face delimitarea folosind acest indica-
tor. În cazul dat, delimitarea trebuie făcută nu în funcţie 
de anumite caracteristici cantitative, ci de anumite 
caracteristici calitative.

Astfel, potrivit alin. (1) art. 1851 CP RM, se prevede, 
printre altele, răspunderea pentru însuşirea dreptu-
lui la paternitate (plagiat). Pe de altă parte, conform 
lit. d) alin. (6) art. 1851 CP RM, răspunderea pentru 
încălcarea dreptului de autor şi a drepturilor conexe 
se agravează dacă această faptă este săvârşită prin 
constrângere  zică sau psihologică.

Este oare constrângerea la copaternitate (prevăzută 
la alin. (2) art. 512 din Codul cu privire la contravenţiile 
administrative) una şi aceeaşi cu însuşirea dreptului 
la paternitate, săvârşită prin constrângere  zică sau 
psihologică (prevăzută la lit. d) alin. (6) art. 1851 CP 
RM)?

În aparenţă, cele două ipoteze confruntate sunt 
identice. Însă interpretarea sistemică a art. 8 
„Recunoaşterea paternităţii. Prezumţia paternităţii. 
Înregistrarea operei” şi art. 11 „Copaternitatea” din 
Legea Republicii Moldova privind dreptul de au-
tor şi drepturile conexe, adoptată la 23.11.19944, ne 
îndreaptă spre alte concluzii. Or, în cazul constrângerii 
la paternitate, făptuitorul pretinde la postura de autor, 
adică de persoană  zică prin a cărei muncă creatoare 
a fost creată opera. O situaţie calitativ diferită se atestă 
în cazul constrângerii la copaternitate: făptuitorul nu 
pretinde la postura exclusivă de autor, însă urmăreşte 
să  e considerat coautor.

Desigur, este discutabilă opţiunea legiuitorului de a trata 
în mod diferit două fapte având un grad relativ apropiat 
de pericol social: constrângerea la copaternitate – 
ca pe o contravenţie administrativă; constrângerea la 
paternitate – ca pe o variantă agravată a infracţiunii. 
Considerăm că această diferenţă de tratament nu este 

justi cată. De aceea, recomandăm modi carea preve-
derilor legislative: în alin. (2) art. 1851 CP RM, în locul 
expresiei „însuşirea dreptului la paternitate (plagiatul)”, 
să  e indicată „însuşirea dreptului la paternitate 
sau copaternitate”; în paralel, din alin. (1) art. 512 
al Codului cu privire la contravenţiile administrative să 
 e exclusă sintagma „precum şi constrângerea 
la copaternitate”.

Dacă analizăm lucrurile din altă perspectivă, există 
oare vreo infracţiune de care trebuie deosebită 
fapta de distrugere din neglijenţă a originalului ope-
rei de artă plastică, sculptură, a manuscrisului sau 
a variantei de nitive a originalului operei audiovi-
zuale (faptă prevăzută la alin. (2) art. 512 din Codul 
cu privire la contravenţiile administrative)? Poate 
această infracţiune este distrugerea sau deteriora-
rea din imprudenţă a bunurilor (art. 198 CP RM)? Or, 
în dispoziţia art. 198 CP RM se utilizează sintagma 
„daune în proporţii mari”. Să  e oare acest indicator 
cantitativ criteriul de delimitare dintre contravenţia 
administrativă prevăzută la alin. (2) art. 512 din Codul 
cu privire la contravenţiile administrative şi infracţiunea 
prevăzută la art. 198 CP RM?

Considerăm că cele două fapte comparate nu sunt 
conexe. De aceea, nici indicatorul cantitativ sus-amintit 
nu poate   aplicat la delimitarea lor, întrucât, în cazul 
infracţiunii prevăzute la art. 198 CP RM, are loc o 
in uenţare infracţională nemijlocită asupra unui bun 
material. Pe când în cazul faptei prevăzute la alin. (2) 
art. 512 din Codul cu privire la contravenţiile administra-
tive, in uenţarea infracţională nemijlocită se îndreaptă 
asupra unui bun intelectual. Iar după cum rezultă din 
art. 9 al Constituţiei, noţiunile „bun material” şi „bun 
intelectual” sunt noţiuni care nu se confundă. Această 
concluzie rezultă şi din de niţia noţiunii „exemplar 
de operă sau fonogramă”, formulate în Legea Repu-
blicii Moldova cu privire la difuzarea exemplarelor de 
opere şi fonograme, adoptată la 14.11.2002: „copie a 
unei opere sau fonograme, imprimată pe orice suport 
material, produsă direct sau indirect, de pe original sau 
de pe o altă copie a operei sau fonogramei”.  Aşadar, 
originalul operei (sau copia operei), în calitate de bun 
intelectual, nu este echivalat cu suportul material al 
operei, în calitate de bun material.

4 Monitorul O cial al Republicii Moldova. – 1995. – Nr. 13.
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În legătură cu cele menţionate, considerăm că în 
Codul penal trebuie să existe o normă conexă cu 
norma de la alin. (2) art. 512 din Codul cu privire la 
contravenţiile administrative. Ar   incorect să cali căm, 
în conformitate cu alin. (2) art. 512 din Codul cu privire 
la contravenţiile administrative, fapta de distrugere 
din neglijenţă a originalului operei de artă plastică, 
sculptură, a manuscrisului sau a variantei de nitive a 
originalului operei audiovizuale, dacă au fost cauzate 
daune în proporţii mari.

Conform alin. (2) art. 148 din Legea privind drep-
tul de autor şi drepturile conexe, pentru a informa 
publicul despre drepturile sale, titularul are dreptul să 
folosească simbolul ocrotirii dreptului de autor, care se 
imprimă pe  ecare exemplar al operei şi constă din trei 
elemente:

1) litera latină C inclusă într-un cerc – ©;

2) numele (denumirea) titularului drepturilor exclusive
 de autor;

3) anul primei publicări a operei.

În acest context, considerăm că infracţiunea conexă 
cu fapta prevăzută la alin. (3) art. 512 din Codul cu 

privire la contravenţiile administrative este infracţiunea 
prevăzută la alin. (1) art. 1851 CP RM. Or, în dispoziţia 
acestei norme penale, se folosesc şi cuvintele „modi-
 carea sub orice formă a obiectului protejat de dreptul 
de autor sau de drepturile conexe”. Iar prin „modi ca-
rea sub orice formă” trebuie de înţeles „prelucrarea” 
obiectului protejat de dreptul de autor sau de drepturile 
conexe, care nu imprimă originalitate literară, artistică 
sau ştiinţi că obiectului nou-creat”.  În mod evident, 
sub incidenţa acestei de niţii nimereşte şi fapta de 
înlăturare a semnului de ocrotire a dreptului de autor 
în procesul editării, reeditării sau multiplicării operei. În 
concluzie, prezenţa sau absenţa indicatorului „proporţii 
mari” este criteriul ce permite delimitarea infracţiunii, 
prevăzute la alin. (1) art. 1851 CP RM, de contravenţia 
administrativă, prevăzută la alin. (3) art. 512 din Codul 
cu privire la contravenţiile administrative.

În prezentul studiu am supus examinării doar o parte 
din problemele ce privesc delimitarea infracţiunilor 
de contravenţiile admi nistrative contra proprietăţii 
intelectuale. Reprezentând o problemă complexă, 
de soluţionarea căreia depinde protecţia e cientă a 
proprietăţii intelectuale, problema conturată merită o 
investigaţie suplimentară.

SUMMARY

The presence or the absence of the „large portion” indicator is a criterion permitting the delimita-
tion of the infringement foreseen in the paragraph (1) art. 1851 of the PC of the RM, from the no 
criminal violation provided in the paragraph (3) art. 512 of the Code on the administrative viola-
tions. In this work it is subjected to the examination only a part of the matters providing the delimita-
tion of the intellectual property infringement from the intellectual property administrative violation. 
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ştiinţi c superior, conferenţiar universitar la Universitatea Tehnică a Moldovei. 

Ion PĂNĂŞESCU a studiat la Institutul Politehnic din Chişinău, Facultatea tehnologia construcţiei 
de maşini, maşini-unelte pentru aşchierea metalelor şi sculelor (1965-1970). În 1984 susţine teza de 
doctor în ştiinţe tehnice la specialitatea „Procese şi aparate în industria alimentară”. 
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Deţine 26 de brevete de invenţie în probleme tehnice din domeniul agriculturii şi industriei alimen-
tare. 
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MOTIVELE DEZVOLTĂRII FENOMENULUI

Externalizarea ştiinţi că (scienti c outsourcing) este 
un termen relativ nou şi se referă la contractarea 
unor servicii ştiinţi ce de la terţe părţi. Conceptul de 
externalizare, însă, nu este o noutate absolută; acesta 
a început să se impună mai pregnant începând cu anii 
’90 ai secolului trecut, când companiile au început 
să-şi externalizeze masiv serviciile. Aceasta s-a da-
torat, în primul rând, facilităţilor create de globalizare 
şi de noile tehnologii. Exemple particulare ale feno-
menului de externalizare sunt shrinking, downsizing 
şi spin-off.

Există diferite modele de contracte de cercetare: 
cercetări comune, cercetări în colaborare şi exter-
nalizare completă. Cercetarea comună este aceea 
în care mai mult decât o entitate lucrează împreună, 
cerceta rea în colaborare - când un grup de cercetători 
lucrează împreună reprezentând diferite discipline, 

EXTERNALIZAREA ŞTIINŢIFICĂ 
ÎN CONTEXTUL INTERNAŢIONALIZĂRII
DOMENIULUI DE CERCETARE-
DEZVOLTARE

dr. Gheorghe CUCIUREANU,
consultant, Direcţia politici în sfera 
ştiinţei şi inovării, AŞM

Procesele de globalizare în domeniul ştiinţei şi inovării se manifestă sub diferite forme. Una din 
ele, având o evoluţie semni cativă în ultima perioadă, este reprezentată de fenomenul externalizării  
ştiinţi ce.

externalizarea completă - când o entitate efectuează 
cercetări în folosul alteia.

În sensul larg, externalizarea poate lua următoarele 
forme:

Ô Externalizare la nivel de companie prin delocali-
 zare şi împărţirea activităţilor primare. Transfera-
 rea unor servicii şi activităţi poate avea loc atât 
 la  lialele din ţară ale companiei, cât şi la cele 
 de peste hotare;

Ô Externalizarea în afara companiei. În acest
 caz, externalizarea unor servicii şi activităţi poate
   orientată către companii din aceeaşi ţară sau
 către companii de peste hotare (numită şi exter-
 nalizare off-shore).

Există o serie de motive pentru care companiile 
externalizează o parte din activităţile lor. Actorii 
procesului de externalizare invocă cel mai frecvent 
următoarele cauze:
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Ô costuri reduse de exploatare – se datorează
 costului mai mic al forţei de muncă la furnizor, iar
 uneori şi scalabilităţii serviciului sau produsului; 

Ô optimizarea producţiei – deseori serviciile exter-
 nalizate sunt efectuate de oameni cu cunoştinţe
 sau deprinderi mai bune, specializaţi în domeniu,
 compania furnizoare  ind expertă în activitatea
 vizată;

Ô focusarea optimă a companiilor –  companiile
 au posibilitatea să se concentreze pe activităţile lor 
 de bază, lăsând experţilor străini efectuarea
 cercetărilor;

Ô repartizarea riscurilor – furnizorul de servicii spe-
 cializate îşi asumă responsabilitatea pentru rezul-
 tatul cercetărilor sale; 

Ô  lipsa unor resurse necesare în cadrul 
 companiei –  permite un control efectiv al bugetu-
 lui prin costuri previzibile, o intrare mai rapidă 
 pe piaţă.

În unele domenii ale ştiinţei pot exista şi alte cauze 
speci ce externalizării. Astfel, în domeniul medico-
farmaceutic, prin externalizarea ştiinţi că se reduce 
timpul (8-15 ani) necesar pentru dezvoltarea şi pune-
rea pe piaţă a unui nou medicament, sunt satisfăcute 
cerinţele privind gradul înalt de complexitate şi 
volumul sporit de date de la testările clinice, se extind 
posibilităţile de recrutare a pacienţilor pentru testări.

Motivul principal al externalizării rămâne însă reduce-
rea costurilor pentru un produs sau serviciu de aceeaşi 
calitate sau pentru unul îmbunătăţit. Analiza compa-
niilor IBM, Microsoft, Dell, American Express ş.a. a 
relevat faptul că acestea au redus de la 20% până 
la 70% costurile de salarizare, în urma externalizării 
extinse în India şi China [1].

FENOMENUL DE EXTERNALIZARE 
ŞTIINŢIFICĂ ÎN LUME ŞI ÎN REPUBLICA 
MOLDOVA

Companiile multinaţionale sunt principalii promotori 
ai procesului de externalizare ştiinţi că. Aceasta se 
explică şi prin faptul că ele investesc în cercetare-
dezvoltare circa jumătate din cheltuielile realizate 
pe plan mondial. Astfel, cele mai mari 10 companii 
multinaţionale (cu alocaţii în domeniul cercetării-
dezvoltării de peste 4,5 miliarde dolari anual), în frunte 

cu Ford Motor, DamlerChrysler, Siemens şi General 
Motors, investesc mai mult în ştiinţă decât Rusia [2].

Dacă mai înainte companiile multinaţionale îşi efec-
tuau cercetările în ţările lor de origine, în prezent ele 
organizează aceste servicii peste hotare, deseori 
stabilindu-şi capacităţi de cercetare-dezvoltare în terţe 
ţări, de exemplu, în unele ţări în curs de dezvoltare 
sau în statele Europei Centrale şi de Est. Astfel, din 
anul 1993, când Motorola a creat primul laborator de 
cercetare-dezvoltare străin în China, numărul de unităţi 
de cercetare-dezvoltare în această ţară a crescut până 
la 700 de unităţi. Activităţile de cercetare-dezvoltare 
ale  rmei General Electric, implică în India 2400 per-
soane în diverse domenii, ca motoare pentru avioane, 
consumabile durabile şi echipament medical. 

Cele mai mari investiţii în cercetare-dezvoltare pe plan 
global sunt concentrate în câteva ramuri ale industriei: 
tehnologii informaţionale (IT), industria automobilelor, 
farmaceutică şi biotehnologii. Tipul activităţii de cer-
cetare-dezvoltare, efectuată la comanda companiilor 
multinaţionale, variază considerabil după regiuni 
şi state. Astfel, în anul 2002, ¾ dintre activităţile 
de cercetare-dezvoltare din ţările în curs de dezvoltare 
ale Asiei, efectuate pentru companiile americane, 
aveau tangenţă cu produsele electronice şi de com-
puter, iar în India peste ¾ din cheltuielile companiilor 
americane pentru cercetare-dezvoltare se refereau la 
servicii, în special la dezvoltarea de programe de com-
puter. În Brazilia şi Mexic produsele chimice şi echipa-
mentul pentru transport însumează peste jumătate 
din toate cheltuielile de cercetare-dezvoltare ale SUA 
în aceste ţări [3].

Deseori companiile multinaţionale îşi creează unităţi 
de cercetare în alte ţări, dar în acelaşi timp încheie 
contracte de cercetare cu  rme şi institute locale. De 
exemplu, Toyota deţine centrul tehnic „Asia-Paci c” 
în Tailanda, Motorola are o reţea de centre de cerce-
tare-dezvoltare în China, iar Microsoft – un centru de 
cercetare-dezvoltare în Bangalore (India), însă toate 
contractează suplimentar unităţi de cercetare-dez-
voltare din diferite ţări, pentru anumite servicii.

Studiul global al  rmei de cercetare şi analiză 
economică Economist Intelligence Unit (EIU), efectuat 
în anul 2004, a relevat că  rmele redistribuie structura 
produselor inovaţionale în lume. Circa 70% dintre 
companiile analizate angajează peste hotare persoane 
în sfera cercetare-dezvoltare, iar 52% dintre acestea 
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au declarat că sporirea cheltuielilor în sfera cercetării-
dezvoltării peste hotare este o prioritate. După 
volumul cheltuielilor, India este actualmente cel mai 
mare recepţioner în domeniul externalizării cercetării-
dezvoltării.

De obicei, companiile multinaţionale au contracte 
pentru cercetări ştiinţi ce cu mai mulţi furnizori. Spre 
exemplu, compania Hewlett-Packard contractează 
servicii ştiinţi ce şi de proiectare de la diferite  rme 
taiwaneze: pentru computere (Quanta şi Hon Hai Pre-
cision), imprimante (Lite-On), servere şi  MP3 playere 
(Inventec), camere digitale (Altek). 

În ceea ce priveşte externalizarea completă, constatăm 
că cea mai intensă dezvoltare o înregistrează con-
tractarea serviciilor ştiinţi ce în domeniul tehnologiilor 
informaţionale. Încurajate de aceste realizări, multe 
companii au căutat oportunităţi de a extinde procesul 
de externalizare ştiinţi că şi în alte domenii. Astfel, 
unele companii tehnologice au semnat contracte 
importante de cercetare în inginerie, farmaceutică şi 
biotehnologii. 

În industria tehnologiilor informaţionale externalizarea 
este un fenomen strategic, cu lideri ai ramurii cum 
sunt, de exemplu, Intel, Microsoft, Motorola, Texas 
Instruments, care investesc în centre din China, Ac-
centure, AMD, Cisco Systems, Google, IBM, Microsoft, 
care bene ciază de servicii de externalizare 
de la centre din India. Bunăoară, Microsoft plani ca 
să investească suplimentar în cercetare-dezvoltare 
în anii 2004-2006 circa 400 milioane dolari în India 
şi circa 750 milioane în China. Firma de consultanţă 
Frost&Sulivan estimează că piaţa de externalizare 
ştiinţi că a IT în India va creşte de la nivelul de 1.3 
miliarde dolari anual (2004) până la 9 miliarde dolari în 
anul 2010 [4]. 

Referindu-ne la cazurile de externalizare 
ştiinţi că în Republica Moldova, vom constata 
că ele corespund, în linii mari, direcţiilor puter-
nic externalizate pe plan mondial şi se referă  e 
la noile tehnologii informaţionale,  e la dome-
niile ştiinţi ce care tradiţional sunt dezvoltate 
încă din perioada sovietică.

În Republica Moldova există o serie de unităţi locale 
IT care prestează servicii de externalizare companiilor 

străine. Cea mai importantă din ele este compania 
Endava Moldova (fondată în 2003 sub denumirea 
„Compudava”), care prestează servicii software de 
cea mai înaltă calitate, în exclusivitate pentru com-
panii de prestigiu din Uniunea Europeană. Produsele 
companiei se bucură de succes pe piaţa occidentală, 
lucru con rmat şi de certi carea acesteia, în 2004, de 
către British Standard Institute, conform standardului 
ISO9001 în domeniul protecţiei softului, iar apoi şi a 
standardului ISO27001,  ind  prima  rmă din regiune 
care a obţinut astfel de certi cate. Competenţele de 
bază ale companiei Endava Moldova sunt legate de 
sisteme de tranzacţionare cu grad ridicat de securiza-
re, iar clienţii ei desfăşoară activităţi în domenii foarte 
competitive, cum sunt: servicii  nanciare, tehnologie IT, 
telecomunicaţii şi media. Unul dintre cele mai rep-
rezentative proiecte ale companiei Endava Moldova 
este cel realizat la solicitarea  rmei Cable&Wireless, 
care a prevăzut dezvoltarea unui centru multimedia 
pentru transmiterea mesajelor telefonice textuale, 
video, audio şi foto între diferite reţele de expeditori şi 
pentru generarea unei note de plată pentru participanţi. 

Un alt domeniu cu investiţii majore în cercetare-dez-
voltare, ştiinţele vieţii, începe să  e implicat tot mai 
activ în procesul de externalizare ştiinţi că. Analiştii 
economici au estimat că  rmele din farmaceutică şi 
biotehnologii au cheltuit pentru cercetare-dezvoltare în 
anul 2005 circa 57 miliarde dolari, din această sumă 
14 miliarde  ind folosite pentru externalizarea ser-
viciilor oferite de industria Organizaţiilor de Cercetare 
prin Contract (CRO industry). Companiile farmaceutice 
mari din SUA şi Europa sunt determinate să reducă 
puţin câte puţin costurile cercetării-dezvoltării, care au 
atins un nivel greu de imaginat. Centrul Tufts pentru 
Studii de Dezvoltare a Medicamentelor a estimat că 
în anul 2003, bunăoară, costul lansării reuşite a unui 
nou medicament pe piaţă a fost de 897 milioane dolari. 
Deci, este necesar de a micşora substanţial costurile, 
iar multe companii îmbrăţişează conceptul de exter-
nalizare. Drept exemplu pot servi asemenea giganţi 
farmaceutici cum sunt GlaxoSmithKline şi  Eli Lilly care 
încearcă, prin colaborarea cu companii de biocercetare 
din Asia, să reducă costurile pentru cercetare-dez-
voltare în procesul de lansare a noilor medicamente. 
Analiştii estimează că în 2008 circa 30% din cercetările 
clinice vor   efectuate în afara SUA şi a Europei. 
China, Europa de Est şi America Latină sunt pieţe 
cu potenţial de obţinere a granturilor pentru cercetări 
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clinice în creştere. Se aşteaptă ca volumul serviciilor 
oferite de către organizaţiile de cercetare prin contract 
să sporească, iar valoarea totală a contractelor să 
înregistreze cifra de 20 milioane dolari în anul 2010 [5].

Contrar tendinţelor pe plan mondial, acestui sector din 
Republica Moldova nu-i sunt caracteristice colaborări 
ştiinţi ce importante cu  rme din străinătate. În do-
meniul farmaceutic, cea mai activă companie pe piaţă, 
Gedeon Richter, conlucrează cu savanţi de la instituţii 
de cercetări medicale, dar nu sunt încheiate contracte 
de externalizare. În domeniul biotehnologiilor agricole, 
există anumite legături de colaborare ştiinţi că în 
bază de contract cu subiecţi din spaţiul post-sovietic, 
la acest capitol evidenţiindu-se Institutul de Fitotehnie 
„Porumbeni”, renumit furnizor de hibrizi de porumb.

În domeniul ştiinţelor  zice şi inginereşti, o dezvoltare 
rapidă o are externalizarea proiectării, de la clădiri 
până la articole mici, cum sunt ceasurile sau jucăriile. 
Companii ca Dell, Motorola, Philips cumpără proiecta-
rea completă a unor dispozitive digitale de la furnizori 
asiatici, asamblându-le la produsele proprii şi realizân-
du-le sub nume propriu. 

În industria automobilelor, de asemenea, au loc 
procese de redistribuire a activităţilor de cercetare-
dezvoltare, atât prin contracte de cercetare cu alte 
 rme, cât şi prin stabilirea unor centre proprii de 
cercetare-dezvoltare în alte ţări. Ca exemple pot servi 
producătorul de sisteme şi geamuri pentru automobile 
Visteon, care investeşte în centre de cercetare-dez-
voltare din China, şi General Motors, care a ales India 
pentru anumite servicii ştiinţi ce. În anul 2003, liderul 
sistemelor tehnologice industriale General Electric 
avea 6 mii de cercetători şi ingineri angajaţi în 10 ţări 
străine [4].

Pe plan naţional, ştiinţele  zice şi inginereşti sunt cel 
mai bine integrate în circuitul ştiinţi c internaţional, 
calitatea tradiţional avansată a cercetărilor  ind 
determinată şi de faptul că în perioada sovietică multe 
instituţii din acest domeniu făceau parte din complexul 
militar-industrial.

Cercetătorii de la Universitatea Tehnică a Moldovei au 
încheiat contracte ştiinţi ce cu întreprinderi industriale 
de peste hotare în domeniul transmisiilor planetare 
precesionale: angrenaje, tehnologii de fabricare, calcul 
ingineresc şi în domeniul elaborării sistemelor de 
conversiune a energiilor regenerabile. În prezent se 

realizează un contract, derulat în anul 2004, cu com-
pania germană ARP GmbH, Alpirshbach din Stutgart. 
În cadrul acestuia, UTM a proiectat în anul trecut două 
tipodimensiuni de reductoare precesionale pentru utila-
jul de mărunţit aşchiile. Anterior UTM a avut contracte 
de colaborare şi cu unele unităţi economice din Rusia 
(Gazprom, Uzina de turbine din Kaluga, Asociaţia de 
Cercetare şi Producere „Kometa”, Întreprinderea cu 
destinaţie specială din or. Krasnoiarsk).

Activitatea Institutului de Cercetări Ştiinţi ce „ELIRI”, 
pro lat pe elaborarea şi distribuirea microcircuitelor 
turnate şi a produselor realizate în baza acestora, 
reprezintă, probabil, cel mai mare succes în domeniul 
externalizării al unei instituţii ştiinţi ce din Republica 
Moldova. Institutul a efectuat lucrări, conform unor con-
tracte de cercetare cu  rme străine, în volum de circa 
3 milioane lei în anii 2001-2005 şi peste 1 milion de lei 
în anul 2006. În conformitate cu prevederile contrac-
tuale, Institutul „ELIRI” a efectuat  lucrări ştiinţi ce şi a 
elaborat microconductoare cu proprietăţi  zice speciale 
(pentru clienţi din Coreea, China, Anglia), conver-
toare miniaturale de măsurare a mărimilor electrice şi 
neelectrice (Israel, Rusia), divizoare de înaltă tensiune 
(Coreea, Rusia), aparate pentru măsurarea mărimilor 
neelectrice (Rusia, Ucraina, România), microcircuite 
integrate hibride (SUA).

Au realizat, de asemenea, contracte de colaborare cu 
 rme de peste hotare (din Rusia, Belgia, Italia, Israel, 
România) şi alte companii cu activităţi de cercetare-
dezvoltare în domeniul microelectronicii şi construcţiei 
de maşini (uzina “Topaz”, Institutul “TehInform Energo” 
SRL, Institutul de Fizică Aplicată etc.). 

De rând cu externalizarea ştiinţi că completă, în 
Republica Moldova sunt practicate şi alte forme de 
colaborare între unităţile de cercetare locale şi compa-
niile străine. Probabil, unul dintre cele mai interesante 
şi de perspectivă mecanisme îl constituie programele 
susţinute de către Fundaţia SUA de Cercetare şi 
Dezvoltare Civilă (CRDF): First Steps to the Market 
Program (FSTM) şi Nexts Steps to the Market Program 
(NSTM), ele stimulând realmente iniţierea proceselor 
de externalizare ştiinţi că. Primul program promovează 
noi cercetări ştiinţi ce pentru sectorul industrial şi 
dezvoltarea colaborării dintre companiile americane şi 
cercetătorii din ţările post-sovietice, inclusiv Republica 
Moldova. O condiţie de participare a  rmelor private 
americane este co nanţarea (circa 20% din total). În 
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cadrul celui de-al doilea program este facilitată imple-
mentarea cercetărilor ştiinţi ce efectuate în Republica 
Moldova în activitatea de producţie a unor companii 
americane, care trebuie să acopere nu mai puţin de 
50% din cheltuieli. Proiectele trebuie să includă studiul 
pieţei, elaborarea unui business-plan de dezvoltare şi 
cercetările precomerciale necesare pregătirii tehnologi-
ilor selectate pentru piaţa comercială. Se preconizează 
ca, ulterior, cooperarea dintre companiile americane 
şi cercetătorii moldoveni, începută în cadrul acestor 
programe, să continue în baza principiilor externalizării 
ştiinţi ce. Printre succesele înregistrate la acest capitol 
pot   menţionate colaborările dintre Institutul „ELIRI” şi 
Compania Natrox Electronics din New-York (utilaj pen-
tru controlul producţiei şi asigurarea calităţii laptelui, 
 ltre compacte antizgomot în baza conductorilor turnaţi 
ş.a.), Universitatea de Stat din Moldova şi Goddard 
Space Flight Center din Maryland (suport de înre-
gistrare a informaţiei la prelucrarea imaginilor din aer 
şi de pe satelit), Universitatea Tehnică a Moldovei şi 
American Scienti c Corporation din California (elabora-
rea complexelor robotizate de extracţie a concreţiunilor 
fero-manganice).

Analiza proceselor de externalizare în lume, dar şi 
evaluările efectuate la nivel de  rmă de către diferiţi 
cercetători, demonstrează că:

Ô Piaţa serviciilor de externalizare ştiinţi că
 completă este încă destul de mică (externalizarea
 ad-hoc există de mulţi ani, dar achiziţionarea unei
 mari cantităţi de servicii ştiinţi ce de la furnizori
 externi este în faze incipiente);

Ô La moment, încă puţine companii îşi externali -
 zează pe larg serviciile de cercetare la furnizori 
 externi; un număr considerabil de companii mari 
 şi-au deschis propriile unităţi de cercetare peste
 hotare şi angajează ocazional furnizori de servicii
 ştiinţi ce;

Ô Volumul serviciilor de externalizare ştiinţi că 
 e în continuă creştere;

Ô Externalizarea ştiinţi că este cel mai bine
 dezvoltată în sectorul tehnologiilor informaţionale,
 urmat de cel al industriei farmaceutice, ingineriei 
 şi biotehnologiilor;

Ô Cele mai importante ţări bene ciare de
 externalizări ştiinţi ce sunt India, urmată de China,

  alte ţări asiatice, iar în ultimul timp se evidenţiază
 şi ţările din Europa Centrală şi de Est;

Ô Majoritatea contractelor de cercetare între compa-
 nii multinaţionale şi  rme (instituţii de externali-
 zare) se datorează unor contacte personale, fără
 să existe un proces riguros de selecţie;

Ô Procesele de externalizare ştiinţi că sunt strâns
 legate de alte tendinţe ale internaţionalizării
 cercetării-dezvoltării cu care sunt interdepen dente, 
 iar îndeplinirea condiţiilor necesare externalizării
 ştiinţi ce permite atragerea investiţiilor străine 
 în ştiinţă şi în alte forme.

PERSPECTIVELE EXTERNALIZĂRII 
ŞTIINŢIFICE ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Actualmente, un număr limitat de ţări în curs de dez-
voltare şi cu economii în tranziţie participă masiv la 
procesul de internaţionalizare a cercetării-dezvoltării. 
Or, însuşi faptul că unele dintre ele sunt percepute 
azi ca localizări atractive pentru cercetare-dezvoltare 
con rmă oportunitatea pentru ţări ca Moldova de a-şi 
dezvolta capacităţile de a se conecta la sistemele de 
cercetare-dezvoltare ale companiilor multinaţionale. 

Din perspectiva Republicii Moldova, în calitate 
de ţară-gazdă a procesului de externalizare ştiinţi că, 
pot   evidenţiate un şir de elemente cu potenţial pozitiv 
şi negativ. 

Principalele avantaje: se deschid noi oportunităţi de 
a avea acces la tehnologii, de a crea produse şi ser-
vicii cu valoare adăugată ridicată, de a dezvolta noi 
capacităţi şi de a ameliora cultura inovării; atragerea în 
cercetare-dezvoltare a mijloacelor  nanciare de peste 
hotare va contribui la forti carea sistemului naţional 
inovaţional, accelerarea progresului tehnologic-indus-
trial,  aducerea unui echipament mai avansat şi, drept 
rezultat, realizarea unor produse mai complexe şi mai 
calitative. 

Totodată, nu trebuie neglijate nici problemele care 
pot apărea: posibilitatea de „downsizing” a efectivului 
de cercetare-dezvoltare existent atunci când investiţiile 
străine implică persoanele de la unităţile locale exis-
tente, retribuirea inadecvată a institutelor şi  rmelor 
locale care colaborează cu companiile multinaţionale, 
limitarea companiilor locale pe piaţa cercetătorilor şi 
inginerilor, comportamentul non-etic al companiilor 
multinaţionale.
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Pentru companiile multinaţionale, capacitatea inovativă 
a unei ţări este relevantă şi sporeşte atractivitatea 
acestei ţări în domeniul cercetării-dezvoltării. În acelaşi 
timp, această capacitate depinde şi de faptul cât de 
capabile sunt  rmele şi instituţiile locale să absoarbă 
şi să însuşească experienţa în rezultatul interacţiunii 
lor cu companiile multinaţionale [6]. Perspectivele 
organizaţiilor ce desfăşoară activităţi de cercetare-
dezvoltare din Republica Moldova de a participa în 
externalizarea ştiinţi că sunt determinate, în mare 
măsură, de înregistrarea unor cote ridicate la următorii 
indicatori:  vizibilitate internaţională,  experienţă în 
efectuarea cercetărilor orientate spre economie,  
realizări  inovaţionale, echipament modern şi capacităţi 
de efectuare  a analizelor etc.

Analiza sistemului de cercetare-dezvoltare naţional 
în contextul general economic evidenţiază câteva 
impedimente speci ce acestui sector, care diminuează 
şansele pentru externalizare: 

Ô Angajamentul insu cient în dezvoltarea tehnologi-
 ilor avansate pentru o  evoluare tehnologică
 durabilă în aproape toate sectoarele economice;

Ô Interesul scăzut şi gradul de implicare redus al
 întreprinderilor în activităţile de cercetare, dez-
 voltare şi inovare, inclusiv cooperarea cu instituţiile
 de pro l de cercetare şi dezvoltare şi cu absorbţia
 rezultatelor cercetării; 

Ô Infrastructura tehnologică de cercetare şi dez-
 voltare învechită şi o conexiune nesatisfăcătoare
 între cercetare şi industrie, cauzată de:

Ô  infrastructura şi serviciile pentru transferul 
 de tehnologie şi inovare încă insu cient dezvoltate
 şi cu viabilitate redusă;

Ô  capacitatea redusă de absorbţie a rezultatelor 
 din cercetare şi dezvoltare de către întreprinderi;

Ô Dezvoltarea insu cientă şi disparităţile care au loc
 în activităţile şi infrastructurile de cercetare, 
 dezvoltare şi inovare la nivel regional; 

Ô Capacitatea redusă de colaborare şi integrare la
 nivel naţional, european şi mondial în domeniul
 ştiinţei şi tehnicii.

Dezvoltarea proceselor de externalizare ştiinţi că, 
experienţa acumulată de statele care au înregistrat o 
dezvoltare avansată a acestei industrii demonstrează 

că orice ţară care doreşte să atragă investiţii străine 
în cercetare-dezvoltare trebuie să întreprindă în acest 
scop un şir de acţiuni politice şi de ordin instituţional. 
La început e necesar să  e creat un cadru instituţional 
care să consolideze inovarea. Politicile speciale 
urmează să se concentreze pe 4 direcţii: resursele 
umane, instituţiile publice de cercetare, protecţia drep-
turilor de proprietate intelectuală şi politica de com-
petitivitate [7]. Eforturile privind asigurarea adecvată 
cu resurse umane implică politici educaţionale şi 
măsuri de atracţie a expertizei de peste hotare. Pentru 
instituţiile publice de cercetare-dezvoltare este esenţial 
să-şi consolideze relaţiile cu întreprinderile industriale, 
să promoveze stabilirea unor noi companii – spin-off. 
Atractivitatea ţării are şanse de a spori în condiţiile în 
care regimul de protecţie a drepturilor de proprietate 
intelectuală este mai efectiv,  ind complementat prin 
politici competiţionale adecvate.

Eforturile în aceste domenii trebuie să re ecte avan-
tajul comparativ şi specializarea tehnologică a  ecărei 
ţări şi, de asemenea, calea de dezvoltare pe care ţara 
doreşte să o urmeze. Politicile selective vor include 
promovarea investiţiilor dorite, cerinţele faţă de 
performanţe şi stimulente, precum şi crearea parcurilor 
ştiinţi ce şi tehnologice.

Astfel, pe lângă avantajul costului redus al forţei de 
muncă, e necesar să  e stimulate şi următoarele 
elemente care, la nivel de ţară, sporesc atractivitatea 
pentru investitorii străini specializaţi în sfera ştiinţei şi 
inovării:

Ô disponibilitatea, nivelul înalt al combinaţiilor 
 de diferite aptitudini profesionale (tehnice, IT, 
 limbi străine);

Ô nivel de concentrare în clustere de furnizori 
 de servicii exportatori, proximitatea lor şi calitatea
 interacţiunii cu instituţiile de cercetare 
 şi universităţile;

Ô calitatea serviciilor educaţionale şi de training din
 universităţi;

Ô calitatea infrastructurii inovaţionale şi a legislaţiei
 aferente;

Ô promovarea activă a oportunităţilor de externali-
 zare off-shore şi a ofertei, deoarece baza unei
 strategii globale de externalizare a companiilor 
 o constituie cunoaşterea opţiunilor globale 
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CALENDAR

şi regionale de externalizare şi adoptarea unor decizii 
de externalizare operative şi optime; prin urmare, este 
esenţial ca piaţa internaţională de externalizare să aibă 
cunoştinţă de oferta sistemului de cercetare-dezvoltare 
din Republica Moldova.

Anume acest gen de politici a asigurat succesul înre-
gistrat de unele ţări asiatice care, pentru a întreprinde 
activităţi economice de mare randament, bazate pe 
cunoştinţe, mai întâi au elaborat o concepţie privind 
calea pe care trebuie s-o urmeze economia, apoi 
au investit strategic în resurse umane, cu predilecţie 
în sectorul ştiinţei şi în cel al ingineriei, au contribuit 
investiţional la dezvoltarea infrastructurii pentru cerce-
tare-dezvoltare (parcuri ştiinţi ce, laboratoare publice 
de cercetare-dezvoltare, incubatoare), au utilizat 
cerinţele de performanţă şi stimulentele ca parte 
a strategiei generale de atragere a investiţiilor străine 
în domenii-ţintă şi au implementat politici de protecţie 
a drepturilor de proprietate intelectuală.
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SUMMARY

Scienti c outsourcing is a growing phenomenon and represents a part of globalization processes 
in R&D. This paper presents the results of study on general trends in scienti c outsourcing from 
perspective of involving Moldavian organizations in such form of scienti c cooperation. It includes 
also examples of scienti c contracts between domestic R&D institutions and foreign companies and 
recommendations for national scienti c system arising from analyzing international experience. 

La 20 iunie 1942 s-a născut la Cernoleuca, Donduşeni, Vasile DELEU, doctor în biologie, 
cercetător ştiinţi c superior, şeful Secţiei asigurare informaţională, protecţie industrială şi pro iecte 
a Institutului de Tehnică Agricolă  „MECAGRO”, laureat al Premiului de Stat al Moldovei în do-
meniul ştiinţei şi tehnicii.

A absolvit cu diplomă de menţiune, în anul 1970, Facultatea de zootehnie a Institutului Agricol din 
Chişinău. În anul 1983, susţine teza de doctor în biologie.

Este autorul a circa 60 de lucrări ştiinţi co-practice în domeniile criobiologiei, organizării 
cercetărilor ştiinţi ce, învăţământului şi transferului tehnologic.

Activitatea ştiinţi că a lui V. DELEU s-a materializat în 4 invenţii brevetate. 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ПАТЕНТНАЯ 
КЛАССИФИКАЦИЯ: ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ, 
ЗАДАЧИ И РЕФОРМИРОВАНИЕ

Лариса Новикова, 
библиограф, Библиотека AGEPI

Развитие изобретательской деятельности привело к необходимости систематизации 
патентных документов. Самые первые классификационные системы представляли 
собой алфавитные перечни выданных патентов. Во  Франции, например, такой перечень 
был составлен  в 1791 году.   Уже в XIX веке национальные патентные классификации 
существовали в таких промышленно развитых странах, как США (c 1831 г.), 
Великобритания (c 1888 г.), Япония (c 1893 г.), Германия (c 1906 г). Россия до 1970 года 
использовала в качестве национальной патентной классификации германскую систему 
классифицирования. Такие страны, как Великобритания и США, и в настоящее время 
используют национальные классификации.

Однако проведение патентных поисков в больших 
зарубежных странах, патентный фонд которых 
классифицирован по разным системам, крайне 
затруднительно. Возникла реальная необходимость 
проведения единообразного поиска во всём ми ро-
вом патентном фонде. Поэтому, в соответствии с 
по ложениями много стороннего международного 
договора “Европейской конвенции о Международной 
патентной классификации”, заключенного 
в 1954 году под эгидой Совета Европы и Всемирной 
организации интеллектуальной собственности 
(ВОИС), было принято решение создать единую 
патентную классификацию в качестве основного 
или дополнительного средства для единообразного 
в международном масштабе классифицирования и 
поиска информации об изобретениях. Текст первой 

международной  (европейской) классификации по 
патентам на изобретения был опубликован 
1 сентября 1968 г. После подписания 24 марта 
1971 г. Страссбургского соглашения о Между-
народной патентной классификации (ад ми-
нистративные функции которого выполняет ВОИС), 
вступившего в силу 7 октября 1975 г., европейская 
классификация стала первой редакцией Между-
народной патентной классификации (далее - МПК).

Республика Молдова подписала Страссбургское 
соглашение о Международной патентной клас-
сификации и соглашение вступило в силу 
1 сентября 1998 года. Каждые пять лет МПК 
пересматривалась и переиздавалась в виде новой 
редакции, с учётом накопленных изменений и 
дополнений, в целях совершенствования системы.
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Основной задачей МПК является создание 
эффективного поискового инструмента и 
обеспечение возможности классифицировать 
любое техническое понятие, которое относится 
к изобретению. Кроме того, МПК выполняет 
следующие функции:

Ô служит инструментом для упорядоченного
 хранения патентных документов, что облегчает
 доступ к содержащейся в ней технической 
 и правовой информации;

Ô является основой для избирательного
 распределения  патентной информации среди
 потребителей;

Ô является основой для определения статис -
 тических данных в области промышленной
 собственности, что позволяет определять
 уровень развития различных отраслей техники.

Составители Международной патентной 
классификации стремятся учитывать как 
функциональный, так и отраслевой принципы 
построения (все объекты распределены по 
рубрикам соответственно их применению в той или 
иной исторически сложившейся отрасли техники, 
знаний). Это даёт возможность классифицировать 
изобретения по отраслевому принципу. Например, 
описания изобретений по машиностроению, 
строительству найдут отражение, как в 
соответствующем разделе, так и по общим 
функциональным признакам.

Международная патентная классификация 
представляет собой иерархическую систему 
классификации, выражающейся в разбивке всех 
областей знаний на несколько иерархических 
уровней. Тематика нижестоящей рубрики является 
частью тематики вышестоящей по иерархии 
рубрики, которой подчинена данная нижестоящая 
рубрика. МПК состоит из разделов, классов, 
подклассов, групп и подгрупп. В качестве индексов 
для классификации применяется сочетание букв и 
цифр. Разделы охватывают сферы материального 
производства, т.е. практически всё, что может быть 
признано объектом изобретения, и обозначается 
латинскими заглавными буквами от А до H. Таких 
разделов восемь.

Основные разделы МПК:

1.  Раздел А – Удовлетворение жизненных
 потребностей человека

2.  Раздел В  – Различные технологические
 процессы. Транспортирование.

3.  Раздел С – Химия; металлургия

4.  Раздел D – Текстиль; бумага

5.  Раздел Е – Строительство; Горное дело

6.  Раздел F – Машиностроение; Освещение;
 Отопление; Двигатели и насосы; Оружие 
 и боеприпасы; Взрывные работы

7.  Раздел G – Физика

8.  Раздел H – Электротехника

Каждый из разделов делится на классы, 
обозначаемые индексами раздела и двумя 
арабскими цифрами, например: А01, А02 .Таким 
образом, каждый раздел может содержать до 99 
классов (от 01 до 99). Заголовок класса раскрывает 
его содержание. Классы делятся на подклассы и 
обозначаются тоже заглавными буквами латинского 
алфавита, кроме буквы А. Остальные рубрики 
обозначаются цифрами. Заголовок подкласса с 
максимальной точностью определяет содержание 
подкласса. Каждый подкласс разбит на группы и 
подгруппы. Полный классификационный индекс 
состоит из комбинации символов, используемых 
для обозначения раздела, класса, подкласса 
и основной группы или подгруппы. Интервалы 
между рубриками рассчитаны на включение 
дополнительных рубрик, т.е. МПК предусматривает 
возможность внесения дополнений без изменений  
самой структуры схемы. Описания изобретений, 
как правило, отражают новые достижения науки 
и техники, что обуславливает необходимость 
предъявления особенно высоких требований к 
постоянному совершенствованию классификации.

Патентную документацию классифицируют 
эксперты патентных ведомств. Национальное 
патентное ведомство, публикующее патентный 
документ, проставляет на нем соответствующий 
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класс МПК в качестве основной или 
дополнительной классификации.

С 1 января 2006 года в силу вступила 8-я редакция 
МПК, принятая в 2005 году Межправительственным 
Комитетом экспертов, учрежденным в 
соответствии с Страссбургским соглашением. 
Как мы уже отметили, главная цель реформы 
МПК – повышение качества патентного поиска и 
охраны прав интеллектуальной собственности. 
Восьмая редакция МПК была разделена на 
базовый (укрупненный) и расширенный (более 
подробный) уровень. Официальная публикация 
восьмой редакции МПК (и базовый и расширенный 
уровень) на английском и французском языках 
представлена на веб-сайте ВОИС (www.wipo.
int/classi cations). Электронная версия МПК 
включает вспомогательную информацию 
(классификационные определения, структурные 
химические формулы, графические иллюстрации, 
информативные отсылки), облегчающую ис-
поль зование МПК, расширяющую её поисковые 
возможности. Федеральный институт про-
мышленной собственности России предлагает 
бесплатный доступ к текстам международных 
классификаций  на русском языке по адресу: 
www. ps.ru (раздел сайта ”Классификаторы”) или 
www.rupto.ru. 

Базовый уровень был опубликован на тра ди-
ционном бумажном носителе и будет пере-
сматриваться каждые три года, пересмотр же 
расширенного уровня будет носить непрерывный 
характер и его официальные публикации будут 
осуществляться только в электронном виде 
на веб-сайте ВОИС приблизительно раз в три 
месяца. Базовый уровень включает в себя только 
наиболее крупные рубрики  МПК (их около 18 
ты сяч) и предназначен для классифицирования 
патентных документов в сравнительно небольших 
национальных коллекциях, публикации сообщений 
в бюллетенях, организации небольших патентных 
фондов и т.п.

Расширенный уровень полностью совместим 
с базовым и представляет собой более 
глубокое его развитие. Любое ведомство 
по промышленной собственности может 
выбрать предпочтительный для себя уровень 
классифицирования патентных документов. 

Разработан и рекомендован для использования  
новый формат визуального представления 
индексов рубрик МПК (Стандарт ВОИС 10/С). 
Указатель версии для базового уровня (год) 
помещается в круглых скобках после аббревиатуры 
МПК. Например, МПК (2006) А 01B 1/00. Указатель 
версии каждого индекса расширенного уровня 
(год, месяц) помещается в круглых скобках после 
индекса расширенного уровня. Например,  
A 01B 1/00 (2006.01). Индексы базового уровня 
печатаются обычным шрифтом, расширенного 
уровня - курсивом.

Согласно правилам реформированной МПК, 
патентным ведомствам рекомендуется 
классифицировать не только содержание 
патентной формулы, но и другие важные аспекты, 
отраженные в тексте описания изобретения, 
примерах или чертежах. Все они подлежат 
классифицированию в качестве  «изобретательской 
информации», а остальное менее важное 
содержание классифицируется как дополнительная 
информация, и разделяются двумя косыми 
чертами.

Государственное агентство по 
интеллектуальной собственности 
Республики Молдова (AGEPI) при 
классификации национальных патентных 
документов  пользуется индексами 
расширенного уровня МПК.        

Коллекция национального патентного фонда (НПФ) 
представлена в Библиотеке AGEPI на бумажном и 
электронном носителе. Национальный патентный 
фонд на бумажном носителе систематизирован 
по классам МПК (систематический фонд) и по 
номерам патентов (нумерационный фонд). Поиск в 
базах данных на электронных носителях возможен 
по МПК, по номерам патентных документов и 
другим критериям. С помощью МПК возможно 
проведение различных видов патентных поисков 
в бумажных массивах патентной документации и в 
электронных базах данных: 

а)  Поиск на новизну. Цель этого поиска – уста -
 новление новизны или отсутствие её 
 в патентной заявке на изобретение;
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б)  Поиск на патентоспособность или дей -
 ствительность патента проводится для
 определения документов, релевантных
 в отношении новизны и других критериев
 патентоспособности изобретения. Этот вид
 поиска должен проводиться по всем областям 
 техники, которые могут содержать материал,
 имеющий отношение к изобретению;

в)  Поиск на патентную чистоту. Цель этого поиска
 – найти патенты и опубликованные патентные
 заявки, права которых могут быть нарушены
 в случае промышленной реализации данного
 объекта. Задача этого вида поиска – опре -
 делить, предоставляет ли существующий
 патент исключительные права, включая 
 промышленную реализацию данного объекта
 или какой-либо его части;

г)  Информационный поиск или поиск на
 установление уровня техники. Цель этого

 поиска - определить, какие патентные
 публикации уже имеются  в данной области.

Перед проведением поиска, необходимо чётко 
установить его предмет и определить точное место 
для этого объекта в МПК. Большинство патентных 
ведомств мира использует МПК как единый 
поисковый инструмент, сближающий подходы 
разных ведомств к классификации патентной 
информации и позволяющий сделать поиск 
более точным и результативным. Радикальные 
изменения, которые претерпела МПК в результате 
реформирования, позволяют адаптировать её 
очередную, 8-ю редакцию, к разнообразным 
запросам пользователей и новым цифровым 
технологиям. Знание и умение пользоваться 
Международной патентной классификацией 
требуется с каждым годом всё более и более 
широкому кругу специалистов при проведении 
патентных исследований в самых разных целях.

SUMMARY

Carrying out the patent documentations in the foreign countries massive classi ed under 
the different systems is very dif cult. It appeared a real need to carry out a uniform documentation 
in the world patent collection. This is why in accordance with the regulations of the multilateral 
international treaty “European Convention on the International Patent Classi cation” concluded 
in 1954 under the aegis of the Europe Counsel (EC) and World Intellectual Property Organization 
(WIPO), it was accepted to create a unique patent classi cation as a main or an additional means 
for the inventions uniform international classi cation and patent documentation.

CALENDAR

La 25 mai 1962 s-a născut la Petreşti, Ungheni, Mircea BERNIC, doctor în ştiinţe tehnice, 
conferenţiar universitar, prodecan al Facultăţii de inginerie şi management în mecanică a 
Universităţii Tehnice a Moldovei.

Mircea BERNIC este absolvent al Universităţii Tehnice a Moldovei. În anul 1995 suţine teza 
de doctor intitulată „Studiul cineticii procesului de uscare a ardeiului iute cu curenţi de înaltă 
frecvenţă şi prin alte metode ale aportului de energie”. Un loc predominant în activitatea sa 
ştiinţi că îl ocupă studierea proceselor de transfer de căldură şi de masă în operaţiile de prelucrare 
a produselor alimentare cu utilizarea câmpurilor electromagnetice. 

Este autorul a peste 50 de publicaţii ştiinţi ce, inclusiv 5 invenţii brevetate. A elaborat diverse 
materiale didactice şi un manual. Participă la expoziţiile şi saloanele de inventică de la Chişinău, 
Bruxelles, Geneva, Bucureşti şi Iaşi,  ind menţionat cu medalii de aur, argint şi bronz, precum şi 
cu diverse diplome de menţiune. 
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În perioada 29 mai-1 iunie 2007, o delegaţie a AGEPI, 
din componenţa căreia au făcut parte Ala Guşan, 
director adjunct Departament Invenţii, Soiuri de Plante, 
Modele de Utilitate, Natalia Nadiojchina, specialist 
principal, secţia Examinare Preliminară, Metodologie, 
şi Vasile Pojoga, preşedintele Comisiei de Încercare 
a Soiurilor de Plante, reprezentant al Ministerului 
Agriculturii şi Industriei Alimentare, a efectuat o vizită 
de studiu la O ciul Comunitar pentru Soiuri de Plante 
din Angers, Franţa. Acţiunea a fost organizată cu 
suportul  nanciar al AGEPI şi al Biroului de cooperare 
tehnică al Germaniei în baza Proiectului de susţinere 
a unor unităţi şi organizaţii economice din Moldova  
(GTZ), în scopul familiarizării cu legislaţia comunitară 
în domeniul protecţiei soiurilor de plante şi cu proce-
dura de înregistrare şi de acordare a protecţiei la nivel 
comunitar.

Programul vizitei a inclus următoarele acţiuni comune:

Ô Întâlnirea cu Bart Kiewiet, Preşedintele
  O ciului Comunitar pentru Soiuri 
 de Plante (CPVO),
în cadrul căreia s-a făcut o prezentare succintă
a activităţii CPVO. Instituţia în cauză reprezintă,
din 1995, o ciul desemnat de Uniunea Europeană
pentru asigurarea unui sistem comunitar de protecţie a 
soiurilor de plante de toate genurile şi speciile botani-
ce; CPVO este supervizat de Consiliul Administrativ 
compus din repre zentanţi ai celor 27 state-membre 
ale Uniunii Europene. O ciul recepţionează anual 
circa 2700 cereri din 27 ţări-membre (60% din numărul 
acestor cereri se referă la specii de plante ornamen-
tale) şi acordă circa 2300 titluri de protecţie, valabile 
pe tot teritoriul Comunităţii Europene. Până în prezent 
au fost acordate 20.000 titluri de protecţie, la momen-
tul actual  ind valabile circa 13.500 titluri de protecţie 
comunitară.

Ô Introducere în legislaţia CPVO - Martin Ekvad,
 şeful Serviciului Legislativ

VIZITĂ DE STUDIU LA OFICIUL 
COMUNITAR PENTRU SOIURILE 
DE PLANTE

În cadrul comunicării au fost prezentate informaţii
referitoare la: baza legală a sistemului comunitar de 
protecţie a soiurilor de plante (SCPSP), procedura 
de adoptare a deciziilor, scopul SCPSP, asi gurarea 
respectării drepturilor, date statistice.

Baza legală a sistemului SCPSP include Regulamentul 
Consiliului CE privind instituirea unui regim comunitar 
de protecţie a soiurilor de plante şi 3 regulamente de 
implementare a regulamentului de bază: Regulamen-
tul privind procedura în faţa O ciului; Regulamentul 
privind taxele şi Regulamentul privind derogarea de la 
dreptul amelioratorului. Au fost expuse elementele de 
bază ale sistemului comunitar de protecţie a plante-
lor, bazat pe respectarea condiţiilor privind distinc-
tivitatea, uniformitatea, stabilitatea, noutatea şi 
denumirea soiului.

Taxele percepute de O ciul Comunitar pentru Soiurile 
de Plante constituie:

Ô taxa de depunere – 900 €

Ô taxa de examinare, pentru  ecare an de testare, 
 în dependenţă de grup – 1020-2380 € 

Ô taxa de menţinere – 200 €

Ô taxa de utilizare a raportului de examinare tehnică
 în altă ţară-membră – 240 €.

Procedura de adoptare a deciziilor include recep-
ţionarea cererilor de acordare a protecţiei la o ciile 
naţionale sau direct la O ciul Comunitar, examinarea 
formală, examinarea tehnică, acordarea sau respinge-
rea, contestarea.

Orice decizie a CPVO poate   contestată prin depune-
rea unei contestaţii la Curtea de Apel a CPVO în ter-
men de 2 luni după publicare (taxa de contestare 1500 
€), motivele contestării pot   expuse timp de 4 luni de 
la publicarea deciziei.

În ceea ce priveşte scopul SCPSP ne-au fost prezen-
tate aspecte privind drepturile titularului referitor la 
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materialul soiului, materialul de recoltă al soiului şi la 
produsele obţinute pe baza lor; soiurile esenţial deri-
vate; excepţii şi limitări ale dreptului amelioratorului; 
drepturile fermierilor; stingerea drepturilor ameliora-
torului; licenţele de exploatare obligatorie.

Asigurarea respectării drepturilor amelioratorului cu-
prinde următoarele aspecte:

Ô încălcarea drepturilor privind soiurile de plante

Ô încălcarea drepturilor privind denumirea soiului

Ô penalităţi, compensaţii

Ô protecţia provizorie

Ô curţile competente

Ô validitatea protecţiei

Ô obţinerea identi cării unui soi

Ô prescripţie

Ô acţiuni la frontieră

Ô Directiva 2004/48/CE privind respectarea dreptu-
 rilor de proprietate intelectuală.

Datele statistice prezentate s-au referit la numărul de 
cereri depuse pe ani (total 26.827), pe culturi, pe ţări, 
numărul de titluri de protecţie acordate (total 18.610), 
soiuri de plante protejate (total 12.923), numărul de 
cereri respinse (total 630), numărul de titluri decăzute 
şi anulate, examinări tehnice efectuate, rapoarte teh-
nice comercializate.

Ô Înregistrarea şi publicarea o cială a cererilor 
 de protecţie a soiurilor de plante - Anne 
 Gardener şi Eugenio Maiorini, Serviciul Tehnic

Procedura de înregistrare a cererilor de protecţie 
comunitară, şi anume examinarea formală a cererilor, 
include examinarea corectitudinii completării setului de 
documente necesar – formularul cererii, chestionarul 
tehnic general, propuneri pentru denumirea soiu-
lui, desemnarea reprezentantului, achitarea taxelor, 
transmiterea drepturilor, modalităţile de corectare 
a iregularităţilor, noti cările expediate solicitanţilor, 
termenele de prezentare a răspunsurilor, precum şi 
procedura de publicare a cererilor  în Buletinul O cial 
al O ciului Comunitar pentru Soiuri de Plante.

Ô Examinarea tehnică, sectorul ornamental - 
 Ton Kwakkenbos, Serviciul Tehnic

CPVO a efectuat până în prezent examinarea tehnică 
pentru mai mult de 1.200 genuri şi specii de plante. 
Examinarea tehnică la distinctivitate, uniformitate, sta-
bilitate (DUS) este efectuată de către o ciile naţionale 
competente din ţările-membre numite de către 
Consiliul de Administraţie al CPVO în conformitate cu 
protocoalele tehnice ale CPVO care se bazează pe 
principiile UPOV, dar sunt adaptate pentru a lua în 
considerare condiţiile regionale ale UE. În lipsa proto-
coalelor CPVO, sunt aplicate ghidurile de testare ale 
UPOV, iar dacă lipsesc şi acestea, se aplică ghidurile 
naţionale. Au fost expuse condiţiile şi termenele de 
prezentare a cererilor, a materialului pentru testare, 
modul de informare a solicitanţilor; modul de organi-
zare şi de menţinere a colecţiilor de referinţă; modul de 
examinare a materialului, caracterele utilizate pentru 
examinare; modurile de grupare a soiurilor; condiţiile 
de cultivare; efectuarea testelor speci ce.

Ô Examinarea cererilor referitoare la plantele
 modi cate genetic - Jean Maison, Serviciul
 Tehnic

A fost expusă baza legală privind utilizarea plan-
telor modi cate genetic în cadrul înregistrării şi 
comercializării soiurilor respective. Totodată, a fost 
prezentată lista cererilor pentru soiurile modi cate ge-
netic şi statutul juridic al acestora, speci cul condiţiilor 
de înregistrare a cererilor pentru asemenea soiuri, 
precum şi condiţiile de efectuare a examinării tehnice 
a respectivelor soiuri. Astfel, conform cerinţei Regula-
mentului de bază, este speci cată, în cazul soiurilor 
de plante modi cate genetic, condiţia de prezen-
tare a autorizaţiei pentru introducerea lor în mediu, 
eliberată de o autoritate competentă. Atunci când nu 
este prezentată o asemenea autorizaţie, cererea se 
consideră nedepusă.

Ô Examinarea denumirilor de soi, Baza de Date 
 pentru denumirile de soi - Carole Bonneau 
 şi Rudi Caes, Serviciul Tehnic

Raportorii au adus la cunoştinţa audienţei baza legală 
şi procedura de examinare a denumirii de soi în 
conformitate cu art. 63 al Regulamentului de bază, 
ghidurile aprobate de Consiliul Administrativ al CPVO 
şi Regulamentul CE privind Catalogul Comun.

De asemenea, a fost prezentată baza de date creată 
în cooperare cu UPOV privind denumirile de soi. 
Aceasta conţine 448.000 denumiri,  ind accesibilă 
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tuturor o ciilor de examinare din ţările-membre ale 
UE, tuturor clienţilor CPVO, care pot veri ca statutul 
propriilor cereri. De asemenea, ea oferă acces limitat 
publicului larg pentru a lua cunoştinţă de cererile 
CPVO şi soiurile protejate.

Baza de date permite efectuarea unei testări automa-
tizate a  ecărei denumiri din momentul înregistrării 
acesteia. Autorităţile naţionale din ţările-membre ale 
UE efectuează lunar circa 1.500 de testări ale denu-
mirilor.

De menţionat că baza în cauză este completată 
permanent direct de către membrii UE, iar ţările care 
nu sunt membre ale UE includ datele prin intermediul 
UPOV, în baza acordurilor de cooperare. Schimbul de 
informaţii dintre bazele de date UPOV şi CPVO are loc 
în permanenţă. CPVO recepţionează informaţia privind 
cererile depuse direct din bazele de date naţionale. 
Baza de date este veri cată sistematic în vederea 
asigurării corectitudinii datelor şi completării informaţiei 
recepţionate privind cererile depuse, retrase, respinse, 
titlurile de protecţie anulate, decăzute.

CPVO a solicitat ca informaţia privind denumirile înre-
gistrate, publicate, utilizate, cererile depuse, respinse, 
retrase, brevetele pentru soi de plantă acordate, anu-
late, decăzute în Republica Moldova să  e furnizate 
direct la CPVO, dar nu prin intermediul UPOV.

Ô Serviciile Internet şi sistemul de protecţie 
 a soiurilor de plante - Patrick Lecoq, 
 Serviciul Informatic

Raportorul a informat audienţa referitor la funcţionarea 
web site-ului CPVO www.cpvo.europa.eu şi la modul în 
care pot   obţinute lista cererilor parvenite şi a titlurilor 
de protecţie acordate, informaţia generală privind 
CPVO şi legislaţia în domeniu, informaţia privind 
activităţile CPVO, formularele utilizate în cadrul tuturor 
procedurilor în faţa O ciului.

Ô Vizita la staţiunea de testare GEVES - Urszula
 Braun-Mlodecka, Serviciul Tehnic şi Francois
 Boulineau, şeful staţiunii

În cadrul vizitei la staţiune au fost demonstrate 
metodele de efectuare a testării DUS, de asemenea, 
deplasându-se pe loturile experimentale de testare 
a diverselor culturi, participanţii au luat cunoştinţă de 
metodologiile aplicate pentru  ecare cultură în parte. 

Ô Programul de asistenţă TAIEX

Delegaţiei i-a fost prezentată o succintă informaţie 
privind programul TAIEX – un efectiv instrument de 
asistenţă tehnică şi schimb de informaţii al Comisiei 
Europene. Programul prevede acordarea unei 
asistenţe tehnice de scurtă durată noilor state-membre 
ale UE, ţărilor-candidate şi potenţialilor candidaţi la 
accederea în UE conform obiectivelor Comisiei Euro-
pene în domeniul armonizării, aplicării şi respectării 
legislaţiei europene. Asistenţa poate   acordată şi 
ţărilor incluse în cadrul politicii europene de vecinătate, 
la care este raportată Moldova. Au fost examinate 
posibilităţile pe care le oferă Republicii Moldova acest 
program în vederea obţinerii asistenţei în diverse pro-
bleme legate de armonizarea legislaţiei naţionale 
cu cea europeană, inclusiv în domeniul soiurilor de 
plante.

Vizita întreprinsă de colaboratorii AGEPI la CPVO 
a permis completarea şi aprofundarea cunoştinţelor 
specialiştilor noştri privind legislaţia comunitară în 
domeniul protecţiei soiurilor de plante, procedura de 
înregistrare şi de acordare a protecţiei pentru soiurile 
de plante la nivel comunitar, examinarea denumirilor 
de soi care va   utilizată în cadrul efectuării examinării 
preliminare a denumirii soiurilor etc. Au fost abordate 
diverse aspecte legate de efectuarea examinării 
tehnice, informaţiile obţinute urmând să  e utilizate în 
cadrul procedurilor de examinare tehnică desfăşurate 
de către Comisia de Încercare a Soiurilor de Plante. 
Reprezentanţii AGEPI au stabilit contacte de co-
laborare cu şeful staţiunii de testare GEVES privind 
efectuarea unui schimb de material seminal în vederea 
completării fondului colecţiilor de referinţă ale Comisiei 
de Încercare a Soiurilor de Plante. Totodată, a fost 
încheiată o înţelegere cu responsabilul de gestionarea 
bazei de date din cadrul CPVO în vederea furnizării 
informaţiei relevante legate de soiurile de plante din 
Republica Moldova direct la CPVO. În timpul apropiat 
urmează să  e studiate condiţiile de obţinere a unei 
asistenţe tehnice în cadrul programului TAIEX pentru 
ridicarea cali cării experţilor din domeniul culturilor 
agricole care efectuează examinarea tehnică a 
soiurilor de plante.

Ala GUŞAN, 
director adjunct Departament invenţii, soiuri 

de plante, modele de utilitate, AGEPI
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Abia la sfârşitul anului 2002, Combinatul “Vismos”, 
care urma să  e privatizat şi trebuia să se debaraseze 
de deşeurile vinicole conţinând albastru de Prusia, 
ce se acumulaseră între timp, ne-a solicitat relu-
area procesului de neutralizare a acestora. Între timp 
cercetătorul Covaliov s-a convins că hipocloritul de 
sodiu nu poate denociviza deşeurile vinicole ce conţin 
albastru de Prusia, ci doar oxidează ionul hexacia-
noferat (II), transformându-l  în ion hexacianoferit (III). 
Deci, am continuat neutralizarea deşeurilor vinicole 
cu compuşi de cianură la întreprinderea “Vismos”, 
aplicând tehnologia deja atestată. În perioada 2002-
2004, timp de 20 de luni, la întreprinderea dată au fost 
neutralizate 785 tone de deşeuri conţinând albastru 
de Prusia.

Cu toate că tehnologia propusă de noi avea unele 
avantaje,  ind destul de simplă, au ieşit în evidenţă 
anumite neajunsuri ce nu puteau   neglijate: durata 
extinsă a procesului de neutralizare, utilizarea unei 
cantităţi mari de apă potabilă (circa 7 m3 la o tonă 
de deşeuri) şi de reactiv care devenise de 10 ori mai 
scump.

CUM SĂ VALORIFICĂM DEŞEURILE 
VINICOLE CE CONŢIN ALBASTRU 
DE PRUSIA

dr. Tudor BOUNEGRU
Universitatea de Stat din Moldova

(Continuare din nr. 1, 2007)

În anul 1998 savanţii V. Covaliov şi Gh. Duca propun ca denocivizarea deşeurilor vinicole toxice 
să se facă prin utilizarea hipocloritului de sodiu în suspensii apoase la temperaturi ridicate. Vom 
menţiona că acest procedeu a fost brevetat în 2001 /11/. Timp de 5 ani în Republica Moldova astfel 
de deşeuri vinicole nu s-au neutralizat. 

Între timp, în Republica Moldova apar câteva brevete 
care, în fond, reprezentau doar nişte modi cări nesem-
ni cative ale procedeului /7/ şi câteva idei neraţionale, 
după părerea noastră, de denocivizare a acestor 
deşeuri, la care ne vom opri mai jos.

Una din aceste idei (autor P. Parasca, Institu-
tul Naţional al Viei şi Vinului) prevedea utilizarea 
deşeurilor vinicole ce conţin albastru de Prusia 
împreună cu laptele de var la fabricarea tencuielii, ce 
urma să  e folosită la lucrările de  nisare a interiorului 
caselor. În primul rând, deşeurile au un miros strident 
de fecale, ca rezultat al alterării gelatinei şi cleiului de 
peşte din ele. În al doilea rând, albastrul de Prusia se 
dizolvă în mediul bazic (vezi 8,10), devenind toxic.

Altă idee (autor V. Covaliov, Universitatea de Stat din 
Moldova) prevedea utilizarea acestor deşeuri în cali-
tate de îngrăşământ de azot pentru culturile agricole, 
din motiv că albastrul de Prusia este o cianură, iar în 
anii puterii sovietice ca îngrăşământ de azot se utiliza 
cianamida de calciu (Ca(CN2)2). Deşi aceste substanţe 
au în denumire o rădăcina comună, ele sunt de natură 
diferită şi în mediul apos se comportă diferit.
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Cianamida de calciu se descompune în apă, eliminând 
amoniac, substanţă care deja este parte componentă 
a îngrăşămintelor minerale de azot, pe când 
hexacianoferaţii solubili în apă sunt stabili şi nu se 
descompun în amoniac sau în alţi compuşi ai azotului 
întâlniţi în îngrăşăminte. De altfel, cianamida de calciu 
este şi ea extrem de toxică.

În anul 2004 noi am brevetat un nou procedeu 
de denocivizare a deşeurilor vinicole ce conţin albastru 
de Prusia /12/, în care se prevedea denocivizarea acestor 
deşeuri prin descompunerea componentei to xice din ele 
la temperatura de 250-300°C, în prezenţa oxidanţilor. La 
deşeurile solide, mărunţite până la dimensiuni < 2 mm, 
se adaugă un oxidant solid (KClO3, KNO3, NaNO3 ş. a.) 
care, la temperaturi relativ joase - 150-2500C, elimină 
oxigen, care oxidează în mod automat hexacianoferaţii 
din deşeuri până la: CO2, N2 şi Fe2O3 – toţi aceşti compuşi 
 ind inofensivi. Reacţia decurge practic momentan, cu un 
mic efect exotermic. 

Procedeul s-a dovedit a   înalt tehnologic; el permitea 
să  e elaborată o tehnologie e cientă de denocivizare 
în masă a tuturor deşeurilor vinicole din republică, ce 
conţin albastru de Prusia, care a şi fost elaborată în 
anul următor, 2005. 

Noua tehnologie prevedea concentrarea deşeurilor 
vinicole ce conţin albastru de Prusia la fabricile de vin 
până la consistenţa lutului umed (30% fază solidă); aici 
urmau să  e ambalate în saci de polietilenă şi trans-
portate la o întreprindere specializată, unde se produ-
cea amestecarea lor cu oxidat, uscarea, mărunţirea şi 
denocivizarea în instalaţii speciale.

În una dintre aceste instalaţii /13/ ( g. 1), având 
capacitatea de 60 kg/oră deşeuri denocivizate 
(aproximativ 600 kg de deşeuri semilichide depozi-
tate la fabricile de vin), era posibilă denocivizarea 
deşeurilor în  ux continuu. Nu este greu de calculat 
că în timp de 2 ani această instalaţie-pilot ar   deno-
civizat întreaga cantitate de deşeuri vinicole ce conţin 
albastru de Prusia, depozitată la fabricile de vin din 
republică. Instalaţia a fost testată de noi şi adusă la un 
regim optimal de funcţionare, însă aşa şi n-a mai fost 
atestată. 

Între timp a fost construită o altă instalaţie /14/, 
care prevedea denocivizarea deşeurilor în ciclu 
(încărcarea–denocivizarea–descărcarea deşeurilor) 
( g. 2), cu ajutorul ei  ind testată tehnologia de de-
nocivizare a deşeurilor vinicole ce conţin albastru de 
Prusia prin descompunerea lor termică, în prezenţa 
oxidanţilor, la temperaturi relativ mici. 

Fig. 2. Instalaţie ciclică pentru denocivizarea deşeurilor 
vinicole ce conţin albastru de Prusia

În perioada 2004-2006, în colaborare cu Minis-
terul Ecologiei şi Resurselor Naturale şi Agenţia 
Agroindustrială „Moldova-Vin”, am întreprins noi 
încercări de a „urni carul din loc”, organizând deno-
civizarea în masă a acestor deşeuri, dar fără rezultat. 
De  ecare dată  Agenţia Agroindustrială „Moldova-Vin” 
acceptă alte noi idei inadecvate de neutralizare a aces-
tor deşeuri.

De exemplu, în anul 2005, se propune ca aceste 
deşeuri să  e arse la Fabrica de ciment din Rezina 
(aceeaşi tehnologie a fost respinsă încă în 1998 de 
către Ministerul Mediului (vezi Programul Naţional de 
valori care a deşeurilor de producţie şi menajere). 
Peste un an, proprietarul acestei fabrici, Compania  
franceză „Lafrage”, respinge propunerea ca  ind 
imposibil de realizat în condiţiile date: “Noi le ardem, 
dacă voi asiguraţi neutralizarea gazelor toxice care 
se vor emite”. (Cuptorul de fabricare a cimentului 
reprezintă un tub orizontal de diametru mare, cu am-
bele guri deschise, în care temperatura gazelor ajunge 
la 1800°C şi este imposibil de a capta gazele emise 
– situaţie tehnologică similară cu cuptorul de ardere a 
cărămizilor de la Combinatul “Macon”).

Anul 2006, de asemenea, n-a aduc vreo soluţie accep-
tabilă. Este greu de presupus care vor   următoarele 

Fig. 1. Instalaţie de denocivizare în  ux a deşeurilor 
vinicole ce conţin albastru de Prusia
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“idei salvatoare”, lansate de savanţii noştri, un lucru  ind 
cert: factorii de decizie nu doresc să neutralizeze civilizat 
aceste deşeuri. Iar sarcina ce prevede denocivizarea 
deşeurilor vinicole în anul 2007, înscrisă în Programul 
Naţional de valori care a deşeurilor de producţie şi mena-
jere, evident, nu va   îndeplinită.

În cele ce urmează, expunem planul nostru de măsuri 
privind gestionarea corectă a deşeurilor vinicole ce 
conţin albastru de Prusia şi un program de denocivi-
zare a acestor deşeuri.

a) Program de gestionare corectă 
a deşeurilor vinicole ce conţin albastru 

de Prusia

1. Elaborarea standardului deşeurilor vinicole ce conţin 
albastru de Prusia,  ind prevăzută partea de masă 
a fazei solide în aceste deşeuri. Vom menţiona că 
actualmente deşeurile vinicole ce conţin albastru de 
Prusia sunt depozitate la fabricile de vin:

Ô sub formă de sedimente apoase semilichide, 
 cu partea de masă a fazei solide între 5 şi 30%;

Ô sub formă concentrată (30-40% fază solidă) 
 de consistenţa lutului umed;

Ô sub formă uscată.

Deoarece iniţial deşeurile vinicole ce conţin albastru 
de Prusia reprezintă suspensii apoase semilichide, cu 
partea de masă a fazei solide de aproximativ 10%, ar   
bine ca această parte de masă să  e standardizată.

2. Determinarea cantităţii reale de deşeuri vinicole ce 
conţin albastru de Prusia, depozitate la fabricile de vin; 
inspectarea condiţiilor de păstrare. Aici vom menţiona 
că Inspectoratul Ecologic de Stat nu dispune de date 
sigure privind cantităţile reale de deşeuri acumulate. 
Drept dovadă poate servi Combinatul “Vismos”, în care 
erau luate la evidenţă 210 tone de astfel de deşeuri, 
însă au fost denocivizate 785 tone. De asemenea, este 
necesar de a inspecta vasele în care se păstrează 
deşeurile. Ele trebuie să  e în stare bună, fără  suri. 
După inspecţie vasele cu deşeuri vor   sigilate. Se va 
întocmi un act cu privire la responsabilitatea întreprind-
erii privind păstrarea lor.

3. Determinarea rezervelor de  hexacianoferat II) de po-
tasiu (sare galbenă de sânge), care se a ă la întreprin-
derile vinicole, şi întocmirea actelor corespunzătoare. 
La Inspectoratul Ecologic de Stat se va întocmi un 
registru, în care va   indicată repartizarea hexaciano-
feratului (II) de potasiu şi a deşeurilor ce conţin albastru 
de Prusia. Utilizarea hexacianoferatului (II) de potasiu 

va   efectuată întocmindu-se în mod obligatoriu un act 
de utilizare, în care vor   indicate cantităţile de sare şi 
deşeurile formate; între cantitatea hexacianoferatului  
(II) de potasiu utilizat şi cantitatea de deşeuri formate 
trebuie să  e o concordanţă deplină.

4. Comercializarea liberă a compusului hexacianoferat 
(II)  de potasiu trebuie interzisă. Serviciul Vamal al 
republicii va înregistra cantităţile de hexacianoferat (II) 
de potasiu care au intrat în ţară şi aceste date vor   
transmise Inspectoratului Ecologic de Stat.

5. Denocivizarea în masă a deşeurilor vinicole ce 
conţin albastru de Prusia trebuie începută imediat, fără 
nicio amânare.

Notă. În ţările Uniunii Europene hexacianoferatul 
(II)  de potasiu este interzis spre utilizare industrială. 
Cea mai corectă soluţie pentru Republica Moldova o 
considerăm a  :

Ô sustragerea tuturor cantităţilor de hexacianoferat 
 (II)  de potasiu de la fabricile de vin din republică;

Ô interzicerea importului acestui compus;

Ô începutul denocivizării  în masă a deşeurilor 
 vinicole ce conţin albastru de Prusia.

Fabricile de vin pot utiliza pentru demetalizarea 
vi nu rilor alţi compuşi care nu sunt toxici. Noi însă 
cunoaştem lobby-smul înalţilor funcţionari de stat din 
această ramură, astfel încât putem spera doar la ges-
tionarea civilizată a deşeurilor formate.

b) Program de denocivizare a deşeurilor 
vinicole ce conţin albastru de Prusia

După cum menţionam mai sus, noi am încercat de 
câteva ori, împreună cu factorii de decizie de la 
Agenţia Agroindustrială „Moldova-Vin”, să elaborăm 
un plan de denocivizare în masă a deşeurilor vinicole 
ce conţin albastru de Prusia, însă, cu regret, aceste 
planuri au eşuat.

Conform Programului Naţional de valori care a 
deşeurilor toxice /5/, în 2007 Republica Moldova va 
începe pe larg denocivizarea deşeurilor vinicole ce 
conţin albastru de Prusia.

Întrucât la momentul actual există două tehnologii atestate 
de denocivizare a deşeurilor vinicole ce conţin albastru 
de Prusia (ambele ale noastre) şi o singură organizaţie, 
S.R.L. „Tehnores”, autorizată în denocivizarea acestui 
tip de deşeuri, considerăm că e necesar să propunem 
un program concret de denocivizare în masă a acestor 
deşeuri, care include următoarele puncte:
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1.  Crearea unei întreprinderi de denocivizare
 centralizată a deşeurilor vinicole ce conţin albas-
 tru de Prusia. În acest scop, Agenţia Agroin dus -
 trială „Moldova-Vin” ar putea să pună la dispoziţie
 o fabrică de vin ce nu funcţionează sau anumite
 încăperi disponibile. Condiţia principală: această
 întreprindere trebuie să se a e la cel puţin 1 km
 depărtare de localităţi (normele sanitare), 
 în apropierea conductei de gaz. Ministerul Ecolo-
 giei şi Resurselor Naturale va aloca din fondul
 ecologic resurse  nanciare pentru construcţia
 întreprinderii şi pentru procurarea utilajului ne -
 cesar. Potrivit evaluărilor noastre, această sumă
 nu va depăşi 2 mln. lei. Unitatea în cauză, având
 statutul de întreprindere de stat, non-pro t, urmea- 
 ză să  e luată la balanţa Ministerului Ecologiei 
 şi Resurselor Naturale. 

2. Procesul de denocivizare în masă a deşeurilor
 vinicole ce conţin albastru de Prusia trebuie orga- 
 nizat astfel, încât în decurs de 3 ani să  e neutrali-
 zate toate stocurile depozitate la fabricile de vin.
 Ulterior această întreprindere va denociviza doar
 deşeurile nou-formate. Se va interzice păstrarea 
 în continuare la fabricile de vin a unor astfel de
 deşeuri. Cheltuielile necesare pentru denociviza-
 rea deşeurilor vinicole ce conţin albastru de Prusia
 le vor suporta fabricile de vin, în dependenţă 
 de cantitatea de deşeuri prelucrată. 

3. În Bugetul de Stat urmează să  e efectuate modi -
 cări în vederea scutirii de plata TVA a întreprinde-
 rilor care vor efectua denocivizarea deşeurilor  vini-
 cole conţinând albastru de Prusia, de impozitul pe
 venit şi impozitul pentru păstrarea deşeurilor, astfel 
  ind reduse substanţial costurile suportate pentru
 denocivizarea deşeurilor în cauză.
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SUMMARY

This paper represents an example of the implementation of the scienti c results in the practice. It 
shows the efforts of the Modovan scientists in the  eld of neutralization of the wine waste containing 
Prussian Blue, which is an actual problem for the former soviet states with a developed wine indus-
try: Republic of Moldova, Georgia, Ukraine, Azerbaijan, Armenia, Russia, as well as in some states 
of the former socialist camp: Romania and Bulgaria. The European countries with high developed 
wine industry do not confront with such problems owing to the fact that during the wine fabrication 
they never used the non-protected equipment of iron.
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Un interes deosebit îl prezintă seminţele de struguri, 
obţinute la prelucrarea materiei prime. Din păcate, în 
ultimul timp fabricile vinicole nu prelucrează seminţele 
de struguri, în principal, din cauza lipsei utilajului spe-
cial şi a tehnologiilor avansate de prelucrare 
a seminţelor. 

La S.A. „Nistru-Vin”, Criuleni, s-au prelevat probe 
de seminţe obţinute în compania de prelucrare a 
strugurilor,  ind determinată cantitatea de ulei din 
seminţe. Rezultatele analizelor (tab. 1) con rmă că în 
soiurile albe conţinutul de ulei este mai mare: Muscat 
- 16,9%, Aligote - 15,95%. În componenţa seminţelor
obţinute în procesul de prelucrare a diferitelor soiuri 
de struguri, conţinutul de ulei variază între 12,9% 
şi 14,1%. Rezultatele înregistrate demonstrează că 

TEHNOLOGIA OBŢINERII 
SEMINŢELOR DE STRUGURI

Dionisie URÎTU,
Institutul Naţional pentru Viticultură 
şi Vinificaţie

În condiţiile reducerii substanţiale a cantităţii de struguri prelucrate la întreprinderile vinicole din 
Republica Moldova, este tot mai actuală problema utilizării complexe a deşeurilor vinicole pentru 
fabricarea produselor noi, de citare pe piaţa internă şi  cea externă. 

conţinutul de ulei depinde în mare măsură de gradul 
de maturizare a strugurilor, de soiul lor, de condiţiile 
climaterice şi caracteristicile solului unde este cultivată 
specia respectivă. În soiurile noi, selecţionate la 
Institutul Naţional pentru Viticultură şi Vini caţie, 
conţinutul de ulei corespunde necesităţilor de prelu-
crare tehnologică: Festivalinîi - 16,9%, Bianca - 13,3%. 
Când strugurii ajung la gradul optimal de maturitate, 
conţinutul de ulei în seminţe este maximal (13-17%); 
aceste seminţe pot servi ca materie primă industrială 
pentru obţinerea uleiului.

În scopul utilizării maxime a resurselor existente, au 
fost elaborate o tehnologie avantajoasă şi schema 
utilajului de obţinere a seminţelor de struguri din 
tescovină proaspătă (tab. 2). Componenţa liniei de 

Denumirea
Locul

cultivării Umiditatea % Impurităţi % Conţinutul 
de ulei, %

Unghiul 
de refracţie

Muscat Boşcana 6,04 0,6 16,93 1,477
Aligote „Progres” 6,99 7,5 15,92 1,476
Pino “Progres” 6,35 5,0 15,63 1,475
Bianca INVV 9,28 0,8 13,17 1,476

Festivalinîi INVV 9,09 0,7 16,90 1,470
Amestec INVV 9,23 0,3 12,89 1,474
Feteasca Cimişeni 9,30 11,6 15,17 1,470
Amestec Ustia 9,39 0,3 14,11 1,475

Tabelul 1
Indicii  zico-chimici ai seminţelor de  struguri şi uleiului extras (recolta anului 1998)
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obţinere a seminţelor include următorul utilaj: presă 
pentru tescovină, transportor pentru tescovină, separa-
tor de seminţe cu şnecuri, transportor pentru cojiţă, 
uscătorie SZPB-2,5, puri cator OVS-25, containere.

Tescovina obţinută în procesul de prelucrare a 
strugurilor este tratată cu apă caldă pentru obţinerea 
sucului de difuzie. Procesul de extracţie este efectuat 
la temperatura de 55-60°C, acidulându-se apa cu acid 
sulfuric până la pH 3,2-3,5, timp de 10-15 min. După 
extragerea în  ux continuu, masa respectivă este 
presată pentru obţinerea sucului de difuzie.

Tescovina presată este transportată ulterior în separa-
torul cu şnecuri; în rezultatul acestui proces seminţele 
cad prin plasa cu perforaţii de 5,5-6,0 mm, cojiţa se 
descarcă din separator, iar seminţele cad în containere.

S-a stabilit că efectul de separare  constituie 65-75% 
şi depinde în mare măsură de starea tescovinei. În 
cazul tescovinei nefermentate, efectul de separare s-a 

dovedit a   mai înalt, seminţele conţinând mai puţine 
impurităţi. Seminţele acumulate iniţial au fost uscate 
puţin la soare, stratul de uscare constituind 2-3 cm, şi 
amestecate periodic de 1-2 ori pe zi. După aceasta ele 
au fost curăţate preventiv de impurităţi,  ind trecute 
printr-un alt separator cu şnecuri, unde a fost montată 

Umiditatea
%

Conţinutul de seminţe, %
Umiditatea 

seminţelor, %
Efectul de 

separare, %Tescovina 
iniţială

Tescovina 
ulterioară Seminţe

62,3
53,7
55,4
60,5
56,8

28,7
32,3
33,4
35,2
28,8

9,3
8,2
9,7
11,8
8,4

82,5
87,4
85,6
89,1
83,4

42,5
40,2
39,8
37,6
38,8

67,6
74,6
70,9
66,4
70,1

o plasă cu perforaţii de 3,0-3,5 mm, iar după separator 
au fost uscate la uscătorul SZPB-2,5, la temperatura 
de 90-105°C, până când nivelul umidităţii a atins 
cota de 8-10%. În calitate de agent termic, s-a folosit 
motorina; cantitatea necesară în procesul uscării este 
în dependenţă de umiditatea seminţelor iniţiale. Con-
sumul de motorină pentru o tonă de seminţe acumu-
late iniţial constituie 45-50 kg, iar pentru cele uscate 
– 38-40 kg.

După uscare, seminţele conţin 5-10% de impurităţi 
- rămăşiţe de cojiţă, bucăţele de ciorchini, seminţe 
strivite. De aceea seminţele sunt curăţate supli mentar 
la puri catorul OVS-25, astfel creându-se posibilitatea 
de a le condiţiona pentru păstrarea lor îndelungată şi 
utilizarea efectivă la obţinerea uleiului.

Tehnologia prezentată de noi a fost implementată în 
producere, pe această cale obţinându-se 150 tone 
de seminţe de struguri. Productivitatea utilajului pe 
tescovina iniţială - 3 t/h. 

Tabelul 2 
Rezultatele încercărilor efectuate în procesul de producţie a schemei tehnologice privind 

obţinerea seminţelor din tescovină proaspătă

Tehnologia elaborată este recomandată pentru 
implementarea în producere la fabricile vinicole 
din Republica Moldova. Utilajul poate   confec -
ţionat nemijlocit de  ecare întreprindere 
vinicolă interesată în obţinerea seminţelor 
de struguri.

SUMMARY

In the conditions of the substantial reducing the quantity of the treated vine-grapes at the wine–mak-
ing enterprises of the Republic of Moldova, the matter of utilization of the wine waste for fabrication 
of the new products is increasingly actual on the intern and the extern market. A particular interest 
there represent the grapes seeds obtained at the processing the primary materials by the advanced 
methods and technologies. 
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Analizând situaţia din domeniu, considerăm că este 
bene c importul pe piaţa moldavă a zdrobitoarelor-
desciorchinătoare „VELO” (Italia), ”Pera” şi „Vaslin 
Bucher” (Franţa), „Europress” (Germania). Calitatea 
lucrărilor efectuate cu aceste zdrobitoare a fost 
evaluată conform unui criteriu tehnologic important 
– cantitatea de boabe nezdrobite în raport cu masa 
totală a bobiţelor din strugurii trataţi prin zdrobire 
(P. Ribereau-Gayon et al., 1980). Rezultatele din  g.1 
probează faptul că zdrobitoarele-desciorchinătoare 
ŢDG lasă nezdrobite circa 10% din bobiţe; nici presa 
hidraulică VPG nu a asigurat o prelucrare mai bună 
– 4,2% bobiţe nezdrobite. 

Cel mai înalt grad de zdrobire a boabelor s-a înre-
gistrat la desciorchinătoarele-zdrobitoare  de marca 
„Pera” şi „Vaslin Bucher” (circa 3,0-3,9% bobiţe ne-
zdrobite). De asemenea, în comparaţie cu agregatele 
de producţie ex-URSS, utilajul „Velo” asigură un rezul-
tat apreciabil. De menţionat, totodată, că la prelucrarea 
strugurilor cu ajutorul noului utilaj nu are loc zdrobirea 

STUDIU COMPARATIV PRIVIND 
UTILAJUL TEHNOLOGIC VINICOL
DIN SPAŢIUL EUROPEAN ŞI EX-URSS

drd. Valerian BEJAN,
Institutul Naţional pentru Viticultură 
şi Vinificaţie

Cea mai mare parte a întreprinderilor vinicole din Moldova (cca 140) necesită renovarea parcului 
tehnologic de utilaje, iar aproximativ 120 de întreprinderi au nevoie de înlocuirea liniilor vechi de 
prelucrare a strugurilor cu altele noi, moderne. În primul rând, e vorba de scoaterea din uz a zdro-
bitorului-desciorchinător vertical (ŢDG) şi a celui orizontal (VDG),  zic depăşite.

ciorchinelor, astfel  evitându-se majorarea nedorită a 
compuşilor fenolici, precum şi a celor cu aromă erba-

Fig.1. Cantitatea de boabe nezdrobite din masa totală 
(Aligote, CNVV, INVV, Mîndreşti) 

ŢDG

cee (alcooli cu C6 - în catenă) în must şi în vin 
(V. Bejan, 2003).

O altă problemă tehnologică în vini caţia primară o 
constituie calitatea mustului proaspăt, care se obţine 
prin câteva metode de extragere, utilizându-se zdro-
bitoare-desciorchinătoare tip ŢDG şi VDG, angrenate 
cu scurgătoare VSN 20-30. Acest utilaj tehnologic a 
fost evaluat comparativ cu desciorchinătorul-zdrobitor 
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VELO în cuplare cu presa pneumatică a aceleiaşi  rme. 
Modul de desciorchinare are o in uenţă covârşitoare 
asupra conţinutului de burbe în must. Calitatea lucrărilor 
efectuate (prin conţinutul scăzut de burbe în must) 
este net superioară în cazul desciorchinări  i-zdrobirii, 
cu o concentraţie de doar 2,5-3% burbe ( g. 2). Pe 
când utilizându-se zdrobitorul-descior chinător, acest 
indice variază de la 6% la 9%. Rezultatele obţinute ne 
determină să recomandăm în schemele tehnologice ac-
tuale, pentru procesarea efectivă a strugurilor, renova-
rea utilajului în vini caţia primară doar în baza includerii 
în schemele tehnologice a desciorchinătorului-zdrobitor, 
indiferent de  rma producătoare: „Velo”, „Pera”, „Vaslin 
Bucher” sau „Europress”. 

Mustul proaspăt, extras imediat după procesarea stru-
gurilor, se caracterizează prin capacitatea diferită de 
absorbţie a oxigenului într-o unitate de timp. Prin aceeaşi 
metodă polarogra că a fost studiată absorbţia oxigenului 
de către must în 2 variante tehnologice ( g. 3): 

Ô Desciorchinătorul-zdrobitor „VELO” plus presa
 pneumatică cu membrane „VELO”;

Ô Zdrobitorul-desciorchinător ŢDG plus scurgătorul
 VSN-20.

Din punct de vedere metodologic, s-a procedat la deter-
minarea consumului de oxigen de către mustul proaspăt 
obţinut la presa pneumatică „VELO” şi la scurgătorul 
VSN-20; în ambele cazuri spaţiul cu aer de deasupra 
mustului din bene a fost substituit cu CO2 de la fermenta-
rea alcoolică. Acest gaz inert,  ind mai greu decât aerul, 
creează o atmosferă nefavorabilă pentru oxigenul din 
aer, care practic nu participă la oxidarea mustului, cu alte 
cuvinte, nu este implicat în absorbţie până la măsurările 
polarogra ce de determinare a oxigenului.

Cinetica procesului de absorbţie a oxigenului la must 
este similară cu cea înregistrată la mustuială. În 
condiţiile anului 2003, în mustul din varietatea Sauvi-
gnon s-a atestat, pe o durată de 10 minute, un consum 
de oxigen de la 7,5 până la 4,0 mg/dm3.

În aceleaşi condiţii, mustul produs la liniile tehnologice 
vechi a înregistrat un consum de 2 ori mai mare de 
oxigen într-o unitate de timp (de 7,5 g/dm3 până la 
1,2 mg/dm3).

Presa-
rea integră 

VPG

Zdrobitor+
desciorchi-

nător 
ŢDG+VSN

Zdrobitor+
desciorchi-

nător 
VDG+VSN

Desciorchi-
nător

+ zdrobitor 
„VELO”

Desciorchi-
nător+ 

zdrobitor 
„Europres”

Desciorchinător- zdrobitor VELO – mustul obţinut la presa 
pneumatică „VELO” (burbe 21 g/dm3) 

Desciorchinător-zdrobitor ŢDG-20 – mustul neclari cat de la 
scurgătorul VSN-20 (burbe 59 g/dm3)

Timpul, min

Din punctul de vedere al oenologiei practice, este 
important să menţionăm că concentraţia de burbe în 
mustul produs la liniile tehnologice noi a fost, de ase-
menea, inferioară (21 mg/dm3) faţă de indicele mult 
mai înalt (59 mg/dm3) înregistrat la exploatarea liniilor 
vechi de tipul VPL 10, 20, 30 şi 50.

Constatăm, în concluzie, performanţele înalte ale 
liniilor noi atât în ceea ce priveşte indicele de absorbţie 
a oxigenului în must, cât şi cel al concentraţiilor de 
burbe în mustul obţinut. Sucurile naturale, precum şi 
vinurile de masă obţinute din acest must, au fost ates-
tate cu note organoleptice mai înalte în comparaţie cu 
produsele obţinute de la liniile tehnologice vechi. 

Astfel, graţie transformărilor tehnologice progre-
siste care se produc la o serie de fabrici de vin din 
Republica Moldova în cadrul creditelor din Primul 
Proiect Agricol al Băncii Europene de Reconstrucţie 
şi Dezvoltare (BERD), inclusiv la S.A. „Noroc” şi la 
Institutul Naţional pentru Viticultură şi Vini caţie, a fost 
posibil de realizat acest studiu comparativ complex al 

Fig. 2 In uenţa modului de desciorchinare asupra 
conţinutului de burbe în must (Chardonnay, INVV, S.A. 

„Noroc”)

Fig. 3. Absorbţia oxigenului de către mustul 
proaspăt (Sauvignon, INVV)
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e cacităţii şi performanţelor pe care le asigură sub-
stituirea utilajului vechi de producţie ex-sovietică cu 
cel modern din Uniunea Europeană. În acest studiu 
practic, au fost utilizate materiale furnizate de o serie 
de agenţi economici viti-vinicoli din Moldova, care au 
reuşit să renoveze parcul tehnologic al întreprinderilor 
de procesare cu utilaje noi, şi anume, întreprinderile 
din Borceag, Basarabeasca, Tigheci, Cahul, Purcari, 
Vulcăneşti, Hânceşti, Etulia, Cricova etc.
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SUMMARY

The most part of the wine-making enterprises of Moldova (about 140) need a renovation of the 
technological equipment, and about of 120 enterprises need the replacement of the ex-soviet wine-
making lines with the modern new ones. Firstly the problem in question is the withdrawal form 
circulation of the vertical and horizontal grape crushers of the (TDG) and (VDG) type that became 
physically out of date, and substitution thereof with the import aggregates  „VELO” (Italy), ”Pera” 
and „Vaslin Bucher” (France), „Europress” (Germany). The author shows in his paper the advan-
tages of the utilization of new equipment and modern technologies.

CALENDAR

La 9 aprilie 1947 s-a născut la Cotiujenii-Mari, Şoldăneşti, Aga a USATÂI, doctor habilitat în 
biologie, cercetător ştiinţi c superior, şef al Laboratorului produşi microbieni al Institutului de 
Microbiologie al AŞM, fondatorul bazelor ştiinţi ce de sinteză orientată a substanţelor bioactive în 
drojdii şi a tehnologiilor de obţinere a acestora.

În anul 1970 absolveşte Universitatea de Stat din Moldova. Susţine, în 1988, teza de doctor în ştiinţe 
la Institutul de Medicină “A. Bogomoleţ” din Kiev. Următoarea sa teză, cea de doctor habilitat la 
specialitatea „Biotehnologie”, este considerată drept o lucrare de pionierat în Republica Moldova. 

Pe parcursul anilor publică peste 120 de lucrări ştiinţi ce, inclusiv 5 monogra i şi 5 invenţii. 

La saloanele naţionale şi internaţionale de inventică de la Chişinău (1998-2003), Geneva (1999-
2001), Bruxelles (2000, 2001), Bucureşti (1999, 2002, 2003) şi Iaşi (2002, 2003) elaborările sale au 
fost menţionate cu 2 medalii de aur, 1 medalie de argint, 4 medalii de bronz, precum şi cu diverse 
diplome de merit. 
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Complexul Jurasic Chelovei-Oxford

Acest complex a fost cercetat în timpul prospecţiunilor 
apelor cu iod şi brom în anii 1960-1966, calculându-se 
parametrii hidrogeologici şi estimându-se rezervele de 
exploatare a apelor cu iod şi brom pe două terenuri.

Rocile acvifere ale complexului sunt calcarele, mai rar 
gresiile. Adâncimea poziţiei acestor roci se schimbă 
de la vest spre est, de la 292.0 m până la 1300 m. 
Grosimea totală a rocilor variază de la 62.0 m până la 
447 m.

Presiunea apelor subterane, de asupra acoperişului, 
creşte în direcţia spre est, schimbându-se de la 300.0-
500.0 m până la 1200 m. Suprafaţa piezometrică a 
apelor subterane se stabileşte la nivelul cotelor până 
la (-21.0) m în vestul depresiunii, ridicându-se înspre 
est până la cota de (+22.0) m. În lunca râului Prut se 
presupune existenţa apelor arteziene în cadrul acestui 
complex.

Debitele forajelor, obţinute prin pompări cu compre-
sorul ori cu pompe electrice de adâncime, mai rar 
cu jalonarea, se schimbă de la 221.0 până la 1000.0 
m3/zi, pentru denivelările de nivel – până la 141.0 m. 
Cea mai frecventă mărime a debitului este constituită 
din valori de la 300.0 până la 500.0 m3/zi, pentru 
denivelările nivelului – de la 20 până 
la 50.0 m. În multe cazuri lipsesc datele privind 

APELE SUBTERANE INDUSTRIALE 
ALE REPUBLICII MOLDOVA (2)

dr. în geologie şi mineralogie 
Constantin MORARU,
Institutul de Geologie şi Seismologie, 
AŞM

mărimile denivelărilor la pompare. Debitele speci ce 
ale forajelor variază de la 1.56 m3/zi până la
32,3 m3/zi, cele mai frecvente  ind valorile cuprinse 
între 10.0 şi 25.0 m3/zi.

Valorile transmisivităţii rocilor se schimbă în limitele 
de 6.5-35.6 m2/zi. Valoarea medie stabilită a fost de 
19.6 m2/zi. Valoarea piezoconductibilităţii rocilor acestui 
complex se schimbă în limitele 1.3   104 – 4.66   
106 m2/zi, iar valoarea medie acceptată a constituit – 
1.5   106 m2/zi.

Complexul acvifer Permian–Triasic

Acest complex acvifer este dezvoltat în cadrul Depre-
siunii Predobrogene şi, posibil, pe Platforma Scitică. 
Din punct de vedere hidrogeologic, este studiat 
insu cient şi, în general, numai în partea de sus a 
secţiunii geologice. În timpul prospecţiunii zăcămintelor 
de petrol acest complex a fost încercat numai în trei 
foraje. Sedimentele permo-triasului au fost descoperite 
la adâncimile de la 830.0 m până la 2588.0 m. Aceste 
roci au fost deschise de la acoperiş până la talpă 
numai în partea de nord şi de nord-est a Depresiunii 
Predobrogene, unde grosimea lor constituie 88.0-
1462.0 m. Depunerile sunt alcătuite, preponderent, 
din gresii, aleurolite, argilite. Gresiile au dezvoltarea 
cea mai mare în părţile centrală, de est şi de sud-est 
a depresiunii. După carote s-a stabilit că în direcţia 
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sudică, odată cu creşterea adâncimii, se micşorează 
gradul de argilizare a gresiilor.

În opinia autorilor [20-22],  partea de jos a secţiunii 
depunerilor este alcătuită din conglomerate, brecii, 
gravelite, gresii. Presiunea deasupra acoperişului 
ajunge până la 1000.0-1345 m, suprafaţa 
piezometrică, evident, are înclinare în direcţia de sud-
est, direcţie în care rocile se scufundă.

Alimentarea acestui complex, probabil, poate avea loc 
în partea de nord a depresiunii, în zonele de e lare a 
depunerilor. Se presupune că complexul permo-tria-
sian este aşezat pe calcarele paleozoice inferioare şi, 
probabil, între aceste complexe există intercone xiuni 
hidraulice. Nivelele statice, la pomparea apelor sub-
terane, se stabileau la adâncimi de la 106.0 până la 
218.0 m (cota abs. de la -28.0 până la +11.9 m). 
Debitele forajelor la jalonare şi pompare cu compre-
sorul au alcătuit 28.3-34.9 m3/zi pentru denivelările 
de nivel de la 85.0 până la 246.0 m. Debitele speci ce 
au constituit 0.14-0.33 m3/zi. Parametrii hidrogeologici 
nu au fost calculaţi şi pentru argumentarea rentabilităţii 
exploataţiei acestui complex sunt necesare cercetări 
adăugătoare.

Complexul acvifer Silurian-Devonian-
Carbonian

Acest complex este studiat insu cient atât din punct de 
vedere geologic, cât şi hidrogeologic. Datele facto-
logice sunt bazate exclusiv pe lucrările de prospecţiune 
a petrolului. Depunerile acestui complex sunt alcătuite 
din calcare, în care este dispus un masiv cu grosime 
mare de gips şi anhidrite de vârsta devoniană medie. 
De asemenea, se întâlnesc gresii, argilite, aleurolite 
şi formaţiuni intruzive. Devonul superior şi întregul 
Corbon este reprezentat numai de calcare.

Acest complex este răspândit, în principal, în Depresi-
unea Predobrogeană şi în baza formaţiunilor sedimen-
tare ale Platformei Scitice. Nivelurile statice ale apei, la 
pomparea din sonde, s-au stabilit la adâncimile de la 
106.0 până 172.0 m (cota absolută – de la -3.0 până 
la -72.7 m).

Nu există date despre condiţiile de alimentare, 
scurgerea subterană şi descărcarea apelor subte-
rane ale acestui complex. Se poate de presupus că 
descărcarea apelor sale subterane se produce în 
complexul permo-triasian, situat mai sus, prin zonele 

rupturilor tectonice şi prin “ferestrele” hidrogeologice. 
La graniţa de nord a depresiunii, apele subterane 
ale depunerilor paleozoice pot alimenta şi complexul 
acvifer jurasic.

Debitele forajelor de probă în complexul acvifer paleo-
zoic au alcătuit 67.2-302.0 m3/zi pentru denivelările de 
nivel de la 3.0 până la 298.0 m. Debitele speci ce au 
constituit de la 0.73 până la 22.4 m3/zi. Parametrii hidro-
geologici ai acestui complex nu au fost determinaţi.

Complexul acvifer al sedimentelor 
prepaleogene ale Platformei Scitice

Acest complex este studiat insu cient atât din punct de 
vedere geologic, cât şi hidrogeologic. Datele despre 
răspândirea sa teritorială pe Platforma Scitică sunt 
insu ciente.

Rocile acvifere sunt reprezentate prin gresii, printre 
care se întâlnesc straturi de aleurolite şi argilite. Este 
stabilit faptul că, spre sud, în secţiune predomină 
gresiile, granulozitatea cărora sporeşte pe aceeaşi 
direcţie. Gresiile sunt  surate, se întâlnesc şi zone de 
sfărâmiţare. La suprafaţa prepaleogenică, aceste gresii 
sunt vizibile sub formă de bloc, care se întinde de la 
nordul platformei, de-a lungul părţii ei de vest, aproxi-
mativ până în partea centrală. Adâncimea poziţiei 
rocilor acvifere, după unele foraje, se schimbă de la 
448.0 până la 1036.0 m, iar grosimea totală a rocilor 
acvifere - respectiv de la 58.0 până la 458.0 m.

Debitele forajelor obţinute prin pompări au înregistrat 
108.0-319.0 m3/zi pentru denivelările de nivel până la 
87.0 m, debitele speci ce – 15.0 m3/zi. Parametrii hidro-
geologici ai acestui complex acvifer au fost stabiliţi 
conform datelor unei singure pompări experimen-
tale dintr-un singur foraj, autorii lucrării [21] stabilind 
următoarele valori: a conductibilităţii – 20.1 m2/zi şi a 
coe cientului de piezoconductibilitate – a=2.6   
106 m2/zi. Valoarea coe cientului de piezoconducti-
bilitate  a fost stabilită după analogie cu Complexul 
acvifer baden-sarmaţian.

Condiţiile de alimentare, scurgere subterană şi 
descărcare ale acestui complex acvifer nu sunt pe 
deplin cunoscute. Este posibilă alimentarea sa cu 
ape subterane sub formă de saramuri, care migrează 
orizontal din Depresiunea Predobrogeană, şi cu apele 
subterane vertical ascendente din orizonturile acvi-
fere mai adânci. Scurgerea subterană, probabil, este 
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restrânsă, iar descărcarea acestui complex se petrece 
evident în Complexul acvifer baden-sarmaţian, situat 
mai sus.

Pentru argumentarea posibilităţii de exploatare a 
apelor industriale subterane din sudul Moldovei, este 
necesară compararea abundenţei de apă în rocile 
acestor complexe acvifere cu complexele acvifere 
din alte bazine arteziene. Conform datelor de care 
dispunem [7], este evident că în bazinul artezian 
Volga-Kama cele mai permeabile sunt rocile terigene 
ale carbonului inferior, devonului superior şi mediu; 
cele mai slab permeabile sunt rocile carbonatice, care 
se caracterizează prin valori reduse ale conductibilităţii 
- de la 2.0 până la 5.0 m2/zi pentru grosimea sumară 
a rocilor permeabile de la 75.0 până la 200.0 m. 
Coe cienţii de  ltraţie, de asemenea, sunt minimali şi 
se schimbă de la sutimi până la primele zecimi de m/zi.

Transmisivitatea depunerilor terigene ale carbonului 
inferior, devonului superior şi mediu se schimbă în limi-
tele de la unităţi până la 60.0-70.0 m2/zi. Aproape pe 
întreaga suprafaţă a depresiunii, depunerile carbonului 
se caracterizează printr-o transmisivitate de la 5.0-
20 m2/zi. O transmisivitate înaltă înregistrează com-
plexul acvifer în cadrul depresiunii Cama-Chinel – de la 
20-30.0 până la 40.0-70.0 m2/zi. Mărimea coe cienţilor 
de  ltraţie se schimbă de la 0.02-1.5 m până la 
1.8 m/zi. Valorile minimale constituie 0.02-0.1m/zi. 
Valorile coe cientului de piezoconductibilitate a 
depunerilor terigene ale carbonului inferior se schimbă 
de la 0,6   105 până la 13.6   105 m2/zi.  Predominante 
sunt valorile 1.3   105 m2/zi. Transmisivitatea rocilor 
acestui complex se măreşte de la periferii spre partea 
centrală a bazinului.

În bazinul artezian Moscova apele subterane sărate 
şi saramurile sunt răspândite în depozitele carbonului, 
devonului, precum şi în unele depozite încă mai vechi. 
Mineralizarea şi conţinutul componenţilor industriali 
utili ai apelor subterane se măreşte de sus în jos şi, de 
asemenea, în direcţia de întindere a complexelor acvi-
fere – de la părţile marginale ale bazinului spre partea 
centrală a acestuia. În aceeaşi ordine se produce şi 
mărirea presiunii piezometrice a apelor subterane 
şi micşorarea abundenţei apei din cauza micşorării 
 suraţiei şi a porozităţii rocilor.

Abundenţa de apă a rocilor se schimbă în dependenţă 
de locul amplasării şi adâncimea poziţionării lor. De 
exemplu, abundenţa acvatică a depunerilor carbonu-

lui în părţile periferice ale sineclizei moscovite, unde 
acestea sunt aşezate la adâncimile de 100-300 m, se 
caracterizează prin debitele speci ce  de la 0.5 până la 
5.0l. În părţile centrale ale sineclizei, unde adâncimea 
poziţionării depunerilor de carbon se măreşte până la 
valoarea de peste 300 m, abundenţa lor acvatică se 
micşorează brusc. În părţile marginale ale bazinului 
artezian Moscova, abundenţa acvatică a rocilor devo-
nianului, de obicei, este mare. Debitele speci ce ale 
forajelor au predominant valori de ordinul 4.0-8.0.

Abundenţa acvatică a depunerilor ordovicianului şi a 
complexului acvifer proterozoic inferior în zonele cu 
o adâncime redusă a aşezării lor este foarte mare, 
depăşind aproape pretutindeni 200 m2/zi pentru 
depunerile ordovicianului şi 50-200 m2/zi pentru 
depunerile proterozoice inferioare. Debitele speci ce 
înregistrează valori de 10.0-90.0 m3/zi. Însă asemenea 
mărimi ale abundenţei acvatice sunt caracteristice 
pentru apele subterane cu mineralizaţia joasă.

Discuţii

Generalizarea datelor referitoare la complexele acvi-
fere care conţin ape industriale scoate în evidenţă fap-
tul că mărimea transmisivităţii rocilor, deci şi abundenţa 
acvatică, şi proprietăţile de colector ale rocilor depind 
de tipul acestora, de constituţia lor litologo-facială, de 
grosimea şi adâncimea lor, de condiţiile geologo-struc-
turale şi tectonice ale complexelor acvifere.

Cele mai permeabile sunt rocile terigene cu constituţia 
nisipo-aleuritică, nisipo-argiloasă cu interstrati caţii de 
calcare, dolomite, marne şi gresii. Rocile carbonatice 
se caracterizează printr-o permeabilitate mai mică 
în comparaţie cu rocile terigene şi terigene-carbo-
natice. Totodată, ele posedă o  suraţie şi sfărâmiţare 
neuniformă, ceea ce determină abundenţa lor acvatică 
neuniformă. În toate celelalte condiţii egale, rocile 
de origine continentală se caracterizează printr-o 
abundenţă acvatică mai mare decât cele lagunare, 
litoral-marine şi marine.

Parametrii hidrogeologici, caracteristici pentru rocile 
terigene cu o abundenţă acvatică su cientă a com-
plexelor acvifere din diferite bazine, sunt de ordinul 
următor: cea mai frecventă mărime a transmisivităţii 
variază de la 20.0-60.0 m2/zi, deseori ridicându-se 
până la 100.0 m2/zi, iar coe cienţii de  ltraţie se 
schimbă de la 0.3-0.4 m/zi până la 1.0-1.5 m/zi. În 
unele cazuri transmisivitatea rocilor se măreşte până la 
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250-300 m2/zi, iar coe cienţii de  ltraţie până la 2.0-
3.0 m/zi, în dependenţă de caracterul  suraţiei, litolo-
gia rocilor şi condiţiile geologo-tectonice. Permeabili-
tatea rocilor destul de abundente acvatic se schimbă 
în limitele de la 0.2-0.4 până la primele unităţi. Debitele 
forajelor se caracterizează prin valori de la primele 
sute (250-300) m3/zi până la primele mii de m3/zi în 
cazurile rocilor înalt permeabile ori puternic  surate.

Rocile carbonatice şi carbonat-terigene, slab per-
meabile, cu transmisivitatea redusă au coe cienţii de 
transmisivitate de la 0.02-1.0 m2/zi până la 10.0 m2/zi, 
coe cienţii de  ltraţie de la 0.00-0.03 m/zi  până la 
0.1-0.2 m/zi. Permeabilitatea rocilor se schimbă de la 
0.001 până la 0.2 mkm2. Debitele forajelor sunt mici şi 
au valorile de la unităţi până la 50-60 m3/zi, mărindu-se 
uneori până la 100.0 m3/zi şi mai mult.

Compararea valorilor transmisivităţii rocilor, adâncimii 
de aşezare, grosimii şi constituţiei litologice ale com-
plexelor acvifere din sudul Moldovei care conţin ape 
industriale cu complexele acvifere din alte regiuni ale 
CSI, demonstrează că aceste caracteristici sunt com-
parabile şi în multe cazuri – de acelaşi ordin. Valorile 
coe cienţilor de transmisivitate a rocilor şi ale debitelor 
forajelor sunt comparabile cu valorile similare pentru 
rocile cu abundenţa acvatică medie şi cele depăşind 
media.

În afară de aceasta, un moment esenţial ce 
argumentează perspectiva exploatării, este fap-
tul că, în timpul estimării regionale a rezervelor 
exploataţionale de ape industriale prognozate, expuse 
în lucrare [21], nu au fost argumentate su cient valorile 
transmisivităţii rocilor şi caracterul lor de schimbare în 
cadrul teritoriului de răspândire a complexelor acvifere, 
din cauza insu cienţei de date geologo-hidrogeologice 
şi a caracterului local al cercetărilor efectuate, ele re-
zumându-se la unele foraje aparte. Acest fapt este re-
marcat şi de autorul lucrării de faţă. Autorul presupune, 
de asemenea, că valorile coe cienţilor de transmisivi-
tate a rocilor pot   subapreciate din cauza speci cului 
forajelor pentru prospecţiuni petroliere, colmatării inter-
valului încercat din foraje din cauza staţionării îndelun-
gate a noroiului de sondă şi a altor momente tehnice 
de descoperire şi încercare a complexelor acvifere. 
În completarea celor menţionate, remarcăm faptul că, 
pentru evaluarea rezervelor exploataţionale  regionale 
a apelor subterane industriale, o mare însemnătate o 
are stabilirea caracterului dependenţei transmisivităţii 

rocilor de litologia lor, de grosimea, adâncimea 
şi amplasarea în cadrul bazinelor, precum şi de 
condiţiile geologo-structurale şi tectonice ale complexe-
lor acvifere.

Analiza datelor publicate, care caracterizează bazinele 
arteziene ale Platformei Ruse şi ale Platoului Vest-
Siberian, precum şi din alte teritorii ale globului, 
demonstrează existenţa unei anumite interdependenţe 
între zonalitatea hidrogeochimică a apelor subterane şi 
transmisivitatea, dinamica, condiţiile de interconexiune 
ale complexelor acvifere şi particularităţile lor geologo-
tectonice.

Toate legităţile sus-menţionate de interdependenţă a 
transmisivităţii rocilor cu alţi factori şi argumentarea 
gradului de abundenţă acvatică a complexelor acvifere 
din sudul Moldovei, expuse în lucrarea respectivă 
[21], nu au fost în deplină măsură clari cate în timpul 
evaluării rezervelor exploataţionale prognozate a 
apelor subterane industriale. Totuşi, aceşti autori au 
argumentat şi au evidenţiat terenurile exploataţionale 
de perspectivă în cadrul a două zăcăminte de ape 
industriale subterane. 

Primul include complexul acvifer jurasic (chelovei-ox-
ford) din Depresiunea Predobrogeană, al doilea – com-
plexele acvifere baden-sarmaţian şi prepaleogenic 
din Platforma Scitică, a ate în sudul Moldovei. Aceşti 
autori presupun, totodată, că complexul acvifer permo-
triasian al Depresiunii Predobrogene, de asemenea, 
poate   de perspectivă din punctul de vedere al 
exploatării apelor industriale, întrucât debitele obţinute 
din foraje în timpul lucrărilor de prospecţiune a petrolu-
lui au fost subestimate şi nu corespund valorilor reale 
ale abundenţei acvatice a rocilor. Cu atât mai mult 
cu cât acest complex acvifer nu a fost descoperit în 
întreaga lui grosime în cadrul teritoriului de răspândire, 
iar rocile acvifere, alcătuite din gresii (în partea de jos, 
probabil, şi din conglomerate), brecii, gravelite, gresii 
macrogranulare indică o posibilă abundenţă acvatică 
înaltă.

În cadrul celor trei terenuri de perspectivă, 
evidenţiate în lucrarea [21] au fost calculate rezervele 
exploataţionale prognozabile ale apelor industriale 
subterane în sumă de 129 600 m3/zi, inclusiv: pentru 
complexul acvifer  baden-sarmaţian – 77 560 m3/zi, 
pentru chelovei-oxford – 39 800 m3/zi  şi pentru com-
plexul acvifer prepaleogenic al Platformei Scitice –
12 300 m3/zi.
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Rezervele exploataţionale prognozabile pentru com-
plexul acvifer baden-sarmaţian au fost estimate iniţial 
la valoarea de 400 m3/zi.

Pentru complexul acvifer chelovei-oxford al Depresiunii 
Predobrogene s-a efectuat prospecţiunea preliminară 
a apelor industriale,  ind evaluate rezervele în cadrul 
terenurilor Ciumai (10.5 mii m3/zi) şi Enichioi 
(15.3 mii m3/zi). În lucrarea [21] este argumentată 
oportunitatea a încă unei prize de apă proiectate, 
reieşindu-se din condiţiile hidrogeologice analogice cu 
terenul Enichioi. În cadrul acestui teren au fost esti-
mate suplimentar rezerve exploataţionale prognozabile 
de ape industriale în valoare de aproximativ 
14 000 m3/zi.

În procesul calculării rezervelor exploataţionale prog-
nozabile a apelor industriale pentru complexul acvifer 
prepaleogenic al Platformei Scitice a fost, probabil, 
subestimată valoarea acestor rezerve. Transmi-
sivitatea rocilor s-a determinat conform rezultatelor 
înregistrate la pomparea experimentală dintr-un singur 
foraj, coe cientul de piezoconductibilitate  ind apre-
ciat prin analogie cu un alt teren; nu au fost studiate 

a apelor industriale este obligatorie respecta-
rea următoarelor cerinţe : 1) adâncimea aşezării 
zăcământului nu trebuie sa  e mai mare de 2.0-4.0 km; 
2) nivelul dinamic al apei – nu mai mare de 200-
600 m; 3) debitul forajelor – nu mai mic de 200-
500 m3/zi. De asemenea, este utilă compararea 
parametrilor zăcămintelor de ape industriale din sudul 
Moldovei cu unii parametri de exploatare, consideraţi 
drept cerinţe normative orientative pentru diferite 
zăcăminte de ape industriale cu Iod şi Brom de pe teri-
toriul Comunităţii Statelor  Independente (CSI), expuse 
în tabelul 1.5.

Comparând cerinţele de exploatare recomandabile 
(debitul forajelor, nivelul dinamic, adâncimea orizon-
tului acvifer) din tabelul 1.5 cu datele hidrogeologice 
caracteristice complexelor cu ape industriale din sudul 
Moldovei, se poate deduce că există perspective 
de exploatare a acestor ape industriale, iar debitele 
obţinute din foraje sunt comparabile cu debitele 
necesare exploatării.

Bazinul apelor industriale 
cu Iod şi Brom Tipul apei Debitul minimal al 

unui foraj m3/zi

Denivelarea maximală 
admisibilă a nivelului 

dinamic, m

Debitul sumar al unei 
prize colective de 

apă, mii m3/zi
Volgo-Kamskii Iod + Brom 470-1000 490-620 10-22

Brom 960 700 20

Timano-Peciorskii Iod + Brom 500 630 12
Moscovskii Brom 500 680 35

Iod + Brom 350-1000 640-750 25-50

Pribaltiiskii Iod + Brom 1000 700-650 50-90
Pripeatskii Iod 200-250 850 5
Severo-Krîmskii Iod 1000 750 28
Angaro-Lenskii Brom 65 600 2
Amudariinskii Iod + Brom 1000 750 37
Azovo-Cubanskii Iod + Brom 1000 750 18

detaliat arealul de răspândire, condiţiile de limită şi 
geologo-structurale ale acestui complex acvifer. Rocile 
acestuia nu au fost încercate în întreaga lor grosime, 
iar constituţia lor litologică indică o posibilă abundenţă 
acvatică înaltă.

În completarea a rmaţiilor de mai sus, menţionăm 
că pentru argumentarea posibilităţii de exploa tare 

Concluzii

Din punctul de vedere al argumentării perspectivei de 
exploatare a apelor industriale pe teritoriul Moldovei, 
se impun următoarele concluzii:

1) Transmisivitatea rocilor, estimată conform re-
 zultatelor înregistrate la pomparea din forajele 
 de prospecţiune petrolieră, este subestimată,

Tabelul 1.5. 

Cerinţe normative orientative pentru apele subterane industriale cu iod şi brom din diferite regiuni ale CSI
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  ea  ind în realitate mai înaltă, ceea ce, indirect,
 argumentează constituţia litologică diversă 
 a rocilor, precum şi condiţiile geologo-tectonice.

2) In cazul exploatării apelor industriale, sunt 
 necesare cercetări geologo-hidrogeologice supli -
 mentare, la tipul respectiv de zăcământ, reieşind
 din etapele tradiţionale de cercetare şi argumen-
 tare a rentabilităţii de exploatare a acestor ape.

3) Rocile acvifere productive au o adâncime de
 aşezare  medie – de la 300-500 m până 
 la 2000 m. Complexele  acvifere au presiuni înalte, 
 iar în timpul pompărilor experimentale s-au înre -
 gistrat denivelări relativ mici.

4) Condiţiile hidrogeologice favorizează existenţa
 legăturilor hidraulice între complexele acvifere, 
 fapt ce dovedeşte o posibilitate reală de obţinere
 a debitelor înalte şi de evaluare a unor rezerve
 exploataţionale mai mari de ape industriale.

5) Deversarea apelor industriale folosite poate  
 efectuată în complexul baden-sarmaţian ori în
 complexele acvifere mai adânci, de vârsta mezo -
 zoică şi paleozoică. De asemenea, exploatarea
 apelor industriale poate avea loc în paralel cu
 folosirea lor balneologică (de exemplu, la staţiunea 
 „Nufărul Alb”).

6) În prezent pot   extrase din apele subterane
 următoarele elemente chimice: Heliu, Iod, Brom 
 şi Bor. Elementele chimice rare (Li, Sr etc.) 
 necesită lucrări şi studii moderne suplimentare.

7) Metodologia exploatării zăcămintelor de 
 Heliu diferă după principii şi tehnologie de cea 
 a zăcămintelor hidrominerale (J, B, Br etc.). 
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SUMMARY

Ground water of the Republic of Moldova contains industrial concentrations if Iodine, Boron, Bro-
mine, Helium and other rare chemical elements. Geochemical characteristics of all aquifers are de-
scribed. Occurrence of Iodine, Boron and Bromide is typical for south part of the country, mainly for 
the Jurassic – Cretaceous deposits. Helium is detected in industrial concentrations in the north part 
of Moldova. Occurrence of Helium deposits is till 300 m. Anomalous locations are associated with 
tectonic faults as structures for Helium migration from deep accumulations. Described chemical ele-
ments are in industrial concentrations and can be extracted for economical needs of the country. 
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În mod normal, pereţii alveolelor sunt acoperiţi cu 
o placă corticală subţire. În dependenţă de vârstă 
şi grupa dinţilor, aceasta are caracteristici diferite. 
Lamina dură este cel mai bine evidenţiată la molarii 
şi premolarii mandibulei. Totodată, se consideră că 
diametrul şi intensitatea liniei plăcii corticale constituie 
indicele schimbării forţelor funcţionale ale ţesutului 
osos al parodontului [1]. Astfel, la modi carea mărimii 
şi orientării forţei funcţionale ce apare în cazul 
dereglărilor ocluzale, se dezvoltă ocluzia traumatică, 
care generează atât schimbări structurale, cât şi ale 
plăcii corticale a alveolelor dentare. Aceste modi cări, 
in vivo, pot   studiate doar roentgenologic.

Traumele ocluzale sunt identi cate pe radiograme 
după următorii indici:

1. intermitenţa, pierderea sau estomparea plăcii
 corticale;

METODICA DIAGNOSTICĂRII 
DEREGLĂRILOR OCLUZALE

drd. Vladimir GRIGORIEV, 
Catedra chirurgie 
oro-maxilo-facială 

dr. Alexandru POSTOLACHI,  
Catedra stomatologie 
terapeutică

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie  „N. Testemiţanu” 

Dereglările corelaţiilor ocluzale ale dinţilor, ale reliefului ocluzal şi pierderea dinţilor constituie 
stări patologice principale, care generează modi cări morfologice şi funcţionale în toate structurile 
aparatului dentomaxilar. 

2. dilatarea  surii periodontale a dinţilor
 supraîncărcaţi; 

3. în urma traumei ocluzale, rădăcina dintelui poate 
   resorbită sau cu semne de hipercimentoză;

4. acţiunea forţelor excesive asupra dinţilor poate
 conduce la periodontite apicale, chisturi ale maxi-
 larelor, maladii parodontale de sistem [4];

5. în zona apicală osul alveolar este sclerozat, iar
 în regiunea septului interradicular se depistează
 osteoporoză;

6. în pulpa dintelui se pot observa denticule [2]. 

De menţionat că metodele roentgenologice sunt de-
terminante în diagnosticarea, plani carea şi controlul 
calităţii tratamentului efectuat la majoritatea maladiilor 
sistemului stomatognat.
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Graţie tehnologiilor computerizate, metodica micro-
fotometriei clişeelor roentgenologice a obţinut valenţe 
noi de interpretare şi aplicare. Această metodică stă 
la baza densitometriei digitale, computerul efectuând 
cu ajutorul programelor speciale, în câteva secunde, 
procesul laborios de construire a imaginilor pe peliculă, 
fotometria lor pentru a determina densitatea osului. 
Aceleaşi programe analizează nivelul intensităţii culorii 
cenuşii în  ecare punct al imaginii cercetate.

La etapa actuală, când tehnologiile computerizate 
au intrat practic în toate sferele activităţii umane, în 
domeniul roentgenologiei se evidenţiază o ramură 
aparte – „Roentgenogra a digitală” [9]. Diferenţierea 
ei principială de cea clasică constă în faptul că 
pelicula roentgenologică standard este înlocuită cu 
senzorul fotoelectric (miniecranul ce conţine lantanide 
– substanţe luminiscente). Informaţia de la senzor 
intră pe fotocatod, acesta transformând imaginea 
analogică într-un  ux electronic, care, la rândul său, 
nimereşte în transformatorul analogo-digital. Aici sem-
nalul electric, care conţine informaţia privind imaginea 
radiologică, se transformă într-un  ux de cifre. Ima-
ginea digitală obţinută se transmite în calculator, unde 
se prelucrează cu ajutorul unor programe speciale 
[8,9,10]. Alegerea programului este la latitudinea 
medicului, acesta reieşind din scopurile cercetării 
efectuate. Imaginile digitale sunt obţinute cu ajutorul 
radioviziografului, aparat elaborat şi produs iniţial de 
 rma franceză „Trophy” în anul 1987 [5].

Analiza vizuală a imaginii, prelucrarea detaliată a 
informaţiei cu ajutorul calculatorului constituie o etapă 
importantă în procesul examinării, garantând un nivel 
înalt de diagnosticare a diferitelor patologii şi facilitând 
comunicarea dintre medic şi pacient. Nivelul ridicat de 
informatizare a societăţii contribuie la trecerea medici-
nii contemporane de la sistemul binar (medic-pacient) 
la cel triplu (medic-tehnologie-pacient) [6]. 

Astfel, un aspect important al distrucţiei în paradont, 
în cazul unei supraîncărcări funcţionale, îl constituie 
schimbările ce intervin în lamina corticală, gradul 
cărora poate   stabilit cu ajutorul densitometriei 
computerizate. Din acest punct de vedere, aprecie-
rea densităţii optice a structurii în cauză conduce la 
diagnosticarea mai exactă a modi cărilor structurale 
ce au loc în ea şi, respectiv, la întreprinderea unor 
măsuri optime pentru normalizarea forţelor ocluzale 
şi înlăturarea altor cauze ce provoacă modi cări în 
lamina corticală dură a alveolelor dentare. 

Descrierea metodicii

Problema pe care o soluţionează invenţia noastră 
constă în elaborarea unei metode de diagnosticare 
simple şi operante în practică, ce permite stabilirea 
rapidă a diagnosticului şi determinarea obiectivă a 
gradului de dereglare a corelaţiilor ocluzale ale dinţilor 
(certi cat de inovator nr. 4443, eliberat 22.11.2006, 
înregistrat la USMF „N.Testemiţanu”; hotărârea de 
acordare a brevetului de invenţie nr. 5089, 
din 27.03.2007, eliberată de AGEPI).

Pentru soluţionarea problemei în cauză, se efectuează 
radiogra a digitală dentară concomitent cu studierea 
densitometrică a laminei corticale a dinţilor frontali 
în trei zone: regiunea cervicală, treimea mediană a 
rădăcinii, regiunea apexului; a dinţilor laterali în patru 
zone: regiunea cervicală, septul interradicular al din-
telui, laminele mediale şi distale încheietoare. Apoi se 
calculează valoarea medie a densităţii optice a zonelor 
investigate pentru  ecare dinte ( gura 1 A, B). 

   А)                                                                             

B)

         

Figura 1. Metodica determinării densităţii laminei corti-
cale a alveolelor dentare: 

А – dinţii frontali; Б – dinţii laterali (explicaţii în text).

Pe baza investigaţiilor clinice şi de laborator efectu-
ate, s-a stabilit că la modi carea patologică a sarcinii 
funcţionale ce apare în urma dereglării corelaţiilor oclu-
zale ale dinţilor, se dezvoltă distrucţia în parodonţiu şi 
se observă modi cări în lamina corticală de închidere, 
gradul cărora poate   analizat cu ajutorul densito-
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metriei de computer. Determinarea densităţii optice a 
structurii anatomice date permite să  e diagnosticate 
cu precizie modi cările de structură ce se produc în ea 
şi, respectiv, gradul de dereglare a corelaţiilor ocluzale 
ale dinţilor, pentru a întreprinde  la timp măsurile ne-
cesare în scopul normalizării sarcinii ocluzale. 

Radiogramele dentare au fost obţinute în procesul 
investigaţiilor cu ajutorul radioviziografului de computer 
„Trophy Windows 2000”,  ind respectate cu stricteţe 
cerinţele şi condiţiile tehnice permanente. Con-
comitent, pentru compararea ulterioară a datelor, a fost 
determinat caracterul dereglărilor ocluzale prin metode 
clinice şi instrumentale, incluzând ocluziogra a (pentru 
înregistrarea contactelor ocluzale) şi măsurările biome-
trice ale modelelor de diagnostic. Valorile densităţii op-
tice sunt determinate  automat de computer în funcţie 
de nivelul intensităţii culorii cenuşii, care variază în 
intervalul de la 0 (negru) până la 255 (alb). Acest fapt 
oferă posibilitatea de a deosebi ţesuturile care diferă 
după densitate cu cel puţin 0,39%. Programul densito-
metriei anexat la radioviziograf [Trophy Windows 2000] 
permite să  e determinat nivelul intensităţii culorii 
cenuşii (densitatea optică) în orice punct al imaginii 
studiate. Punctele maxime pe diagramă indică cel mai 
înalt nivel al intensităţii culorii cenuşii (corespunzând 
densităţii maxime a ţesutului osos). Punctele minime 
indică, invers, un nivel comparativ jos al intensităţii 
culorii cenuşii (corespunzând porţiunii de ţesut cu den-
sitatea minimă). Astfel, în densitometria de computer 
drept unitate de măsură a densităţii osului serveşte 
indicele de nivel al culorii cenuşii (INCG) sau unităţile 
Hauns ld (UH). Programul stabileşte în total 255 de 
niveluri sau unităţi Hauns ld.

Rezultate

Comparând datele obţinute, concluzionăm că, în cazul 
dereglărilor corelaţiei ocluzale, se modi că în primul 
rând densitatea laminei corticale în regiunea vârfului 
septului interdentar, spre coborâre, până la pierderea 
ei completă. De asemenea, devin mai pronunţate 
modi cările în jumătatea coronară a rădăcinii şi, în 
cele din urmă, este supusă distrucţiei lamina corticală 
în regiunea jumătăţii apicale. În baza analizei rezul-
tatelor densitometriei de computer se poate a rma 
că modi cările morfologice în ţesuturile parodonţiului 
dinţilor suprasolicitaţi re ectă manifestările clini-
ce ale ocluziei traumatice. Totodată, sub acţiunea 
sarcinii funcţionale sporite, modi cările în ţesuturile 

parodonţiului progresează treptat şi implică în procesul 
patologic nu numai parodonţiul dinţilor vecini, ci şi  al 
dinţilor antagonişti. Astfel, densitatea optică a laminei 
corticale este în dependenţă directă de pragul  ziologic 
al sarcinii funcţionale. Dereglările ocluzale contribuie la 
micşorarea densităţii optice a laminei corticale înche-
ietoare. Datele obţinute cu ajutorul radiogra ei digitale 
dentare cu apreciere densitometrică au fost con rmate 
şi prin alte metode de cercetare cunoscute. În urma 
cercetărilor efectuate, am stabilit că, în condiţii nor-
male, densitatea laminei corticale nu este constantă pe 
tot parcursul ei. Indicii maximali ai densităţii sale optice 
se determină în regiunea apicală a rădăcinii dinţilor 
(în medie 183 INCG), minimale în regiunea vârfurilor 
septului interdentar (în medie 91 INCG). Astfel, densi-
tatea laminei de închidere se micşorează de la partea 
coronară a rădăcinii înspre partea apexală. 

În baza investigaţiilor efectuate şi a analizei compara-
tive cu alte metode de diagnosticare a corelaţiilor 
ocluzale ale dinţilor au fost evidenţiate 3 grade de 
dereglare: 

1. Gradul I se caracterizează prin micşorarea densităţii 
optice a zonelor studiate până la 135…150 UH pentru 
dinţii frontali şi până la 85…100 UH pentru dinţii 
laterali. Se constată în cazul dereglărilor ocluzale 
nesemni cative, şi anume al unor plombe puţin ridicate 
(într-un singur punct), al construcţiilor ortopedice şi 
ortodontice cu ocluzie incomplet individualizată, al 
dereglărilor ocluzale slab pronunţate ale dinţilor, care 
nu-i provoacă pacientului senzaţii subiective neplăcute. 

2. Gradul al II-lea se caracterizează prin micşorarea 
densităţii optice a zonelor studiate până la 120…
135 UH pentru dinţii frontali şi până la 70…85 UH pen-
tru dinţii laterali. Se constată în cazul dereglărilor oclu-
zale de proporţii medii, şi anume: plombe puţin ridicate 
(în câteva puncte), construcţii ortopedice şi ortodon-
tice cu ocluzie neindividualizată (supracontactele se 
determină în anumite variante ale ocluziei dinamice), 
dereglări ocluzale de grad mediu ale dinţilor, care-i 
provoacă pacientului senzaţii de disconfort doar atunci 
când face anumite mişcări masticatorii. 

3. Gradul al III-lea se caracterizează prin micşorarea 
densităţii optice a zonelor studiate până la maxi-
mum 120 unităţi Hauns ld pentru dinţii frontali şi la 
maximum 70 unităţi Hauns ld pentru dinţii laterali. Se 
constată în cazul dereglărilor ocluzale grave, şi anume: 
plombe puţin ridicate (pe toată suprafaţa), construcţii 
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ortopedice şi ortodontice cu ocluzie neindividualizată 
(punctele puţin ridicate sunt identi cate la orice tip 
de ocluzie dinamică, la fel ca şi unii dinţi sau grupuri 
de dinţi cu supracontacte, care nu contactează cu 
antagoniştii lor), dereglări ocluzale cu grad pronunţat 
ale dinţilor, care-i provoacă disconfort pacientului 
(până la senzaţii de durere în locurile cu ocluzie 
dentară ridicată) în procesul masticaţiei; adeseori 
masticarea se produce foarte di cil, ne ind posibilă 
alunecarea arcadelor dentare una în raport cu alta.

Concluzii

Efectul invenţiei: sunt depistate operativ procesele 
distructive în ţesutul osos al parodonţiului şi corelaţia 
lor cu trauma ocluzală primară sau secundară.

Avantajul metodei: ea poate   utilizată pentru ridica-
rea nivelului de informare în diagnostica dereglărilor 
ocluzale; poate   aplicată, de asemenea, la depistarea 
dereglărilor ocluzale nesemni cative ale dinţilor, fapt 
ce permite să  e înfăptuite la timp măsurile de pro-
 laxie şi tratament în vederea înlăturării lor.
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SUMMARY

Diagnostic method of degree of deregulations of occlusal interdentally relation. The method 
proposed by us let to discover occlusion’s deregulations in early steadies. This method is based on 
determination of density lamina cortical at the digital roentgenogram. The density is measured with 
a program Trophy Windows 2000. In the process of research there was established the norm param-
eters of frontal and lateral teeth when having normal occlusion relations. Building upon this, there 
were picked out 3 occlusal degrees, which are well seen on radiovisiogramme. The method is simple 
in use, doesn’t need special experience and time expense.
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În ţara noastră carenţa de iod este provocată de 
conţinutul său redus în mediul geogra c natural – sol, 
apă, aer, plante [1, 2] şi comportă un impact nega-
tiv nu numai asupra stării sănătăţii publice, dar şi a 
dezvoltării socio-economice a ţării [3-5]. 

Prezenta lucrare se înscrie în obiectivul Programului 
naţional de eradicare a maladiilor iodode citare până 
în anul 2004 (Hotărârea Guvernului Republicii Moldova  
nr. 46) [6].

Ameliorarea conţinutului de iod în produsele alimen-
tare poate   realizată prin forti erea alimentelor de 
consum larg [7, 8], cum este, de exemplu, uleiul de 
 oarea-soarelui.

Consumarea uleiului de  oarea-soarelui dublu ra nat 
şi dezodorizat este importantă pentru populaţia Repu-
blicii Moldova, deoarece garantează o bună proporţie 
dietetică pe parcursul întregului an. Utilizarea uleiului 
de  oarea-soarelui iodurat reprezintă una din metodele 
accesibile şi necostisitoare. În plus, iodul este un ele-
ment liposolubil, ceea ce înlesneşte încorporarea lui 
în ulei. O cantitate redusă de ulei iodurat (0,25-1,0% 
raportat la 100% din produs) încorporată în produse 
alimentare constituie deja un aport considerabil la 
asigurarea organismului uman cu iod. 

În prezenta lucrare ne propunem să realizăm evalu-
area indiciilor  zico-chimici şi rezistenţei la oxidare 
ai uleiului iodurat în perioada de 3 luni de păstrare a 
produsului.

FABRICAREA ULEIULUI VEGETAL 
FORTIFIAT CU IOD

drd. Cristina POPOVICI, 
dr. în tehnică, conf. univ. Olga DESEATNICOV, 
dr. în chimie, conf. univ. Rodica STURZA,
Universitatea Tehnică a Moldovei

Fabricarea produselor funcţionale cu valoare nutritivă sporită constituie o direcţie prioritară 
de aplicare a tehnologiilor alimentare moderne. În acest context, studiul posibilităţii de obţinere a 
produselor alimentare forti ate cu iod prezintă, indiscutabil, un interes practic pentru Republica 
Moldova. 

I. MATERIALE ŞI METODE DE CERCETARE

2.1. Iodurarea uleiului

Pentru cercetări a fost utilizat ulei dublu ra nat şi 
dezodorizat de producţie autohtonă, STAS-1129-93 [9]. 
Pentru obţinerea uleiului iodurat, într-un litru de produs 
s-a administrat 1g de Iod (I2) cristalin, chimic pur, 
STAS-4159-79 [10]. Uleiul obţinut, având un conţinut 
total de Iod de 1000 µg/ml, a fost diluat şi astfel 
s-au obţinut produse în care conţinutul Iodului consti-
tuie 100 µg/ml, 10 µg/ml şi 1 µg/ml. După stabilirea 
echilibrului, uleiurile iodurate cu conţinut diferit 
de Iod au servit ca obiect de studiu pentru lucrarea 
de faţă. 

2.2. Determinarea proprietăţilor 
 zico-chimice ale uleiului iodurat

 Toate măsurările s-au efectuat în conformitate cu me-
todele standard şi normele STAS-1129-93 [11]. Uleiul 
iodurat a fost cercetat, în dinamică, timp de trei luni. Au 
fost măsuraţi indicii de calitate ai uleiului (indici chimici) 
pentru determinarea stabilităţii uleiului iodat:

Ô Indicele de refracţie (nd40) - evaluarea gradului 
 de insaturabilitate al uleiurilor;

Ô Indicele de Iod (II) - determinarea gradului 
 de insaturare globală a materiei grase;

Ô Indicele de saponi care (IS) - indicator al masei 
 moleculare medii a acizilor graşi;
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Ô Indicele de acid (IA) şi acizi graşi liberi (AGL) - 
 indicarea gradului de râncezire hidrolitică;

Ô Indicele de peroxid (IP) - indicarea gradului 
 de râncezire oxidativă. 

2.3. Indicele de p-anisidină

Indicele de p-anisidină stabileşte cantitatea aldehidelor 
nesaturate (2,4-dienale, 2-alchenale) în produsele ani-
male, vegetale şi uleiuri prin reacţia în soluţia acidulată 
cu acid acetic a aldehidelor nesaturate din materia 
grasă cu p-anisidină şi determinarea absorbanţei la 
350 nm. Se ia o probă cu masa 0,5-4,0 g cântărită cu 
exactitate, se plasează într-o  olă cotată de 25 ml, 
se dizolvă şi se diluează până la cotă cu izooctan. 
Deoarece izooctanul este in amabil, în multe cazuri 
acesta va   înlocuit cu n-hexan.

Se plasează într-o eprubetă 5,0 ml  soluţie de materie 
grasă în solvent, iar în altă eprubetă - 5,0 ml de sol-
vent. Se adaugă câte 1 ml soluţie de p-anisidină (0,25g 
paranizidină/100ml de acid acetic glacial). După 10 
min. se măsoară absorbanţa soluţiei de materie grasă, 
folosind drept etalon soluţia de solvent. 

Calculele se efectuează conform formulei:

 

unde, 

p-AV – indice de p-anisidină, un. conv.;

As – absorbanţa soluţiei grase după reacţia cu 
p-anisidină;

Ab – absorbanţa soluţiei grase în absenţa p-anizidinei;

m – masa probei, g.

Testul cu  p-anisidină este reprezentativ şi se 
corelează bine cu rezultatele măsurărilor senzoriale 
ale oxidării lipidelor [12, 13].

2.4. Determinarea erorilor şi analiza 
statistică a rezultatelor obţinute

Datele obţinute au fost realizate în triplicare şi prelu-
crate statistic prin metoda celor mai mici pătrate cu 
aplicarea coe cientului „Student” şi determinarea 
intervalului de certitudine [14]. 

II.   REZULTATE ŞI DISCUŢII

Uleiul de  oarea-soarelui face parte din grupul 
uleiurilor vegetale cu un conţinut înalt de acizi mono- 
şi poliinsaturaţi [15]. Proprietăţile  zico-chimice ale 
lipidelor sunt importante pentru tehnologiile alimen-
tare şi depind de compoziţia chimică şi structura lor. 
Uleiul de  oarea-soarelui conţine 94,9%  trigliceride, 
în care acizii graşi saturaţi nu depăşesc 11,3%, acizii 
monoinsaturaţi (oleici) sunt prezenţi în raport de 23,8%  
şi acizii graşi poliinsaturaţi (linoleici) constituie 59,8% 
(tabelul 1).

Tabelul 1 
Compoziţia chimică a uleiului de  oarea-soarelui 

[15] 

Lipide – conţinutul total 99.90
Conţinutul acizilor graşi 
în trigliceride :

94.90

- Saturaţi: 11.30
- Monoinsaturaţi: 23.80

- Poliinsaturaţi: 59.80

Uleiul de  oarea-soarelui se caracterizează printr-un 
grad înalt de insaturare, adică printr-un număr mare de 
siteuri capabile de a  xa iodul molecular. Astfel, acizii 
graşi saturaţi constituie doar 11,3%, indicele de iod al 
uleiului variind de la 119 până la 135 [16].

În scopul cercetării in uenţei administrării iodului în 
uleiul de  oarea-soarelui, au fost evaluaţi principalii 
indici de calitate ai uleiului, aceştia  ind raportaţi la 
standardele produsului. Indicii  zico-chimici ai uleiului 
iodurat sunt prezentaţi în tabelul 2.

Analiza comparativă a acestor caracteristici ale 
uleiului iodurat faţă de proba-martor şi faţă de indicii 
standardizaţi a permis să presupunem că iodurarea, 
probabil, nu are o in uenţă semni cativă asupra 
indicilor de calitate şi nu afectează proprietăţile  zico-
chimice ale uleiului.

Astfel, s-a constatat că forti erea uleiului de  oarea-
soarelui cu iod molecular permite încorporarea unei 
cantităţi  de Iod (1-100 μg/mL) fără a modi ca sensibil 
proprietăţile  zico-chimice ale produsului. Indicii  zico-
chimici ai uleiului iodurat se a ă în limitele normelor 
optime standardizate.

Un interes aparte prezintă rezistenţa la oxidare a 
uleiurilor iodurate pe parcursul stocării. Alterarea 
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oxidativă a alimentelor cu conţinut înalt de lipide, a 
uleiurilor, grăsimilor creează di cultăţi în  uxul de pro-
ducere, păstrare şi comercializare a acestora.

În lucrare au fost cercetate proprietăţile  zico-chimice 
ale uleiului iodurat pe parcursul stocării timp de 3 luni 
la temperatura 0 ...+ 4 0C, în absenţa luminii. 

Datele prezentate în tabelul 3 demonstrează că prin-
cipalii indici de calitate ai uleiului iodurat nu variază 
esenţial pe parcursul stocării produsului.

Tabelul 2 
Proprietăţile   zico-chimice ale uleiului iodurat

Indici  zico-chimici Proba-
martor

Ulei iodurat, µg/ml Indici
standardizaţi1,0 10,0 100,0

Indice de Iod 134±1 131±1 130±2 129±1 119-135
Indice de refracţie
(20°C)

1,474±
0,001

1,475±
0,002

1,476±
0,001

1,476±
0,001

1,472-1,476

Indice de saponi care,
mg KOH/g ulei 193±3 191±2 195±2 196±1 181-198

Conţinutul de  acid oleic 
liber, %

0,245±
0,005

0,245±
0,004

0,275±
0,003

0,285±
0,003

până la  0,4

Indice de peroxid, mM/kg, 10,0±0,2 8,9±0,1 9,8±0,2 10,9±0,1 până la  12

Umiditatea, %
0,100±
0,005

0,055±
0,005

0,068±
0,005

0,100±
0,005

0,100

Tabelul 3 

Caracteristica indicilor  zico-chimici ai uleiului iodurat pe parcursul păstrării (timp de 3 luni)

Indici  zico-
chimici

După 1 lună de păstrare După 3 luni de păstrare

Proba- 
martor

Ulei iodurat, µg/ml Proba- 
martor

Ulei iodurat, µg/ml

1,0 10,0 100,0 1,0 10,0 100,0

Indice de sapo -
ni care,
mg KOH/g ulei

193±1 191±4 195±2 196±3 193±2 194±1 196±3 197±2

Conţinutul 
acizilor graşi 
liberi, % de acid 
oleic

0.250±
0,005

0.250±
0,005

0.255±
0,007

0.285±
0,008

0.245±
0,004

0.245± 
0,007

0.330± 
0,005

0.370 ± 
0,004

Indice de Iod 132 ± 2 131± 1 130± 1 128± 2 131±1 130± 2 130± 2 127±3

Indice de 
refracţie
(20°C)

1.475 ± 
0,002

1.475 ± 
0,002

1.476 ± 
0,002

1.477 ± 
0,002

1.476 ± 
0,002

1.475 ± 
0,002

1.477 ± 
0,002

1.478 ± 
0,002

Indice de 
peroxid, mM/kg

10.0 ± 
0,2 9.9 ±0,2 10.1

± 0,3
10.9
± 0,2

9.2
 ± 0,2

8.1
 ± 0,2

8.5 
± 0,2

9.3
 ±0,3

Umiditatea, % 0.100 ± 
0,007

0.050 ± 
0,005

0.060 ± 
0,005

0.095 
±0,005

0.093
±0,004

0.089 
±0,005

0.105 
±0,003

0.099 ± 
0,009

Indicele de saponi care variază neesenţial şi rămâne 
în limitele admisibile pentru produsul dat.

Indicele de Iod şi indicele de refracţie variază 
neesenţial pentru  ecare concentraţie a Iodului în 
uleiul examinat.  

Indicele de peroxid variază nesemni cativ şi, pentru 
probele cu un conţinut de Iod de 1-100 µg/ml, rămâne 
în limita valorilor admisibile.  
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Umiditatea şi conţinutul substanţelor volatile variază 
neesenţial pentru toate probele examinate pe durata 
evaluării proprietăţilor  zico-chimice ale produselor. 

O caracteristică importantă a produselor lipidice 
este stabilitatea lor la râncezire oxidativă. Evoluţia 
produselor oxidării lipidice pe durata păstrării şi 
transformării alimentelor poate   elucidată prin indicele 
de p-anisidină, care este important pentru caracteri-
zarea gradului de oxidare lipidică, în special pentru 
evaluarea formării produşilor secundari (stabili) ai 
oxidării lipidice.

Indicele de p-anisidină permite să  e stabilită canti-
tatea aldehidelor nesaturate (2,4-dienale, 2-alchenale) 
în produsele animale, vegetale şi în uleiuri prin reacţia 
în soluţia acidulată cu acid acetic a aldehidelor nesatu-
rate din materia grasă cu p-anisidină şi determinarea 
absorbanţei la 350 nm. P-Anisidina interacţionează cu 
compuşii aldehidici din uleiuri şi grăsimi, însă inten-
sitatea culorii gălbui a produselor de reacţie formate 
nu depinde doar de cantitatea compuşilor aldehidici 
prezenţi, dar şi de structura lor. Intensitatea culorii în 
cazul legăturilor duble în lanţul carbonic, conjugate 
cu legăturile duble carbonil, conduce la creşterea 
absorbanţei molare de 5 ori.

În lucrare a fost cercetată evoluţia indicelui de 
p-anisidină pentru uleiurile iodate în raport cu proba-
martor, în funcţie de factorii tehnologici care ar putea 
să intervină pe parcursul utilizării uleiului iodat. S-a 
constatat că în cazul uleiului neiodat indicele de 
p-anisidină creşte pe parcursul prelucrării termice 
a uleiului ( g. 1).

Figura 2. Variaţia indicelui de p-anisidină pentru uleiul 
iodat (a – 1 μg/ml; b – 10 μg/ml; c – 100 μg/ml) în funcţie 

de durata şi temperatura tratamentului termic:
 1- 110°C; 2 – 140°C; 3 – 170°C

Diferenţă sensibilă între evoluţia indicelui de 
p-anisidină pentru uleiul neiodurat şi cel iodurat nu a 
fost atestată, ceea ce a con rmat faptul că mecanismul 
oxidării lipidice este acelaşi în ambele cazuri.

CONCLUZII

Forti erea uleiului de  oarea-soarelui cu Iod molecu-
lar permite încorporarea efectivă a Iodului (1µg iod/m 
ulei). Principalii indici  zico-chimici ai uleiului iodurat nu 
variază în raport cu proba-martor şi se a ă în limitele 
normelor standard.  

Figura 1. Variaţia indicelui de p-anisidină pentru uleiul 
neiodat în funcţie de durata şi temperatura tratamentului 

termic: 1- 110°C; 2 – 140°C; 3 – 170°C

De asemenea, în cazul uleiului iodat indicele de 
p-anisidină creşte în funcţie de severitatea tratamen-
tului termic aplicat - temperatura şi durata prelucrării 
( g. 2). 
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Studiul procesului de acumulare a produselor oxidării 
lipidelor (cantitatea aldehidelor nesaturate 2,4-dienale 
şi 2-alchenale) din uleiul de  oarea-soarelui iodurat 
în funcţie de concentraţia Iodului şi de factorii tehno-
logici de prelucrare a uleiului (temperatură - 110, 140 
şi 170°C) a con rmat faptul că mecanismul oxidării 
lipidice este acelaşi în toate cazurile. Conţinutul 
produselor oxidării lipidice din alimentul-matrice creşte 
în funcţie de severitatea tratamentului termic.

Cercetările efectuate denotă că lipidele prezintă un 
vehicul important pentru forti erea alimentelor cu Iod. 
Utilizarea uleiului iodurat ar permite e cientizarea 
măsurilor pro lactice întreprinse, deoarece se bazează 
pe utilizarea materiei prime locale de origine vegetală 
– uleiul de  oarea-soarelui, este necostisitoare şi nu 
necesită investiţii substanţiale.
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SUMMARY

Sun ower oil forti ed with iodine is a perspective direction for elimination of iodine de ciency for 
the Republic of Moldova. Sun ower oil forti ed with iodine was obtained through the administration 
of cristaline iodine in double ra nated and deodorated sun ower oil (purchased from local stores). 
In order to reveal the in uence of iodination process on the indexes of sun ower oil quality, and for 
determination of its oxidative stability there were determined physical and chemical parameters of 
studied product during storage (3 months). As the result of the study a high stability of sun ower oil 
forti ed with iodine  was demonstrated.
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Ce este franchisingul?

Sistemul de franchising reprezintă un tot unitar,  con-
stituit din drepturile de proprietate intelectuală care 
se referă la o marcă sau la mai multe mărci, denumiri 
comerciale, design industrial, invenţii şi lucrări protejate 
prin dreptul de autor, precum şi know-how, secrete 
comerciale de care se face uz la vânzarea mărfurilor 
şi acordarea de servicii pentru clientelă. Secretele 
comerciale pot include, de asemenea, toate docu-
mentele franchiserului privind realizarea proceselor 
de lucru, asistenţa tehnică, plani carea marketingului, 
sistemele de training, politica de management, evidenţa 
contabilă, tehnica de ambalare şi altă informaţie utilă 
care îi ajută  franchisee-ului să înceapă o afacere nouă. 

De obicei, franchisingul este examinat ca un sistem 
de relaţii de afaceri sau un mecanism de ameliorare 
a businessului prin crearea unor relaţii de parteneriat 
între franchiser şi franchisee multipli. Totodată, unul 
din elementele-cheie ale oricărui sistem de franchi-
sing de succes îl constituie relaţiile sinergetice dintre 
franchiser şi multiplii franchisee. Un important aspect 
al contractului de franchising îl reprezintă menţinerea 
unei balanţe  ne în funcţionarea business-structurii 
franchisee, asigurându-i acestuia su cient spaţiu de 
manevrare pe piaţa locală.

Importanţa franchisingului 
în economie

Din franchising îşi trag rădăcinile mai multe tipuri de 
activitate comercială internaţională. Franchisingul le 
permite întreprinzătorilor să-şi extindă businessul în 

comun cu antreprenorii independenţi, păstrând con-
trolul business-modelului. Se estimează că franchisin-
gul constituie 14% din circuitul total a vânzărilor mondi-
ale cu amănuntul. În Europa sunt aproximativ 170.000 
de franchisee, care asigură locuri de muncă pentru 
aproximativ 1,5 milioane de oameni, circuitul global 
de mărfuri constituind circa 160 miliarde de EURO. 
În SUA,  ecare al doisprezecelea tip nou de activitate 
comercială este bazat pe relaţiile de franchising. 
În deceniul trecut sistemul de franchising s-a extins 
în mod considerabil  şi în ţările în curs de dezvoltare. 
De exemplu, în Malaizia vânzările totale de franchising 
au fost evaluate la aproximativ 5 mlrd. dolari,  ind cre-
ate mai mult de 6000 de franchisee şi asigurate locuri 
de muncă pentru 80.000 de oameni.

Ce implică franchisingul?

Franchisingul poate   de nit ca un contract, conform 
căruia antreprenorul  sau întreprinderea (franchiserul) 
care şi-a dezvoltat un business speci c, le permite 
altor antreprenori şi întreprinderi (franchisee) utiliza-
rea acestui sistem de business în conformitate cu 
condiţiile franchiserului contra plată în bani, credit de 
achitare sau a oricărei alte forme de plată. Franchisin-
gul, precum se ştie, s-a impus pe scena economică a 
SUA după cel de-al doilea război mondial. Până la ora 
actuală el s-a răspândit în toată lumea, în ultimii 10 ani 
a rmându-se, mai ales, în ţările în curs de dezvoltare 
şi în ţările cu economii de tranziţie.

Tipurile de franchising

Cel mai operant tip de franchising este clasi cat pe trei 
categorii:

O OPŢIUNE AVANTAJOASĂ – 
FRANCHISINGUL
O OPŢIUNE AVANTAJOASĂ – 
FRANCHISINGUL

În orice oraş din lume întâlnim complexe, centre, sectoare comerciale uşor de recunoscut, restau-
rante fast-food, magazine de toate pro lurile,  rme din sfera deservirii reprezentând diverse 
branduri cunoscute, apreciate la nivel internaţional. Multe dintre aceste întreprinderi nu fac parte 
din reţelele multinaţionale, ci sunt practic independente şi se a ă în proprietatea antreprenorilor 
locali. Deci, cum e posibil oare ca micii antreprenori să comercializeze în toată lumea aceleaşi 
mărfuri, să utilizeze aceleaşi mărci şi denumiri ale produselor, să aibă acelaşi decor în magazine 
şi un personal echipat la fel ca în unităţile comerciale din alte ţări? Foarte simplu, utilizând sistemul 
de franchising. 
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Franchisingul tehnologic. Acesta mai este numit „fran-
chising industrial”. El are loc atunci când franchiserul 
transmite unui producător toate cunoştinţele tehno-
logice. Franchiserul acordă permisiunea franchisee-
lui de a produce şi a comercializa mărfuri cu marca 
(mărcile) sa, deseori organizând traininguri şi asigu-
rându-şi partenerul economic cu informaţia necesară 
referitoare la marketing, repartizarea mărfurilor 
şi deservire. Acest tip de franchising este utilizat, 
de obicei, în economia restaurantelor şi în industria 
fast-foodurilor.

Franchisingul de deservire. Franchiserul dezvoltă 
un anumit tip de deservire care ulterior este propus 
consumatorilor de către franchisee, în conformitate cu 
contractul de franchising. Exemplul cel mai potrivit îl 
reprezintă acordarea serviciilor de reparare a maşinii, 
după cumpărarea acesteia.

Franchisingul de distribuţie. Franchiserul 
confecţionează un anumit produs, apoi îl vinde fran-
chisee-ului. Ultimul, la rândul său, comercializează 
aceste mărfuri clienţilor din anumite sectoare şi pieţe 
de desfacere, cu marca  rmei care a acordat fran-
chisingul. Un exemplu concludent al acestui tip de 
franchising îl reprezintă comercializarea mărfurilor 
electronice de diverse mărci unor magazine cu 
amănuntul. 

Acordul de franchising

Esenţa acordului de franchising o constituie contrac-
tul de licenţă acordat de franchiser pentru utilizarea 
franchizei. Printre altele, contractul de licenţă prevede 
ca franchisee-ul să-şi deruleze afacerea în modul 
prevăzut de către  rma-franchiser. În relaţiile de 
franchising părţile (franchiserul şi franchisee-ul) îşi 
determină activitatea comună intensă în conformitate  
cu termenii contractului de licenţă. Venitul  ecărei părţi 
depinde de eforturile depuse de ambele părţi. Cu cât 
este mai de succes businessul franchisee-lui, cu atât 
este mai mare venitul ce le revine tuturor părţilor impli-
cate în activitatea de franchising. Succesul franchisee-
lui depinde, de asemenea, de capacitatea  rmei 
franchiserului de a dezvolta un sistem de succes, de a 
instrui franchisee-ul referitor la funcţionarea adecvată 
a sistemului, de a perfecţiona, cu ajutorul permanent 
şi nemijlocit al franchisee-lui, acest sistem pe întreaga 
perioadă de funcţionare a contractului de licenţă, 
pentru obţinerea unui succes continuu. Franchisingul 
determină relaţiile de afaceri dintre  rma franchiser şi 

franchisee pentru o perioadă îndelungată, de aceea 
contractul de licenţă trebuie să  e construit pe un 
fundament juridic sigur, interpretarea unor termeni 
şi condiţii prevăzute  ind vitale pentru realizarea lui. 
Limbajul juridic al contractului poate   total inadecvat, 
deci, în mod necesar,  urmează să  e solicitat sfatul 
unui specialist bun în problema franchisingului, pentru 
a cuprinde toate situaţiile litigioase şi a exclude comite-
rea unor erori regretabile.

Problemele proprietăţii intelectuale 
(PI) în sfera franchisingului

Problemele proprietăţii intelectuale stau la baza 
 ecărui contract de franchising, astfel încât este 
ne cesar de a identi ca şi a include toate tipurile de 
proprietate intelectuală, de exemplu, mărcile, denumi-
rile de produse, dreptul de autor, brevetele, secretele 
comerciale sau know-how etc., pe care  rma fran-
chiser le va transmite prin licenţă franchisee-lui. Cea 
mai solicitată componentă a proprietăţii intelectuale 
în franchising  este marca, deoarece intenţia, scopul, 
în general, al acestei activităţi economice îl constituie 
producerea, livrarea şi repartizarea produsului sau 
deservirea oricărui produs de o anumită marcă, ce a 
înregistrat deja un succes pe piaţă. Înainte de încheie-
rea contractului de franchising, eventualul franchisee 
trebuie să  e încredinţat pe deplin că toate drepturile 
de proprietate intelectuală care îi sunt transmise în 
bază de licenţă prin contractul de franchising există 
în mod real şi îi aparţin cu adevărat franchiserului, că 
este de competenţa acestuia transmiterea prin licenţă 
a drepturilor menţionate. De asemenea, franchise-
rul trebuie să  e convins că franchisee-ul nu se va 
folosi cu rea-credinţă de drepturile de proprietate 
intelectuală.

Întrucât succesul franchizei adeseori depinde de know-
how şi de informaţia con denţială, în contractele de 
franchising sunt incluse anumite  clauze potrivit cărora 
franchisee-ul este obligat să-şi asume răspunderea 
pentru prevenirea unor eventuale scurgeri de infor-
maţii, furturi de know-how sau secrete comerciale ale 
franchiserului.

Problemele businessului

Înainte de a intra în relaţiile de franchising, fran -
chisee-ul trebuie  să estimeze şi să ia în consideraţie 
toate bene ciile şi toate cheltuielile pe care le presu-
pune încheierea unui astfel de contract. El va examina 
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multilateral afacerea în ansamblul ei, având în ve-
dere doleanţele şi necesităţile personale, precum  şi 
circumstanţele existente la momentul iniţierii activităţii 
date. Antreprenorul urmează să decidă dacă aceasta 
este calea cea mai avantajoasă pentru obţinerea re-
zultatelor scontate. Contractele de franchising vizează 
cele mai diverse sectoare. De o mare notorietate se 
bucură, de exemplu, restaurantele fast-food. Însă fran-
chisingul este uzual şi în contabilitate, serviciile  scale, 
managementul de consulting, educaţie şi învăţământ, 
modă, magazine de haine şi încălţăminte, farmacii, 
hoteluri, companii de asigurări, agrement şi competiţii 
sportive, agenţii de turism şi chiar în asemenea genuri 
de activitate comercială, cum sunt curăţătoriile chimice 
şi spălătoriile. Pentru ca franchisingul să  e practi-
cabil într-un anumit gen de business, acesta trebuie 
să  e unic, evidenţiindu-l pe antreprenor în mediul 
concurenţilor (brandul de imagine),  ind standardizat 
minuţios de un sistem de operare documentar şi stu-
diat de către noii franchisee într-o perioadă scurtă de 
timp. Însă, mai înainte de toate, acest business trebuie 
să aducă un venit mult mai mare decât investiţiile me-
dii ale franchisee-lui.

Multe ţări au asociaţii naţionale de franchising care 
informează agenţii economici despre posibilităţile 
acestuia şi eventualele pro turi.

Unele avantaje ale franchisingului

Riscul redus de eşec. Cea mai vulnerabilă etapă a 
businessului este faza de început, când eventualitatea 
riscului este destul de înaltă. Dar şi în această împre-
jurare franchisee-ul poate obţine venit din mărfurile 
şi serviciile care sunt deja testate şi au înregistrat un 
anumit succes pe piaţă.

Bene ciul oferit de reputaţia brandului. Fran-
chisee-ul obţine bene cii din imagine, reputaţie 
şi  delitate, care sunt deja speci ce brandului. Astfel, 
costul reclamei va   mult mai redus. Totodată, fran-
chisee-ul poate avea bene cii de pe urma reclamei 
comune, executate de către toţi franchisee (inclusiv, 
franchiserul).

Capacitatea de cumpărare colectivă. Adeseori 
franchisee-ul pro tă  de capacitatea colectivă de 
cumpărare, oferindu-i-se livrări la un preţ mai mic şi 
astfel majorând volumul venitului. Însă, de obicei,  rma 
care acorda franchisingul îl limitează în volumul de 
cumpărări de la alţi furnizori autorizaţi.

Trainingul şi suportul tehnic. Franchisee-ul pro tă 
sistematic de traininguri şi suportul tehnic necesar. De 
exemplu, este instruit cum să-şi dezvolte businessul 
pentru a atinge succesul scontat; cum să se asigure 
că aceasta corespunde celor mai înalte standarde ale 
sistemului de franchising privind evidenţa contabilă, 
administrarea resurselor umane, marketingul şi con-
trolul situaţiei  nanciare.

Posibilitatea de obţinere a unei  nanţări supli-
mentare. Prin garanţiile acordate, franchiserul poate 
susţine în instituţiile de creditare cererea de  nanţare a 
franchisee-ului, ceea ce sporeşte posibilitatea 
de obţinere a unor fonduri pentru dezvoltarea 
busine ssului.

Cercetările ştiinţi ce. Având în vedere faptul că fran-
chiserul promovează metode şi tehnologii avansate în 
activitatea posesorilor de contract de licenţă, informaţia 
tehnico-ştiinţi că îi este oferită şi franchisee-lui. Astfel 
acesta are acces la rezultatele cercetărilor ştiinţi ce, 
pe care nu ar   capabil să le dezvolte în mod inde-
pendent. 

Aspectele mai puţin avantajoase 
ale franchisingului pentru antrepre-
nori sunt:

Drepturile proprietăţii intelectuale. Toate drepturile 
de proprietate intelectuală care se referă la franchising 
aparţin  rmei care acordă franchisingul.

Achitarea franchisingului şi a plăţilor de licenţiere 
(royalty). La iniţierea  relaţiilor de franchising, fran-
chisee-ul trebuie să achite plata primară pentru 
acor darea franchisingului. Ulterior urmează 
să plătească royalty în modul stabilit în contractul 
de franchising. Pentru franchisee aceste sume ar 
putea însemna, eventual, cheltuieli foarte mari, 
pe care nu e în stare să le suporte la moment, ceea 
ce ar reduce venitul acestuia în corespundere cu 
investiţiile sale primare. Totodată, obligaţia permanentă 
de a executa plăţile  poate crea impresia că fran-
chisee-ul nu este proprietarul businessului său, ci doar 
un arendaş al acestuia.

Libertatea redusă de desfăşurare a busines-
sului. Operaţiunile de procedură standard au drept 
consecinţă faptul că franchisee sunt foarte limitaţi în 
acţiunile lor. Franchiserul poate, de exemplu, să limi-
teze activitatea franchisee doar la vânzarea mărfurilor 
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Prezent la ceremonia de 
inaugurare a expoziţiei, 
Vasile Tarlev, Prim-min-
istrul Republicii Moldova,  
a menţionat că sectorul 
businessului mic şi mijlociu 
este cel mai avantajos şi de 
perspectivă pentru econo-
mia ţării. Acesta întruneşte 

90 la sută din numărul total al întreprinderilor din 
republică, contribuţia lor  nanciară constituind peste 40 
de procente din bugetul statului.

FORUMUL INTERNAŢIONAL 
AL ÎNTREPRINDERILOR MICI 
ŞI MIJLOCII

Ediţia a VII-a a Expoziţiei-forum „Small business” care a avut loc în perioada 3-5 mai 
sub patronajul Guvernului Republicii Moldova,  ind organizată nemijlocit de către Mini-
sterul Economiei şi Comerţului şi Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo” SA, a 
întrunit 222 de companii din Moldova, Germania, Israel, Norvegia, Belarus, România 
ş.a., care au reprezentat businessul mic şi mijlociu, întreprinderile creditoare, companiile 
investiţionale şi de consulting.

sau la acordarea serviciilor aprobate de el. Franchisee 
deseori nu sunt în stare să schimbe, să adapteze 
sau să îmbunătăţească sistemul pentru a satisface 
condiţiile solicitate de piaţa locală.

Noutăţile transmise franchiserului. În cazul în care 
franchisee-ul creează anumite lucruri noi, contractul de 
franchising prevede adeseori că noutatea trebuie să 
 e transmisă franchiserului, pentru a o face accesibilă 
tuturor franchisee-lor.

Dependenţa de succesul franchiserului. Dacă  rma 
care acordă franchisingul are succes, e posibil (dar nu 
întotdeauna cu siguranţă) că franchisee vor obţine, de 
asemenea, un  venit raportabil la bunele rezultate ale 
franchiserului. Însă dacă franchiserul nu are succes în 
afaceri şi se confruntă cu anumite probleme, există o 

mare probabilitate că şi franchisee să înregistreze un 
efect negativ.

Fiţi precauţi înainte de a începe 
businessul

Având în vedere factorii sus-menţionaţi, este necesar 
ca antreprenorul să decidă, înainte de a semna 
un contract de franchising, dacă acesta prezintă 
într-adevăr forma de business cea mai  potrivită 
pentru el. Apoi urmează să examineze foarte minuţios 
contractul, raportându-l la cele mai actuale tendinţe 
ale businessului, la cerinţele şi condiţiile de activitate 
economică. Înainte de a adopta o decizie de nitivă, 
franchisee-ul trebuie să veri ce dacă sistemul propus 
de franchiser este complet şi întru totul adecvat pentru 
situaţia pe piaţă la momentul dat.

Sursa: www.wipo.int/sme/
Traducere: N. Schiţco

La expoziţie au 
participat 
producători 
autohtoni, agenţi 
economici din 
raioanele Basara-
beasca, Bălţi, 
Glodeni, Edineţ, 
Făleşti, Hânceşti, 
Cahul, Criuleni, Călăraşi, Leova, Ocniţa, Orhei, Rezina, 
Sângerei, Soroca, Taraclia, Ştefan Vodă ş.a., care au 
expus un larg spectru de mărfuri: produse alimentare, 
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N. Gricalovschi („Calcar” SA, Briceni), I. Doga 
(„Ordonatcom” SRL, Orhei), I. Vacarciuc 
(„Cimteren” SA, Cimişlia), V. Mihalcean 
(MoDeM” SRL, Chişinău), Ecaterina Popescu 
(SC „Rusticart” SRL, Orhei) ş.a. În calitate de cei mai 
tineri antreprenori au fost desemnaţi I. Coşleţ 
(„Nicnet-com” SRL, Basarabeasca) 
şi S. Slivinschi „Altnet-CC”, Ialoveni).   

Învingătorilor 
concursului li s-au 
înmânat diplome 
guvernamentale, 
premii băneşti, 
precum şi cadouri 
de preţ din partea 
companiei „Or-
ange”, iar “FinCom-
Bank” SA le-a acordat două certi cate pentru credite 
preferenţiale.

Expoziţia-forum a oferit vizitatorilor posibilitatea 
de a studia propunerile concurenţilor şi piaţa 
de desfacere în ansamblu, iar antreprenorilor - 
avantajul de a stabili contacte de colaborare.

Text şi foto: Mihai Cucereavîi

vinuri, băuturi 
răcoritoare, arti-
cole de artizanat, 
îmbrăcăminte, 
încălţăminte, 
materiale de 
construcţie etc.

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a 
Republicii Moldova a prezentat în cadrul expoziţiei un 
stand publicitar re ectând actualitatea din domeniul 
protecţiei proprietăţii intelectuale, inclusiv diverse 
activităţi de marketing, consultanţă.

Momentul culminant al expoziţiei l-a constituit ceremo-
nia de înmânare a 
premiilor laureaţilor 
Concursului 
republican „Cel 
mai bun antre-
prenor din sectorul 
întreprinderilor mici 
şi mijlocii”. Printre 
învingători au fost menţionaţi:

CALENDAR

La 17 mai 1947 s-a născut la Chişinău Valeriu CHITIC, doctor în biologie, colaborator ştiinţi c co-
ordonator la Institutul de Cercetări pentru Protecţia Plantelor. Activitatea sa de cercetare se bazează pe 
studierea bacilovirusurilor care se utilizează în combaterea insectelor dăunătoare.

Valeriu CHITIC este absolvent al Facultăţii de biologie şi pedologie a Universităţii de Stat din Moldova 
(1971). În 1985 susţine teza de doctor în biologie. 

Este autorul şi coautorul a 5 suşe bacilovirale din colecţia mondială de microorganisme şi a mai mul-
tor suşe din colecţia naţională, posesor a 2 brevete de invenţie. A publicat circa 130 de lucrări ştiinţi ce, 
inclusiv regulamente şi norme tehnice pentru o serie de insecticide înregistrate în Republica Moldova. 

La expoziţiile şi saloanele naţionale şi internaţionale de inventică ciclurile sale de lucrări au obţinut 
diferite distincţii, printre care: diplome de gr. I şi II la „KNOW-HOW EXCHANGE” (1998) 
şi „INFOINVENT” (2000-2002), Chişinău; medalia de aur “Imam Khomeyni” la „KNOW-HOW-
TEHERAN ’96”; diploma de gr. I la „PRODUCŢIA ECOLOGICĂ”, Bacău, România (1998); diploma 
de menţiune la „EXPO-2000” de la Hanovra, Germania. 
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Activitatea tehnică. Din 1952 a 
proiectat pompe, ventilatoare, suf-
lante, compresoare şi turbine hid-
raulice pentru industriile: chimică, 
petrochimică, farmaceutică şi 
alimentară; instalaţii de cercetare 
ştiinţi că experimentală (Premiul 
III al Ministerului Învăţământului 
şi Culturii pentru activitate 
ştiinţi că, 1960) şi a dotat labo-
ratoare didactice şi de cercetare 
ştiinţi că (114 contracte) în 
Institutul Politehnic din Bucureşti. Din 1970 este expert 
tehnic (24 expertize efectuate), iar din 1983 – inventa-
tor în domeniul maşinilor, aparatelor şi echipamen-
telor hidraulice şi gazodinamice (11 invenţii, inclusiv 
4 premiate; baliza luminoasă  uvială cu autonomie 
energetică premiată în 2004 la Salonul Internaţional de 
la Geneva şi 26 inovaţii aplicate).

Activitatea educaţională. A urmat toate scările 
profesorale universitare: asistent (1952), şef de lucrări 
(1957), conferenţiar (1963), iar după 1990 este profe-
sor la Universitatea Politehnica din Bucureşti, Catedra 
de hidraulică şi maşini hidraulice. Conducător de doc-

PERSONALITĂŢI DE VAZĂ 
ALE INTELECTUALITĂŢII TEHNICE 
DIN BASARABIA

Rubrică susţinută de dr. hab. Valeriu DULGHERU,
Universitatea Tehnică a Moldovei

„Ce noroc ar avea Omenirea dacă ar exista multe naţii care să-i   adus – 
faţă de numărul de locuitori – atâta cât i-a adus naţia română în ultimii 120 de ani”  

(Henri Coandă)

Inginerul Mircea CAZACU 

Născut la 10 octombrie 1928 în oraşul Chişinău. Profesor consultant, dr. ing. la Universitatea 
Politehnica din Bucureşti. Premiant al Liceului “Enăchiţă Văcărescu” din Târgovişte (1947) şi 
absolvent cu Diplomă de Merit al Institutului Politehnic din Bucureşti (1952). Doctor-inginer (din 
1957) în specialitatea Hidraulica teoretică la acad. Dumitru Dumitrescu. 

torat în specialităţile: Hidraulică, 
maşini, instalaţii şi acţionări; 
Hidraulică şi mecanica  uidelor; 
Pro l energetic şi coordonator 
al direcţiei de aprofundare: 
master în Hidrodinamica 
şi gazodinamica maşinilor 
şi echipamentelor la Politehnica 
din Bucureşti, Facultatea de 
inginerie mecanică şi la studiile 
post-universitare de Ecotehnie 
şi dezvoltare durabilă, Catedra 

UNESCO-Cousteau a Universităţii din Bucureşti, la 
disciplina Tehnologii prietenoase omului şi mediului 
(8 cărţi publicate).

Activitatea ştiinţi că. Din 1957 este cercetător 
ştiinţi c principal la Institutul de Mecanică Aplicată, 
apoi de Mecanica Fluidelor al Academiei Române. Din 
1963 –  şef al sectorului de Hidrodinamica  uidelor 
vâscoase, iar din 1969 cercetător ştiinţi c onori c 
al Academiei, cu 176 de lucrări publicate în diverse 
domenii: Mişcări nepermanente ale lichidelor 
compresibile (în 1957 a introdus funcţiile poligene de 
tip sonic şi metoda originală a lanţului cauzal in nit; 
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în 1988 a obţinut soluţia analitică a loviturii de berbec 
directe pentru lichidul compresibil şi vâscos. În 2000, 
prin soluţionarea numerică a transmisiei sonice a lui 
Gogu Constantinescu, a demonstrat  variaţia vitezei de 
propagare a sunetului cu secţiunea conductei; în 1988 
a obţinut soluţia numerică a curgerii tridimensionale a 
lichidului vâscos în moara cu discuri de amestecare 
a vopselelor (Premiul “Aurel Vlaicu” al Academiei 
Române, 1988), precum şi modelul termodinamic al 
începutului cavitaţiei în curgerea lui Poiseuille într-un 
canal. În 1985 a realizat modelarea simultană după 
multiple criterii de asemănare (Froude, Reynolds, 
rapiditatea pompei, criteriul cavitaţiei şi Strouhal), 
rezultatele  ind aplicate la Staţia de pompare a apei 
de răcire pentru CNE de la Cernavodă, cât şi folosi-
rea similitudinii curgerii pe modele distorsionate de 
turbomaşini (1998).

Elaborează metode exacte de calcul pentru maşini 
şi echipamente (pompe cu piston, turbomaşini cen-
trifuge, turbosu ante, pompe ermetice cu un consum 
redus de energie, microturbine hidraulice etc.); curgeri 
de  uide vâscoase, polifazice şi cavitaţionale (a 
studiat curgerea cu disipare de energie şi transfer de 
căldură din interstiţiul deformabil elasto-termo-hidro-
dinamic dintre inelele unei etanşări mecanice frontale 
(1985), a obţinut soluţia analitică a modelului termic 
al cavitaţiei (1988); a construit modelul unei instalaţii 
de depoluare a apelor de adâncime ale Mării Negre 
(2000); a formulat adevăratul principiu întâi al termo-
dinamicii  curgerii  uidului compresibil cu aport de 
căldură (2000), a prezentat modelul unidimensional 
al combustiei unui gaz (2001), iar în 2002 transferul 
termic avantajos în efectul lui Marangoni. Alte lucrări 
importante sunt Mişcarea relativă a lichidului 
faţă de triedre mobile; Noi surse de energie şi 
magnetohidrodinamică (în 1974 a măsurat energia 
de generare mecanică a valurilor; în 1995 a propus o 
autostradă marină pentru protecţia ţărmului, conver-
sia energiei valurilor şi eoliene şi transport terestru, 
maritim şi prin conductă; în 1977 a realizat şi încercat 
primul insolator românesc de încălzire a aerului şi apoi 
a apei; în 1986 s-a ocupat cu stocarea energiei solare 
prin schimbarea fazei, iar în ultimii ani – cu conversia 
energiei termice solare combinată cu cea a deşeurilor 

şi biomasei. În 2002 a elaborat o microturbină pen-
tru folosirea energiei cinetice a cursurilor de apă, cu 
aplicare la baliza luminoasă cu autonomie energetică 
pe Dunăre; tehnologii prietenoase mediului (între 
1995 şi 1996 a cercetat reducerea zgomotului com-
presoarelor cu piston şi al su antelor cu lobi; din 2002 
procedeul avantajos de protecţie a eroziuni litoralului 
şi de renaturalizare a apelor de adâncime ale Mării 
Negre; din 2003 este preocupat de utilizarea pilei de 
concentraţie a lui Nicolae Vasilescu-Karpen în scopul 
diminuării încălzirii Globului).

Membru al Asociaţiei Generale a Inginerilor din 
România şi al Gesellschaft für Angewandte Mathema-
tik u.Mechanik. Din 1990 este Membru al Societăţii 
de Tribologie şi Vicepreşedinte al Societăţii pentru 
Promovarea Energiilor Recuperabile, Inepuizabile şi 
Noi – SPERIN din Bucureşti, World Renewable Energy 
Network din Marea Britanie, iar din 1996 - al Societăţii 
de Ştiinţe Matematice din România şi membru titular 
al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România. 
Activitatea sa ştiinţi că a fost apreciată cu numeroase 
Diplome de Excelenţă şi de Onoare, Medalii şi Insigne 
Jubiliare la Aniversări naţionale şi din străinătate 
(Salonul de Invenţii de la Geneva în 2004, 125 de ani 
ai ASME-USA în 2005; Premiul SPERIN 1996, 1999, 
2003; Premiul Hermann Oberth al Academiei Oame-
nilor de Ştiinţă din România 2006).

Hobby-uri, vioara. Violonist (în ultimii ani şi violist) 
cu studii din 1936 la Conservatorul din Chişinău, iar 
în 1947 la Academia Regală de Muzică din Bucureşti, 
clasa maestrului Vasile Filip. Prim concert-maestru 
şi solist, membru fondator din 1956 al Orchestrei 
Inginerilor din Bucureşti şi al Formaţiei de muzică 
de cameră (Premiile I şi II la toate Festivalurile 
Naţionale Cântarea României, din 1971 până în 
1989), evoluează cu concerte în străinătate (Marea 
Britanie din 1990 până în prezent, Republica Moldova 
- 1994 şi 1996, Germania - 1995, SUA - 2005, Malta 
- 2006), cu un bogat repertoriu de muzică clasică şi 
românească, colaborează cu renumiţi solişti români 
şi străini din Marea Britanie, Germania şi SUA. Deţine 
numeroase imprimări la Radiodifuziunea şi Televizi-
unea Română, un disc stereo şi cinci CD-uri.
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În perioada 4-5 mai curent la Chişinău şi-a ţinut 
lucrările Conferinţa Academiilor de Ştiinţe din Europa 
de Est şi de Sud-Est cu genericul „Ştiinţa globală 
şi politicile naţionale: rolul academiilor”, găzduită 
de Academia de Ştiinţe a Moldovei.  Manifestarea a 
fost organizată de UNESCO (Biroul Regional pen-
tru Ştiinţă şi Cultură în Europa – BRESCE, Biroul 
UNESCO cu sediul la Moscova, Comisia Naţională a 
Republicii Moldova pentru UNESCO), ICSU (Consiliul 
Internaţional pentru Ştiinţă) şi Academia de Ştiinţe a 
Moldovei în colaborare cu MRDA (Asociaţia de Cerce-
tare şi Dezvoltare din Republica Moldova).

Domnul Vladimir VORONIN, Preşedintele Republicii 
Moldova, a onorat cu prezenţa sa înaltul for ştiinţi c 
european şi a rostit, cu această ocazie, o alocuţiune. 
Prin intermediul forului ştiinţi c, care a abordat, real-
mente, probleme de importanţă vitală pentru ştiinţa 
din această zonă a Europei, Academia de Ştiinţe a 
Moldovei şi-a propus să demonstreze un nou model de 
Academie, care a devenit AŞM în rezultatul reformării 
ei conform Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al 
Republicii Moldova, adoptat la 15 iulie 2004. Un alt 
obiectiv pe care şi l-au preconizat gazdele Conferinţei 
l-a constituit crearea unei imagini obiective a Republicii 
Moldova ca stat independent cu un important potenţial 
intelectual şi economic, cu tradiţii culturale şi ştiinţi ce. 
Există exemple pozitive su ciente în acest sens, inclu-
siv faptul organizării la Chişinău a acestui for ştiinţi c.

Acad. Gheorghe Duca, preşedintele AŞM, a mulţumit 
organizatorilor Conferinţei Academiilor de Ştiinţe din 
Europa de Est şi de Sud-Est - Engelbert RUOSS, 
Director, O ciul UNESCO din Veneţia; Thomas ROSS-
WALL, Director Executiv, Consiliul Internaţional pentru 
Ştiinţă; Dendev BADARCH, Director, O ciul UNESCO 
din Moscova, pentru încrederea ce i-a fost acordată 
Academiei de Ştiinţe a Moldovei de a iniţia şi a găzdui 
această manifestare ştiinţi că de prestigiu.

De notat că la conferinţă internaţională de la Chişinău 
au participat reprezentanţi ai Academiilor de Ştiinţe din 
23 de state. În total la acest for ştiinţi c s-au înregi-

SAVANŢII DIN EUROPA ÎNTRUNIŢI 
LA CHIŞINĂU

strat circa 50 de savanţi din străinătate şi peste 120 
din ţara noastră. Lucrările s-au desfăşurat în cadrul 
a şapte sesiuni: ştiinţa şi dezvoltarea durabilă; eradi-
carea daunelor mediului, provocate de factorul uman 
şi natural; cercetarea şi educaţia, femeia şi rolul ei în 
ştiinţă; ştiinţa şi dezvoltarea naţională; rolul academiilor 
în statele din Estul şi Sud-Estul Europei; concluzii şi 
recomandări.

Luând în consideraţie tendinţele globale, procesul 
integraţionist din Europa, priorităţile de dezvoltare la 
nivel naţional şi regional, Conferinţa Internaţională cu 
tema „Ştiinţa globală şi politicile naţionale: rolul 
academiilor” a aprobat următoarele recomandări pen-
tru instituţiile ştiinţi ce din Estul şi Sud-Estul Europei:

Ô Dezvoltarea e cientă a politicilor în vederea spri-
 jinului cercetării şi inovării la nivel naţional 
 şi regional, bazate pe relaţii de parteneriat între
 organele de elaborare a acestor politici, 
 comunităţile din sfera ştiinţei, inovării şi industriei;

Ô De nitivarea obiectivelor principale, identi ca-
 rea priorităţilor comune şi, respectiv, dezvoltarea
 activităţilor comune  şi implementarea strategiilor
 în vederea consolidării cooperării ştiinţi ce la nivel
 naţional şi regional; 

Ô Dezvoltarea şi implementarea strategiilor comune
 pentru a bene cia e cient de posibilităţile Politicii 
 Europene de Vecinătate, Politicii Educaţionale
 (Instruire pe întreaga durată a vieţii – Life Long
 Learning) şi Politicii Inovaţionale (Programul Cadru
 privind Competitivitatea şi Inovaţiile), precum 
 şi promovarea pe scară largă a participării comune
 la iniţiativele şi programele europene, inclusiv
 Programul European Cadru 7;

Ô Coordonarea la nivel naţional şi regional 
 a activităţilor privind instruirea pe întreaga durată
 a vieţii (Life Long Learning) în perspectiva creării
 instituţiilor academice şi dezvoltării potenţialului
 uman, în particular, îmbunătăţirea calităţii educaţiei
 în ştiinţă; 
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Ô Coordonarea politicilor ştiinţi ce şi inovaţionale
 comune la nivel regional şi multinaţional în scopul
 obţinerii unei sinergii ca urmare a mobilităţii, creării 
 de grupuri comune, explorarea pieţelor regionale
 şi europene etc.;

Ô Dezvoltarea scenariilor comune pentru cercetările
 de perspectivă şi activităţile inovaţionale vizând
 provocările ce ţin de globalizarea cercetării şi reali-
 zarea Obiectivelor Globale ale Mileniului;

Ô Identi carea celor mai e ciente  căi de creştere
 a rolului Academiilor în crearea politicilor naţionale
 şi promovarea strategiilor comune privind 
 susţinerea ştiinţei şi inovării la nivel naţional 
 şi regional;

Ô E cientizarea cercetărilor la nivel naţional şi re-
 gional în domeniul ştiinţelor naturale şi sociale
 privind reducerea dezastrelor de mediu, provocate
 atât de natură, cât şi de om;

Ô Atragerea unui număr mai mare de femei în ştiinţă
 la nivel naţional şi regional;

Ô Identi carea şi dezvoltarea domeniilor prioritare
 de cercetare şi inovare în Estul şi Sud-Estul
 Europei, susţinerea unei evoluţii continue, pro-
 movarea economiilor bazate pe cunoaştere  în

 scopul facilitării integrării în Spaţiul European 
 de Cercetare;

Ô Elaborarea criteriilor de evaluare şi indicatorilor
 statistici pentru activităţile de cercetare şi  rezul-
 tatele obţinute în statele din Estul şi Sud-Estul
 Europei în scopul stimulării ulterioare a dezvoltării
 şi facilitării implementării standardelor europene;

Ô Crearea unui fond special pentru susţinerea C&D
 în statele din Estul şi Sud-Estul Europei sub 
 auspiciile programelor UNESCO.

Participanţii la conferinţă au salutat ideea 
creării în cadrul AŞM a Universităţii 
Academice în scopul instruirii unei noi generaţii 
de cercetători,  capabili să coopereze efectiv 
în diverse domenii, să înţeleagă profund 
tendinţele evoluţiei societăţii,  contribuind 
substanţial la crearea unei economii 
şi societăţi bazate pe cunoaştere.

Consiliul Internaţional pentru Ştiinţă a propus 
ca Republica Moldova să devină un spaţiu 
de implementare şi testare a modelelor inovaţionale 
privind managementul cercetării şi inovării la nivel 
naţional.

În aprilie curent, la Academia de Ştiinţe a Moldovei 
s-a întrunit Adunarea membrilor titulari şi membrilor 
corespondenţi în vederea alegerii noilor membri ai 
AŞM. Iniţial, alegerea prin concurs a candidaţilor a 
avut loc în cadrul Secţiilor de Ştiinţe  ale AŞM, rezul-
tatele  ind analizate şi date publicităţii. La cele 13 
locuri vacante de membru corespondent au aspirat 
28 de doctori habilitaţi, în  nal  ind desemnaţi 12 
candidaţi. Tot atâţia candidaţi au fost aleşi şi pentru 
conferirea titlului de academician. Aceste informaţii au 
fost aduse la cunoştinţa Adunării generale de către 
acad. Gheorghe Duca, preşedintele AŞM. În opinia 
Domniei sale, evenimentul în cauză va contribui la 
înnoirea şi întinerirea corpului academic al AŞM, având 

NOI MEMBRI AI ACADEMIEI 
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

în vedere faptul că ultimele alegeri ale membrilor AŞM 
au avut loc acum 7 ani.

În continuare, academicienii coordonatori ai Secţiilor 
de Ştiinţe: Economice şi Matematice; Medicale; Fizice 
şi Inginereşti; Umanistice şi Arte; Biologice, Chim-
ice şi Ecologice; Agricole au prezentat de la tribună 
candidaţii pentru conferirea titlurilor de membru titular 
(academician) şi de membru corespon dent, acţiune 
care a  nalizat cu votarea candidaturilor propuse. 

Noii membri titulari (academicieni) ai AŞM:

Vladimir ARNAUTOV, specialitatea Matematică,

Victor LACUSTA, specialitatea Fiziologia omului 
şi animalelor,
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Ion TODERAŞ, specialitatea  Zoologie,

Vitalie POSTOLATI, specialitatea  Energetică,

Eva GUDUMAC, specialitatea Chirurgie pediatrică, 

Mihai POPOVICI, specialitatea Cardiologie, 

Gheorghe ŢÎBÎRNĂ, specialitatea  Oncologie,

Boris GAINA, specialitatea Tehnologia băuturilor
alcoolice şi nealcoolice,

Anatol JACOTĂ, specialitatea Genetică şi ameliorare,

Gheorghe RUSNAC, specialitatea  Ştiinţe politice, 

Andrei  EŞANU, specialitatea Istorie,

Mihail DOLGAN, specialitatea Literatură.

Noii membri corespondenţi ai AŞM:

Grigore BELOSTECINIC, specialitatea Marketing
şi logistică, 

Constanin GAINDRIC, specialitatea Informatică,

Dumitru MOLDOVAN, specialitatea Economie
mondială. Relaţii internaţionale,

Aurelian GULEA, specialitatea Chimie,

Maria DUCA, specialitatea Biologie,

Ion TIGHINEANU, specialitatea Nanoelectronică
şi  nanotehnologii,

Leonid CULIUC, specialitatea Fizica stării 
condensate,

Alexandru DICUSAR, specialitatea Electro zică 
şi electrotehnologie,

Stanislav GROPPA, specialitatea Boli interne

Gheorghe CIMPOEŞ, specialitatea Ştiinţe agricole,

Andrei PALII, specialitatea  Ştiinţe agricole,

Gheorghe MUSTEA, specialitatea  Artă muzicală.

 Serviciul de presă al AŞM

CALENDAR

La 7 mai 1947 s-a născut la Bălţi Valentin OLEŞCIUK, doctor habilitat în ştiinţe tehnice, şef al 
Laboratorului acţionări electrice automatizate al Institutului de Energetică al AŞM; specialist în 
domeniul tehnicii de conversie de mare putere, autor şi coautor a 235 de lucrări ştiinţi ce, inclu-
siv a 2 monogra i, 80 de publicaţii în ediţiile recenzate de peste hotare, dintre care 23 în Analele 
Institutului American de Ingineri-Electricieni/Electronişti; deţinător a 89 de brevete şi certi cate de 
autor. 

V. OLEŞCIUK şi-a făcut studiile la Institutul Politehnic. În anul 1980 a susţinut teza de doctor în 
ştiinţe tehnice la specialitatea „Convertizoarele cu semiconductoare de energie”, iar în 1999 – teza 
de doctor habilitat. A elaborat bazele teoretice ale modulaţiei sincrone vectoriale prin impulsii pe 
lărgime a semnalelor, ca direcţie nouă în domeniul modulaţiei digitale pentru convertizoarele de 
acţionări electrice reglabile. 

În perioada 1994-2005 V. OLEŞCIUK este cercetător şi profesor invitat într-un şir de universităţi 
din Canada (1994, 1995), SUA (1997, 1998, 2002, 2005), Danemarca (2001, 2002).

Colectivul AGEPI adresează felicitări şi urări de sănătate şi prosperitate 
noilor membri titulari şi membri corespondenţi ai AŞM.

VIVAT! CRESCAT! FLOREAT!
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Din 1974 şi până pe 17 mai 
1975 doctorul în chimie Dumitru 
Popa (1927–1997) a fost şef 
interimar al Laboratorului de 
Chimie a Compuşilor Naturali al 
AŞM.

Încerc acum, după nouă ani de 
la dispariţia lui  zică, să scriu 
câteva rânduri despre chipul 
acestui valoros savant şi om 
de omenie. Îmi dau seama că 
acest chip a căpătat cu trecerea 
timpului nişte contururi, care 
trec pe făgaşul legendei, iar 
eu dispun de anumite detalii 
despre el, care pot avea o relaţie semni cativă, şi sunt 
pur şi simplu dator să le aduc la cunoştinţă tuturor, 
sporind astfel oaza de lumină care învăluie amintirea 
lui Dumitru Popa. Pentru că Dumitru Popa a fost un om 
şi un savant pilduitor, care în mod conştient şi-a pus 
capacităţile intelectuale, energiile creatoare şi toate 
resursele lui în slujba înnoirii vieţii şi clădirii unui viitor 
demn pentru neamul şi pământul nostru.

Născut la 14 iunie 1927 în sudul Basarabiei, la Cetatea 
Albă, Dumitru Popa provenea dintr-o familie de slujbaşi 
la căile ferate, unde tatăl său – coborâtor dintr-o familie 
de ţărani ardeleni – era curier. Trece şcoala primară şi 
clasele gimnaziale în acest străvechi oraş românesc. 
Dar odiosul an 1940 face ca să nu mai poată continua 
studiile liceale, cu tradiţii la Cetatea Albă. În decem-
brie 1944 este înrolat în Armata Sovietică, de unde nu 
va mai putea scăpa până în 1951, martie – aproape 
şase ani. Îşi duce cu demnitate crucea destinului,  ind 
un ostaş exemplar, ba chiar  ind avansat în ierarhia 
militară până la comandant al unei unităţi de cercetaşi 
într-un regiment de artilerie. Avea să  e decorat în 
9 mai 1945 cu medalia „Pentru biruinţa asupra Ger-
maniei”.

Mult mai târziu, amintindu-şi cu multă nostalgie, dar 
şi cu un tulburător tremur în glas de acei ani, avea 

UN DESTIN DINCOLO DE TIMP. 
CHIMISTUL DUMITRU POPA

să-mi mărturisească un amănunt 
dureros. Mama sa urma să  e 
deportată în acei ani cumpliţi. 
Autorităţile locale, pentru a 
căuta material compromiţător 
probabil, s-au adresat conducerii 
unităţii militare, unde-şi făcea 
cătănia Dumitru Popa, cerându-
le informaţii despre comporta-
mentul acestuia. La unitate însă 
erau şi oameni întregi la minte. 
Această adresare avea să-l 
scoată din sărite pe comandantul 
regimentului de artilerie, care nu 
a ezitat să se revolte: „Cum de 
se poate aşa ceva? O măicuţă 
care a adus pe lume şi a educat 

poate cel mai disciplinat, cel mai onest, cel mai erudit 
ostaş, o mamă care merită toată stima, preţuirea şi 
plecăciunea noastră, să  e tratată în modul acesta? 
Este o crimă, pe care nu o putem ierta”. Doar asta a 
salvat-o pe măicuţa sa Alexandra Popa (născută în 
1904). 

În 1951 ostaşul Dumitru Popa este lăsat la vatră. 
Tânărul îşi dă seama că armata i-a smuls şase ani din 
viaţă, colegii i-au luat-o înainte. Trebuia să-i ajungă, 
avea această sănătoasă ambiţie, pe care nu a întârziat 
să o pună în aplicare. În acelaşi an 1951 termină 
şcoala medie din localitate şi se înscrie la Facultatea 
de Chimie a Universităţii de Stat din Moldova, pe care 
o absolveşte în 1956. Din acest an, împreună cu soţia 
sa Ludmila, chimistă şi ea, se încadrează în Labora-
torul academic de chimie organică, tocmai în inţat de 
profesorul Gheorghe Lazurievski.

În nişte note memorialistice pe care ni le-a încredinţat 
acum câţiva ani (1998) dna Ludmila Salei, intitulate cu 
multă inspiraţie „Despre El, despre Noi, despre Viaţă, 
despre Moarte”, găsim câteva detalii la portretul co-
legului nostru. „El se ocupa exclusiv de ştiinţă. Chimia 
organică îl preocupa absolut încă de la anul trei. Era 
îndrăgostit de ea, pătrunsese în profunzimile ei. Nu 
în zadar mai târziu academicianul Antonie Ablov avea 
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să-l cali ce drept cel mai instruit chimist organician de 
la Institutul de pro l al Academiei”.

În 1962 Dumitru Popa susţine prima sa teză de 
doctorat „Sinteza derivaţilor terpenici conţinând azot 
pornind de la sclareol”. Urmează imediat o stagiere 
de jumătate de an la Institutul de chimie organică şi 
biochimie al Academiei de Ştiinţe din Cehoslovacia. 
Această stagiere i-a adus mari satisfacţii. Prin contacte 
directe, de la om la om, a avut posibilitatea să efectu-
eze un vast program de experienţe privind extracţia, 
puri carea, separarea, distingerea structurii spaţiale 
a compuşilor naturali cu schelet poliizoprenic. Acest 
sprijin s-a mai repetat ulterior, dată  ind multitudinea 
de noi metode (cromatogra ce, spectroscopice, ra-
diospectroscopice, de difracţie etc.) ce se încetăţeneau 
în acest domeniu. Ceea ce trebuie să menţionăm aici 
e că proaspătul doctor Dumitru Popa a susţinut în 
faţa colegilor săi cehi şi slovaci un adevărat examen 
de performanţă ştiinţi că, făcând dovada unor alese 
calităţi şi înzestrări. Pentru că, la 20 februarie 1963, 
preşedintele Academiei Cehoslovace Frantişec Şorm, 
savant de renume mondial, discipol al lui Leopold 
Rujicika, precursor, deschizător de drumuri în domeniul 
cunoaşterii sescvi-, di- şi triterpenoidelor, îi semnala 
într-o adresă o cială academicianului Gheorghe La-
zurievski următoarele: „Colaboratorul Dvs. a terminat 
stagierea de o jumătate de an. Trebuie să menţionez 
că a lucrat cu mult entuziasm, intens, a manifestat 
iniţiativă la rezolvarea multor probleme de cercetare. 
Într-un timp redus s-a familiarizat cu stilul de lucru din 
laboratoarele noastre, dovadă  ind lucrările privind 
izolarea şi structura, care cer concentrare maximă, 
perspicacitate în experiment şi cunoaşterea muncii cu 
cantităţi mici. În timpul liber a căutat să studieze funda-
mental literatura de specialitate. Fiind o  re modestă 
şi atrăgătoare, s-a bucurat de stima colaboratorilor din 
această secţie şi s-a încadrat foarte repede în colectiv. 
Sunt foarte bucuros să Vă trimit această veste bună”.

În Laboratorul de Chimie a Compuşilor Naturali, din 
1974 Dumitru Popa a fost şef interimar, iar odată 
cu scindarea acestuia, din 1975, se a ă în fruntea 
Laboratorului de Chimie a Izoprenoidelor, creat de el. 
Am pomenit de câteva ori de satisfacţiile pe care le-a 
avut Dumitru Popa în munca de cercetare. Dar în loc 
să  e răsplătit cu recunoaştere, s-a ales cu defăimare 
şi duşmani. Din aceleaşi note memorialistice a ăm 
că anii când s-a ocupat de această cercetare pot 
  consideraţi ani de creaţie veritabilă. Tezele docto-

ranzilor săi urmau una după alta, nu avea timp doar 
pentru lucrarea sa de doctor habilitat. Când, în sfârşit, 
a  nisat-o, s-au schimbat timpurile şi regulile. 
„Perestroika” lui Gorbaciov le-a permis unor nechemaţi 
să-şi manifeste „calităţile” distructive, năpustindu-se, 
mai ales, asupra Şcolii de Chimie de la Chişinău. 
Terpene a devenit un cuvânt de ocară, iar cei care se 
ocupau de studiul lor – nişte, pierde-vară. Astfel că 
a doua teză de doctor nu a mai putut   susţinută. I-a 
fost tipărită doar monogra a „Terpenoide superioare 
ale plantelor din familia labiatelor” (Ştiinţa, 1976) care 
cuprinde în temei principalele repere ale tezei lui de 
doctor habilitat.

Am avut ocazia, după trecerea lui în ne inţă, să mă 
ating de manuscrisele acestui neobosit muncitor, am 
dat şi peste manuscrisul tezei sale de doctor habilitat în 
chimie, intitulat „Cercetări chimice în domeniul terpe-
noidelor superioare” [341]. Lucrarea cuprinde aproape 
250 de  le (acum foliante) scrise în stil enciclopedic, 
aproape telegra c, dense ca informaţie şi sinteză, 
aproape că numai esenţe, nici un cuvânt de prisos, un 
stil de muncă care excelează prin ordine şi claritate etc. 

Tot aici mi-a fost dat să răsfoiesc şi un alt manuscris, 
care trebuia să devină carte, „Regulatori de creştere 
şi dezvoltare a plantelor obţinuţi prin sinteză” [342]. 
Sunt 138 de  le, îngrijit dactilogra ate, însoţite de 
tabele, scheme, diagrame şi o bibliogra e din 88 de 
surse. Preocuparea lui Dumitru Popa pentru regula-
torii de creştere şi dezvoltare a plantelor a venit mai 
târziu, când studiul terpenelor fusese declarat fără 
perspectivă, ba chiar ostil.

Astfel, Laboratorul de Chimie a Izoprenoidelor, 
creat de el, a avut o existenţă efemeră de un an şi 
jumătate, transformându-se din 16 decembrie 1976 
în Laborator de Chimie a Regulatorilor de Creştere 
şi Dezvoltare. Tot el se va a a în fruntea acestei noi 
subunităţi ştiinţi ce până la vârsta de pensionare, când 
laboratorul în cauză a fost comasat cu Laboratorul de 
Chimie a Plantelor Etero-Oleaginoase (azi Laboratorul 
de Chimie a Terpenoidelor). Reorientarea aceasta a 
lui Dumitru Popa spre o nouă direcţie de cercetare 
– regulatorii creşterii plantelor – vine când savantul 
avea deja 50 de ani. S-ar părea că e foarte di cil să 
intri într-o tematică străină oarecum de cele ce te-au 
dominat aproape o viaţă de om. Dar Dumitru Popa 
era omul şi savantul plămădit dintr-un aluat speci c. 
El a fost un mare truditor, un mare optimist şi un mare 
cutezător.
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Într-un răstimp foarte scurt se aprofundează în noile 
cercetări cu toată ardoarea su etului său, trezind 
uimirea celor din jur prin ceea ce îi reuşeşte să facă. 
Doar cu o săptămână înaintea trecerii sale în ne inţă, 
academicianul Antonie Ablov, părintele nostru spiritual, 
îl întreba la o întâlnire publică, cum de a izbutit atâtea, 
când munceşte? Răspunsul a fost pe cât de prompt, 
pe atât şi de laconic: noaptea. După ce desfăşoară 
o detaliată studiere a terpenoidelor superioare ale 
plantelor din familia labiatelor, savantul Dumitru Popa 
sintetizează şi noi regulatori cu acţiune biologică de 
antitranspiraţie şi de retardare a creşterii plantelor 
(acidul abscisic şi alţi  tohormoni), acordând o atenţie 
deosebită studiului corelaţiei structură chimică – activi-
tate  ziologică.

Dumitru Popa printre primii s-a avântat în lumea 
compuşilor naturali biologic activi din vegetaţia ce 
abundă plaiul nostru, a stereochimiei acestora, 
elaborând metode de pionierat într-un domeniu di cil, 
lumea regulatorilor de creştere şi dezvoltare a plante-
lor, dând viaţă unor noi substanţe stimulatoare deose-
bit de active, risipindu-şi energia şi forţele intelectuale 
peste tot, emiţând gânduri şi ipoteze neobişnuite şi 
neaşteptate.

Pe tărâmul public ar   de ajuns să menţionez că a fost 
cel de-al cincilea preşedinte al Secţiei Moldoveneşti 
a Societăţii Unionale de Chimie „D.I. Mendeleev” din 
fosta URSS, după asemenea nume cum sunt Alexandr 
Şlânghin, Gheorghe Lazurievski, Iurie Lealikov şi Pavel 
Migal,  ind ales în 1967 şi reales în 1970 şi 1973.

În viaţa de toate zilele Dumitru Popa era meşter la 
toate. Fiicei D-sale Natalia îi plăcea să spună cu multă 
mândrie că „tatăl meu e şi electrician, şi tehnician, şi 
tâmplar, şi zugrav, şi bucătar, iar pe deasupra mai e 
şi doctor în ştiinţe”. Lui îi plăcea să facă totul cu mâna 
sa, cu acurateţe, pe îndelete, de bună calitate. Aceeaşi 

atitudine o avea şi în ştiinţă. V. Pentegova, capul 
teoretic al Şcolii de chimişti-organicieni a Academiei de 
Ştiinţe de la Novosibirsk, şcoală de rezonanţă în acea 
perioadă, îi invidia întotdeauna pe chimiştii noştri care, 
activând în condiţii mai rele şi neavând posibilităţile 
pe care le ofereau laboratoarele de la Novosibirsk, 
obţineau rezultate minunate.

În sfârşit, distinsul savant a publicat peste 150 de 
lucrări ştiinţi ce de mare valoare, având publicaţii 
în cele mai prestigioase reviste de specialitate: 
„Chimia Compuşilor Naturali” (26), „Revista de Chimie 
Generală” (10), „Revista de Chimie Organică” (5) 
– periodice editate la Moscova, precum şi în „Col-
lection Czechoslovac Chemical Communication” (5) 
– Praga. Se cuvin remarcate, mai ales, cele trei cărţi 
ale sale de largă respiraţie ştiinţi că. Dumitru Popa 
mai este şi deţinătorul a 17 brevete de invenţie care 
vizează obţinerea şi aplicarea unor substanţe stimu-
latoare de creştere a plantelor sau de combatere 
a dăunătorilor, care şi-au demonstrat e cienţa. El 
singur a desemnat domeniile de aplicare a rezultatelor 
cercetărilor sale în economia naţională. Este partici-
pant la numeroase congrese, conferinţe, simpozioane 
naţionale şi internaţionale. De-a lungul anilor a pregătit 
7 doctori în chimie de notorietate în lumea ştiinţi că, 
care activează azi în ţară şi peste hotare (Germania, 
Vietnam etc.).

Personalitatea savantului Dumitru Popa, su etul blând 
şi preacurat al acestui zbuciumat al vieţii, trecut prin 
aspra şi necruţătoarea experienţă a unor ani dramatici, 
merită toată recunoştinţa, dar mai ales descoperirea 
valenţelor ei netrecătoare şi promovarea acestora în 
actualitate, date  ind valabilitatea şi viabilitatea lor.

prof., doctor habilitat 
Dumitru BATÎR,

laureat al Premiului de Stat

SUMMARY

The paper reconstitutes some pages of the uneasy and lofty life of a human person, scientist by 
vocation and a great thinker Dumitru Popa (1927-1997) – Doctor in chemistry, author of about 150 
works of great importance, including three books of the scale investigations and 17 real perspective 
patents for inventions, scienti c advisor of the 7 post-graduates in chemistry, the authors of which 
act nowadays in the country and abroad. The personality of the scientist Dumitru Popa may be an 
example in imitation for the future generations.   
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În Republica Moldova, Ziua Mondială a Proprietăţii 
Intelectuale a fost sărbătorită o cial al şaptelea an la 
rând prin diverse acţiuni menite să pună în valoare 
potenţialul şi rolul proprietăţii intelectuale în dezvolta-
rea societăţii. În acest context, AGEPI a pregătit un 
program amplu de manifestări, dintre care menţionăm: 

Ô organizarea expoziţiilor tematice consacrate
 Zilei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale la biblio-
 tecile publice şi universitare din municipiul
 Chişinău şi din republică;

Ô participarea cu o expoziţie de carte în cadrul
 „Anului bibliologic-2007” şi lansarea Concursului 
 republican „Biblioteca publică – partener în promo-
 varea proprietăţii intelectuale”, ediţia a II-a;

Ô organizarea seminarelor de familiarizare 
 a specialiştilor şi managerilor din întreprinderi 
 şi instituţii, precum şi a cadrelor didactice, 
 doc to ranzilor şi studenţilor cu sistemul naţional 
 şi internaţional de protecţie a proprietăţii intelec-
 tuale. Astfel, pe parcursul lunilor martie-aprilie
 AGEPI a desfăşurat şapte seminare: la Universi-
 tatea din Comrat, Universitatea din Cahul, Liceul
 teoretic „Natalia Dadiani” din Chişinău, Institutul
 de Fizică Aplicată, Institutul de Chimie şi Institutul
 de Genetică şi Fiziologie a Plantelor ale AŞM. În
 cadrul expoziţiei-târg de la Comrat, AGEPI 
 a participat cu rapoarte la seminarul „Brandul – 
 imaginea întreprinderii, regiunii, ţării”, organizat 
 de Camera de Comerţ şi Industrie a RM. De
 asemenea, AGEPI a organizat masa rotundă

ZIUA MONDIALĂ A PROPRIETĂŢII 
INTELECTUALE: ÎNCURAJAREA 
CREATIVITĂŢII
În  ecare an, pe 26 Aprilie, guvernele şi organizaţiile statale din întreaga lume celebrează 
împreună cu Organizaţia Mondială de Proprietate Intelectuală (OMPI) Ziua Mondială a 
Proprietăţii Intelectuale, subliniind astfel rolul şi contribuţia deosebite ale proprietăţii intelectu-
ale în dezvoltarea economică, culturală şi socială a tuturor statelor lumii. Activităţile derulate în 
această zi au scopul de a încuraja creativitatea umană, apreciind la cea mai înaltă cotă capacitatea 
omului de a visa, de a concepe idei noi, utile şi originale, de a-şi imagina ziua de mâine a civilizaţiei 
şi, mai ales, de a consolida continuu solidaritatea universală în domeniul creaţiei, atât de natură 
tehnică, cât şi artistică. 

 „Proprietatea intelectuală şi resursele genetice,
 cunoştinţele tradiţionale şi folclorul”, cu partici-
 parea reprezentanţilor instituţiilor de pro l ale
 AŞM, Ministerului Culturii, uniunilor de creaţie etc.

Menţionăm în acelaşi context participarea AGEPI cu 
standuri la expoziţiile naţionale şi internaţionale: 

Ô Salonul Internaţional de Invenţii „ARHIMEDE-
 2007”, Moscova, Rusia;

Ô Salonul Internaţional de Invenţii, Tehnologii 
 şi Produse Noi, Geneva, Elveţia; 

Ô Salonul Internaţional „Invenţii şi Inovaţii-2007”, 
 Kiev, Ucraina;

Ô Expoziţia Naţională „Proinvent”, Cluj-Napoca, 
 România;

Ô Expoziţia Internaţională „COMINFO-2007”, 
 „Moldexpo” SA, Chişinău;

Ô Expoziţia Internaţională „Small Business 2007”,
 „Moldexpo” SA, Chişinău ş.a.

Pe agenda manifestaţiilor desfăşurate cu ocazia 
Zilei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale s-a înscris şi 
Simpozionul Internaţional  „Lecturi AGEPI”, ediţia a 
X-a, desfăşurat în perioada 19-20 aprilie. La lucrările 
Simpozionului au participat cercetători şi practicieni, 
specialişti în domeniul protecţiei proprietăţii intelectu-
ale din Republica Moldova şi România, antrenaţi în 
protecţia juridică şi implementarea inovaţiilor, pro-
movarea produselor noi, combaterea contrafacerii şi 
pirateriei. 
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Momentul de vârf al sărbătorii l-a constituit şedinţa 
festivă consacrată Zilei Mondiale a Proprietăţii In-
telectuale, care a avut loc pe 26 aprilie, în sala de 
conferinţe a AGEPI. La şedinţă au fost prezenţi oameni 
de ştiinţă, cunoscuţi inventatori din Republica Moldova, 
reprezentanţi în proprietate industrială, oameni de afa-
ceri. Printre oaspeţii de onoare, la această manifestare 
s-au a at preşedintele Uniunii Scriitorilor din RM acad. 
Mihai Cimpoi, şi poetul-academician Grigore Vieru.  

promovarea înaltelor valori naţionale şi universale, 
asemănându-i creaţia cu opera de educare a poetului 
german Johann Wolfgang von Göethe,  considerat 
poet şi educator naţional. 

De menţionat că, de asemenea din iniţiativa AGEPI, 
Diploma şi Medalia de aur OMPI a fost conferită în 
acest an şi compozitorului Eugen Doga, în legătură cu 
Anul Doga.

În cadrul manifestării, celor mai activi solicitanţi şi 
reprezentanţi în proprietate intelectuală ai anului le-au 
fost înmânate diplome şi menţiuni ale AGEPI. De ase-
menea, au fost desemnaţi câştigătorii Concursului re-
publican „Invenţia anului”, ediţia a III-a (nominalizările: 
„Invenţia anului 2006”, „Modelul de utilitate al anului 
2006”, „Invenţia anului 2006 creată de un tânăr 
inventator”). Concursul a fost lansat în premieră în 
primăvara anului 2004 de către Agenţia de Stat pentru 
Protecţia Proprietăţii Industriale şi Uniunea Inventato-
rilor şi Raţionalizatorilor din Republica Moldova. 

Mesaje de felicitare au adresat: Ion Daniliuc, vicedi-
rector general AGEPI, acad. Ion Toderaş, coordona-
tor al Secţiei ştiinţe biologice, chimice şi ecologice, 
AŞM, Nicanor Solcan, preşedintele UIR, ş.a. Maria 
Rojnevschi, directorul Departamentului Promovare 
şi Editură AGEPI, a dat citirii mesajul dr. Kamil Idris, 
Directorul General OMPI, adresat oamenilor de creaţie 
cu ocazia Zilei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale.

O semni caţie deosebită a avut înmânarea Diplo-
mei şi Medaliei de aur OMPI poetului Grigore Vieru 
pentru succese remarcabile în domeniul literaturii. Cu 
această ocazie, acad. Mihai Cimpoi a remarcat faptul 
că Medalia de aur OMPI reprezintă recunoaşterea 
internaţională a operei şi personalităţii lui Grigore 
Vieru. Prin munca sa îndelungată poetul basarabean 
a contribuit la formarea mai multor generaţii şi la 

Comitetul organizatoric a desemnat următorii laureaţi 
ai concursului:

Ô Premiul „Invenţia anului 2006”, în valoare de
  5000 lei, a fost acordat grupului de inventatori
  Victor Ghicavîi, Mircea Ciuhrii, Nicolae Bacin-
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 schi, Veaceslav Ciuhrii, Vitalie Ghicavîi, care
 au acumulat  61,75 puncte pentru invenţia „Pre-
 parat entomologic hepatoprotector şi imunomodu-
 lator”;

Ô Premiul „Invenţia anului 2006 creată de un  tânăr
 inventator”, în valoare de 3000 lei,  a fost acordat
 inventatorului Sergiu Melnic (SRL „Universal-
 Farm”), care a acumulat 33,75 puncte pentru
 invenţia „Remediu sub formă de gel pentru 
 tratamentul rozaceei şi acneei vulgare”;

Premiul „Modelul de utilitate al anului 2006” nu a 
fost acordat din motivul că nu s-a acumulat punctajul 
necesar.

La aceeaşi şedinţă au fost înmânate distincţiile 
obţinute de inventatorii din Republica Moldova 
la saloanele internaţionale de invenţii de la Geneva, 
Moscova şi Cluj-Napoca.

Cu siguranţă, Ziua Mondială a Proprietăţii 
Intelectuale a constituit şi în acest an un bun 
prilej pentru promovarea realizărilor din sfera 
cercetare/dezvoltare, stimularea activităţii 
inovative, colaborarea internaţională, 
consolidarea sistemului naţional de proprietate 
intelectuală. 

Text şi foto: Svetlana Tacu

În perioada 27-30 iunie curent la CIE „MOLDEXPO”  
s-a desfăşurat cea de-a X-a ediţie, jubiliară, 
a Expoziţiei  Internaţionale Specializate 
„INFOINVENT”, un adevărat for al inteligenţei 
naţionale şi expo-târg de invenţii, tehnologii, tehnică 
şi materiale noi. 

EXPOZIŢIA INTERNAŢIONALĂ 
SPECIALIZATĂ „INFOINVENT-2007”
FOR AL INTELIGENŢEI ŞI PERSPICACITĂŢII

suprafaţă de circa 500 m2, peste 400 de invenţii şi 
modele de utilitate, soiuri de plante, desene şi modele 
industriale, artizanat şi meşteşuguri ale autorilor (şi 
coautorilor) din Republica Moldova, România, Ucraina, 
Rusia, Azerbaidjan. 

Participanţii au propus atenţiei publicului larg, man-
agerilor companiilor producătoare şi de comercializare 
a produselor şi serviciilor inovaţionale creaţii inedite 
din 8 domenii: protecţia mediului, securitate, sal-
vare; mijloace de transport, drumuri, lifturi, ambalaje, 
stocaje; materiale şi echipamente industriale, metal-
urgie, mecanică, engineering; chimie, noi materiale 
şi biotehnologii; energie, electricitate, electronică, 
telecomunicaţii, tehnologii audio, video; calculatoare, 
programe, echipamente, birotică; vestimentaţie, textile, 
menaj, artizanat; medicină, farmacie, cosmetică, para-
medical; agricultură, noi soiuri de plante, alimentaţie, 
băuturi; construcţii, arhitectură, inginerie civilă, materi-
ale, mobilier. Alături de panourile cu postere şi ma-
chete, unii autori au demonstrat invenţiile implemen-
tate în producţie: echipament chirurgical, preparate 
farmaceutice, instalaţii energetice eoliene şi solare etc.

Actuala ediţie a întrunit cca 70 de instituţii de cerce-
tare-dezvoltare şi de învăţământ superior, inclusiv 
14 inventatori particulari, care au prezentat, pe o 



89

Luând cuvântul la ceremonia o cială de deschidere a 
expoziţiei, Prim-viceprim-ministrul Zinaida GRECEANÎI 
a menţionat că în ultimii ani interesul faţă de activitatea 
intelectuală a crescut considerabil. Aceasta explică şi 
faptul că în cei zece ani de existenţă a sa „Infoinvent” 
a devenit o piaţă reală în domeniul inventicii, un mediu 
ideal de promovare a inteligenţei tehnice autohtone 
în competiţia naţională şi internaţională, locul cel mai 
sigur de a găsi un partener de afaceri pentru aplicarea 
industrială a soluţiilor tehnice ale inventatorilor din ţara 
şi din statele vecine. Totodată, Greceanîi şi-a exprimat 
siguranţa că expoziţia, prin promovarea elaborărilor 
ştiinţi ce noi, contribuie la relansarea economică a 
Moldovei şi a altor ţări participante.

Prezent la eveniment, Gheorghe DUCA, preşedintele 
Academiei de Ştiinţe a Moldovei, a opinat că în prezent 
întreprinderile inovatoare şi antreprenorii din ţară 
bene ciază de condiţii adecvate pentru valori carea 
inovaţiilor. În context, Duca a salutat adoptarea de 
către Parlament a Legii cu privire la parcurile ştiinţi co-
tehnologice şi incubatoarele de inovare, care în curând 
vor deveni un suport solid în implementarea inovaţiilor. 

distincţii şi premii instituite de organizatorii şi co-organi-
zatorii expoziţiei. 

Juriul Internaţional (preşedinte – membru cor. 
Ion TIGHINEANU, Vicepreşedinte AŞM) şi Comisia 
de experţi a EIS „INFOINVENT” (preşedinte – 
acad. Boris GĂINĂ, Secretar ştiinţi c general AŞM) 
au dat prioritate acelor lucrări, care au o utilitate bine 
de nită şi şanse mai mari de a   implementate în 
economia naţională. 

În total, juriul a acordat în acest an 30 medalii de aur, 
40 de argint, 44 de bronz, 44 diplome de menţiune 
şi 10 Cupe AGEPI. Au mai fost înmânate diplome şi 
premii ale Guvernului, ale AŞM, UIR, altor instituţii şi 
organizaţii din republică, ale Forumului Inventatorilor 
din România, Institutului Naţional de Inventică din Iaşi, 
Societăţii Inventatorilor Români-Transilvania, Salonu-
lui Internaţional de Invenţii şi Tehnologii Noi „Novoe 
vremea” de la Sevastopol, Ucraina, ş.a.

Astfel, laureat al Premiului Guvernului Republicii 
Moldova „Cel mai bun inventator al anului” (în sumă 
de 5000 lei), a fost desemnat  Victor GHICAVÂI, 
dr. hab., prof. univ., şef Catedră farmacie şi farma-
cologie a USMF „N. Testemiţanu”, pentru succese 
deosebite în activitatea inventivă, iar laureat al Mare-
lui Premiu AGEPI (în valoare de 1500 lei) a devenit 
Constantin SPÂNU, dr. hab., vicedirector al Centrului 
naţional Ştiinţi co-Practic de Medicină Preventivă 
al Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale, pentru 
succese deosebite în activitatea inventivă.  „Cea mai 
bună inventatoare a anului” a fost recunoscută Maria 
GONCEARIUC (Institutul de Genetică şi Fiziologie 
a Plantelor al AŞM), pentru succese remarcabile în 
obţinerea noilor soiuri de plante aromatice şi medici-
nale, iar Liliana ZOSIM de la USM a fost desemnată 
drept „Cea mai tânără inventatoare a anului”, pentru 
ciclul de invenţii Nanotehnologii de sinteză a compuşilor 
coordinativi noi ai Fe (III) şi biotehnologii originale de 
obţinere a produselor farmaceutice antianemice. „Cel 
mai tânăr inventator al anului” a fost desemnat Ion 
COVALENCO, inventator particular,  pentru Metodă şi 
aparat de control al canalelor audio la automobile.

La  nominalizarea „Cea mai reprezentativă partici-
pare la expoziţie” au fost desemnate două instituţii: 
Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al 
AŞM şi Institutul Naţional de Inventică din Iaşi, 
România.

Dorian CHIROŞCA, Directorul General AGEPI, a 
speci cat că scopul expoziţiei din anul curent este de 
a promova, la nivel naţional şi internaţional, rezultatele 
tehnico-ştiinţi ce în vederea iniţierii unor contracte 
de comercializare a drepturilor asupra obiectelor de 
proprietate industrială şi atragerii investiţiilor, precum 
şi evidenţierea celor mai actuale şi de perspectivă 
realizări pentru economia naţională. 

Ca şi la ediţiile precedente, EIS „INFOINVENT-2007” 
a apreciat cele mai actuale şi de perspectivă realizări 
ştiinţi co-tehnice şi pe autorii acestora cu diverse 
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A devenit deja o tradiţie organizarea în cadrul 
expoziţiei „INFOINVENT” a concursului pentru de-
cernarea Medaliei de Aur a Organizaţiei Mondiale 
de Proprietate Intelectuală (OMPI) „Inventator 
remarcabil” şi Trofeului OMPI „Întreprindere inova-
toare”. Comisia pentru acordarea acestor distincţii l-a 
desemnat laureat al Medaliei de Aur OMPI „Inventa-
tor remarcabil” pe acad. Ion TODERAŞ, coordona-
tor al Secţiei Ştiinţe Biologice, Chimice şi Ecologice a 
AŞM, pentru activitate inventivă rodnică şi fondarea 
unei noi direcţii ştiinţi ce „Biogeochimia eco ziologică 
a animalelor”, iar Institutul  de Chimie al AŞM a 
devenit deţinătorul Trofeului OMPI „Întreprindere 
inovatoare”, pentru invenţiile elaborate în domeniul 
sintetizării substanţelor biologice active şi altor 
substanţe cu proprietăţi utile pentru diferite domenii ale 
economiei naţionale.

De asemenea, în cadrul expoziţiei au fost anunţate re-
zultatele Concursului republican „Trofeul pentru ino-
vare şi creativitate”, ediţia a IV-a, instituit de AGEPI. 
Laureat al acestui concurs a devenit Universitatea 
de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”. 
Instituţia în cauză deţine cel mai impunător portofoliu 
de obiecte de proprietate industrială brevetate/înregis-
trate la AGEPI pe parcursul ultimelor 12 luni. 

Învingătorii Concursului jurnalistic „Să făurim viitorul 
ţării cu proprietatea intelectuală”  au devenit: Andrei 
CIBOTARU (Agenţia de ştiri BASA-PRESS) - 
Premiul I - 1500 lei;  Aurica PAHOMEA (Agenţia 
Informaţională de Stat MOLDPRES) - Premiul II - 
1000 lei; Nadejda ROMANCIUC (Compania 
„Teleradio-Moldova”, Radio Moldova Internaţional) - 
Premiul III - 750 lei. Alţi 5 jurnalişti au fost menţionaţi 
cu diplome de menţiune şi premii.  

În cadrul expoziţiei „INFOINVENT-2007”, AGEPI a 
organizat două mese rotunde:

„Rolul mărcilor şi designului industrial în promo-
varea produselor autohtone”, cu agenda: „Rolul 
mărcilor în promovarea produselor autohtone” (Rapor-
tor – Victoria Bliuc, director Departament mărci şi mod-
ele industriale AGEPI); „Rolul modelelor şi desenelor 
industriale  în promovarea produselor autohtone” 
(Raportor – Semion Leviţchi, director adjunct Departa-
ment mărci şi modele industriale AGEPI); „Crearea 
designului unei mărci” (Raportor – Alexandru Şaitan, 
expert principal, Secţia desene şi modele industri-
ale   AGEPI); „Litigiile juridice în domeniul protecţiei 
mărcilor comerciale” (Raportor – Svetlana Cerneţchi, 
jurist principal Secţia contencios AGEPI); „Concursul 
Marca comercială a anului” (Raportor – Maria Petrova, 
director Direcţie Târguri şi Expoziţii a Camerei de 
Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova) şi „Valori-
 carea invenţiilor – factor important în dezvolta-
rea economică”, cu agenda: „Protecţia proprietăţii 
intelectuale - instrument de valori care a potenţialului 
inovaţional” (Raportor – Ion Daniliuc, Vicedirector gene-
ral AGEPI); „Inovare şi transfer tehnologic – realizări 
şi perspective” (Raportor – dr. Valentin Crîşmaru, şef 
Secţie transfer tehnologic şi marketing,  Agenţia pentru 
Inovare şi Transfer Tehnologic); „Sisteme e ciente de 
conversiune a energiei eoliene la viteze mici ale vân-
tului” (Raportori – dr. conf. Alexei Toca, Universitatea 
Tehnică a Moldovei, Radu Ciupercă, Universitatea 
Tehnică a Moldovei); „Protecţia realizărilor inovaţionale 
în contextul noii Legi privind protecţia invenţiilor,  
elaborată de AGEPI  în conformitate cu prevederile 
directivelor europene” (Raportor – Ala Guşan, direc-
tor-adjunct Departament invenţii, soiuri de plante şi 
modele de utilitate AGEPI, Diana Hmeli, şef Secţie 
legislaţie AGEPI) 

La aceste seminare au participat specialişti de la 
Agenţie, expozanţi, studenţi, persoane  zice şi juridice 
interesate,  jurnalişti. 

De asemenea, au fost lansate „Dicţionarul inventa-
torilor români contemporani”, vol. I, editat sub 
egida Academiei de Ştiinţe Tehnice a României, Filiala 
Cluj (Dicţionarul are peste 700 de pagini, în care se 
regăsesc circa 900 de inventatori, autori a peste 2400 
de invenţii) şi ediţia în patru volume „Gogu Constan-
tinescu. Integrala invenţiilor”, editată la editura „Per-
formantica” a Institutului Naţional de Inventică, Iaşi. 
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Acordul de Parteneriat şi Cooperare dintre RM şi 
statele membre ale UE, semnat în anul 1994 şi intrat în 
vigoare în anul 1998, prevede la art. 49 şi 50 angaja-
mentul ţării noastre de „a asigura un nivel de protecţie 
a drepturilor de proprietate industrială şi intelectuală 
similar cu cel al Uniunii Europene”. Întru îndeplinirea 
angajamentului sus-numit, cu concursul AGEPI, au fost 
identi cate principalele obiective în acest domeniu, 
 ind incluse ulterior în Planul de acţiuni RM-UE. Unul 
dintre aceste obiective, expus în compartimentul 
„Drepturile de proprietate industrială şi intelectuală”, 
se referă la „Aplicarea standardelor internaţionale în 
acest domeniu, în particular cele prevăzute de Acordul 
TRIPs”. Astfel, a demarat, în anul 2004 procesul de 
modi care a cadrului regulator naţional în domeniul 
proprietăţii intelectuale pentru armonizarea lui cu 
Acquis-ul comunitar. Multitudinea diferenţelor la acest 
capitol a condiţionat elaborarea unor noi proiecte 
de legi menite să asigure reglementarea protecţiei 
proprietăţii intelectuale pe teritoriul Republicii Moldova 
conform standardelor UE. 

În scopul acordării asistenţei experţilor moldoveni în 
armonizarea legislaţiei naţionale referitoare la dreptul 

ARMONIZAREA LEGISLAŢIEI NAŢIONALE 
DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ 
CU ACQUIS-UL COMUNITAR

de autor si drepturile conexe cu cadrul normativ-le-
gislativ al UE şi elaborarea acestui proiect de lege, 
la 23 aprilie curent, la AGEPI a demarat un proiect 
de asistenţă tehnică susţinut de Proiectul TACIS 
Moldova. Proiectul prevede familiarizarea specialiştilor 
instituţiilor publice din Republica Moldova, implicate în 
procesul de acordare şi realizare a drepturilor de PI, 
cu sistemul comunitar de protecţie a dreptului de autor 
şi drepturilor conexe, inclusiv cu directivele europene 
privind realizarea drepturilor asupra obiectelor de 
PI, examinarea litigiilor în acest domeniu, activitatea 
asociaţiilor de administrare pe principii colective a 
drepturilor patrimoniale de autor etc.

Întru realizarea proiectului menţionat, în perioada 
23-27 aprilie 2007 s-a a at într-o vizită de lucru la 
AGEPI dr. Mihaly Ficsor, eminent expert al Uniunii Eu-
ropene în probleme de proprietate intelectuală, autor 
al mai multor monogra i şi studii în domeniul dreptului 
de autor şi drepturilor conexe, preşedintele Consiliului 
naţional de experţi în domeniul dreptului de autor din 
Ungaria. În timpul vizitei sale de lucru dr. M. Ficsor 
a avut întrevederi cu Nikos Economou, conducătorul 
Proiectului TACIS în Moldova şi, de asemenea, 
cu reprezentanţii Ministerului Afacerilor Externe 
şi Integrării Europene, Serviciului Vamal, 
Curţii Supreme de Justiţie, Curţii de Apel Chişinău, 
Asociaţiei AsDAC etc.

In rezultatul acestei vizite de studiu, a fost 
sistematizată baza normativă privind dreptul de autor 
şi drepturile conexe ale Republicii Moldova; în cadrul 
discuţiilor cu reprezentanţii sistemului judiciar a fost 
supusă analizei procedura civilă şi penală în cazul 

(Ediţie îngrijită de Ioan I. Pop, preşedintele Societăţii 
Inventatorilor din România,  liala Transilvania, 
cuprinde 317 brevete de invenţie ale marelui inventator 
român Gogu Constantinescu. 

Având în vedere că „INFOINVENT” este o preselecţie 
a celor mai valoroase elaborări autohtone pentru par-

ticipare la saloanele internaţionale de inventică 
de la Geneva, Bruxelles, Pittsburgh, Casablanca, 
Bucureşti, Iaşi, Moscova, Kiev etc., cu siguranţă, 
o bună parte din ceea ce s-a prezentat la EIS 
„INFOINVENT-2007” va culege lauri şi la saloanele 
nominalizate.
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încălcărilor drepturilor de autor; pe agenda întrevederii 
de la Serviciul Vamal s-au a at modi cările recente 
din Codul Vamal, care au drept scop protecţia mai 
e cientă a obiectelor dreptului de autor şi drepturilor 
conexe la frontiera de stat a Republicii Moldova; 
de asemenea, au fost consultate organismele 
de gestiune colectivă privind stabilirea unor relaţii 
temeinice cu autorii, titularii de drepturi, bene ciarii 
drepturilor de autor, precum şi cu instituţiile de stat.

*   *   *

Cea de-a doua vizită de lucru a dr. M. Ficsor, expert 
al UE pe problemele dreptului de autor şi drepturilor 
conexe, a avut loc în perioada 13-18 mai a. c. De data 
aceasta, expertul UE s-a întâlnit cu reprezentanţii 
Ministerului Afacerilor Interne, Direcţiei Delicte Trans-
frontaliere, uniunilor de creaţie din Moldova, Consil-
iului Audiovizualului şi Teleradio Moldova, Agenţiei 
Naţionale pentru Reglementări în Telecomunicaţii, SUN 
TV Moldova, Euro TV, ProTV, NIT, TV7, Satelit TV, RIF 
TV, Uniunii producătorilor de fonograme şi videograme, 
RemVideo, MuzicMaster, Trimedia, Cun-Records. 
A fost organizată o masă-rotundă în problemele ges-
tiunii pe principii colective a drepturilor patrimoniale de 
autor în conformitate cu directivele, europene la care 
au participat reprezentanţi ai uniunilor de creaţie 
şi Asociaţiei AsDAC. 

*   *   *

O altă vizită de lucru axată pe problemele 
armonizării legislaţiei naţionale cu legislaţia UE în 
conformitate cu Planul de Acţiuni Republica Moldova 
– Uniunea Europeană  a avut loc în perioada 20–25 
mai curent.  Proiectul a fost prezentat de dra Diane 
Lacoste, expert european în cadrul Proiectului TAIEX 
Moldova şi, respectiv expert al Departamentului juridic 
şi internaţional al Institutului Naţional pentru Origine 
şi Calitate (INAO),  Franţa. Expertul european a fost 
delegat să ofere asistenţă specialiştilor moldoveni în 
vederea sincronizării legislaţiei RM cu legislaţia UE în 
domeniul protecţiei denumirilor de origine, indicaţiilor 
geogra ce şi specialităţilor tradiţionale garantate.  

Programul vizitei de lucru a Dianei Lacoste a in-
clus discuţii pe marginea proiectului de lege privind 
protecţia denumirilor de origine, indicaţiilor geogra ce 
şi specialităţilor tradiţionale garantate în Republica 
Moldova, precum şi elaborarea unor recomandări 
pentru îmbunătăţirea cadrului regulator în domeniu 
şi prezentarea celor mai avansate practici europene. 

În acelaşi context, pe data de 23 mai, AGEPI a 
organizat cu suportul Proiectului TACIS „Asistenţă în 
implementarea angajamentelor APC, OMC şi Planu-
lui de Acţiuni RM-UE în cadrul Politicii Europene de 
Vecinătate”, o masă rotundă cu genericul „Dezvolta-
rea sistemului de protecţie a denumirilor de origine, 
indicaţiilor geogra ce şi specialităţilor tradiţionale 
garantate”. La eveniment au participat reprezentanţi  
Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, 
Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, Agenţiei 
Agroindustriale „Moldova-Vin”, Institutului Naţional 
pentru Viticultură şi Vini caţie, Academiei de Ştiinţe a 
Moldovei, Universităţii Agrare de Stat din Moldova.

În faţa asistenţei, D. Lacoste a făcut o prezentare 
a sistemelor de protecţie a denumirilor de origine, 
indicaţiilor geogra ce şi specialităţilor tradiţionale 
garantate în Franţa şi Uniunea Europeană. Pentru 
o analiză comparativă a fost prezentat şi sistemul 
corespunzător din RM („Dezvoltarea sistemului de 
protecţie a denumirilor de origine, indicaţiilor geogra-
 ce şi specialităţilor tradiţionale garantate în Republica 
Moldova – o nouă oportunitate pentru dezvoltarea 
economică”. Raportori - Svetlana Munteanu, consilier 
al Directorului General AGEPI, şi Natalia Mogol, 
şef adjunct Secţie mărci, Departament mărci, modele 
şi desene industriale, AGEPI). 

Participanţii la masa rotundă au luat în discuţie 
caracteristicile inedite ale celor două sisteme, precum 
şi recomandările oferite de experţii europeni pentru 
îmbunătăţirea cadrului regulator în domeniu, menit să 
faciliteze promovarea produselor naţionale pe piaţa 
europeană şi, implicit, dezvoltarea economiei RM în 
ansamblu.

*   *   *

În luna mai a derulat proiectul de asistenţă tehnică 
pentru armonizarea cadrului regulator naţional în 
domeniul protecţiei soiurilor de plante cu Acquis-ul 
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În cadrul inau-
gurării expoziţiei, 
Arcadie An-
dronic, direc-
torul companiei 
“Poliproject 
Exhibitions”, 
a menţionat 
faptul că această 

acţiune este consacrată atât specialiştilor care creează 
şi utilizează tehnologii performante, cât şi consuma-
torului de rând. Organizatorii şi-au propus, mai întâi 
de toate, să informeze pe larg publicul despre noile 
produse şi servicii apărute pe piaţa IT din Moldova, 
să contribuie la promovarea activă a acestor  produse 

EXPOZIŢIA SPECIALIZATĂ 
“COMINFO MOLDOVA-2007”

În aprilie curent, la Centrul “Moldexpo” SA s-a desfăşurat, sub patronajul Ministerului 
Dezvoltării Informaţionale, ediţia a XV-a a Expoziţiei specializate “COMINFO Moldova-2007”, la 
care au participat peste 56 de companii şi organizaţii din domeniul tehnologiilor informaţionale din 
Japonia, România, Rusia, Ucraina şi Republica Moldova.

moderne, soluţii şi servicii din domeniul tehnologiilor 
computerizate, comunicaţiilor şi informaticii. 

Zinaida Greceanîi, Prim-vice prim-ministru, a constatat 
că expoziţia “COMINFO Moldova-2007” reprezintă un 
pas important pe calea implementării cu succes a teh-
nologiilor informaţionale de ultimă oră în toate sferele 
de activitate ale societăţii şi a promovării metodelor 
progresiste de organizare a afacerilor,  schimbului 
liber de informaţii la nivel profesionist, creării unor noi 
locuri de muncă. Statul va pune accentul şi în continu-
are pe dezvoltarea sectoarelor de activitate care se 
bazează pe capacităţile intelectuale, ştiinţă, tehnologii 
avansate, menite să asigure ascensiunea economică 
a ţării.

comunitar, solicitat de AGEPI şi  susţinut de proiectul 
TACIS în Moldova. Cu această misiune, s-a a at în 
vizită de lucru la AGEPI Adriana Paraschiv, expert 
european în domeniu, reprezentantul României la 
Uniunea Internaţională pentru Protecţia Noilor Soiuri 
de Plante (UPOV) şi la O ciul Comunitar pentru 
Protecţia Soiurilor de Plante, şef Serviciu Examinare 
fond Agricultură al O ciului de Stat pentru Invenţii 
şi Mărci din România. Agenda de lucru a expertului 
european a inclus discuţii referitor la sistemul naţional 
actual de protecţie a soiurilor de plante şi cerinţele UE 
în acest domeniu,vizite la centrele de ameliorare şi de 
încercare a soiurilor noi de plante din republică, cât şi 
participarea la masa rotundă cu genericul „Prezentarea 
proiectului de lege privind protecţia soiurilor de plante 
în Republica Moldova prin prisma celor mai bune prac-
tici europene”, organizată la 24 mai de către AGEPI 
şi Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, cu 
suportul Proiectului TACIS. La eveniment au participat 
reprezentanţi ai centrelor de ameliorare din republică, 

savanţi cu renume în domeniu, reprezentanţi ai 
Comisiei de Stat pentru Încercarea Soiurilor de Plante.

Ion Daniliuc, Vicedirectorul General AGEPI, a comuni-
cat celor prezenţi că pe parcursul celor 10 ani, de când 
e în vigoare Legea privind protecţia soiurilor de plante, 
în Republica Moldova s-a acumulat o experienţă 
apreciabilă. În prezent AGEPI are la activ 180 de cereri 
de acordare a titlurilor de protecţie pentru soiuri noi 
de plante şi 21 de brevete deja eliberate. În aceeaşi 
şedinţă expertul european i-a familiarizat pe ameliora-
torii din Moldova cu priorităţile protecţiei comunitare a 
soiurilor de plante şi practicile europene avansate din 
domeniul în cauză. Dna Ala Guşan, director adjunct 
Departament invenţii, soiuri de plante şi modele de 
utilitate, AGEPI şi dl Vasile Pojoga, preşedinte al 
Comisiei de Stat pentru Încercarea Soiurilor de Plante 
au prezentat participanţilor pentru analiză noul proiect 
de lege privind protecţia soiurilor noi de plante în Re-
publica Moldova.
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În concordanţă cu cele menţionate şi în virtutea 
speci cului funcţional, Biblioteca AGEPI acordă 
asistenţă bibliotecar-bibliogra că şi informaţională 
diferitelor categorii de cititori – inventatori, 
raţionalizatori, cercetători, profesori, studenţi, 
punându-le la dispoziţie cărţi şi ediţii periodice, 
materiale o ciale şi din cadrul legislativ, baze de date 

ROLUL BIBLIOTECILOR ÎN PROMOVAREA 
PROPRIETĂŢII INTELECTUALE

Petru RACU, şef bibliotecă şi colecţie arhivă,
dr. bibliograf, Ana SOFRONI, AGEPI

Dezvoltarea social-economică stabilă a ţării presupune valori carea cât mai amplă şi mai 
e cientă a potenţialului intelectual existent. Astfel, se impune pregnant necesitatea depistării talen-
telor care, în virtutea unor anumite împrejurări, nu au fost descoperite mai înainte, stimulându-se 
pe toate căile capacităţile creative ale tuturor celor pasionaţi de miracolul inventivităţii. În acest 
sens, un efect pozitiv îl are promovarea efectivă a publicaţiilor din domeniul proprietăţii intelec-
tuale. Fiind informaţi la timp şi accesibil referitor la inovaţiile şi descoperirile recent înregistrate, 
utilizatorii implementează mai operativ rezultatele obţinute de cercetători, contribuie în mod  resc 
la retehnologizarea sferei de producţie şi ameliorarea situaţiei economice.

În cadrul mesei 
rotunde organi-
zate în cadrul 
expoziţiei, 
au fost abor-
date o serie 
de probleme 
privind utiliza-
rea licenţiată a 

programelor soft, la care au participat consultantul 
internaţional FOSS/FLOSS Sunil Abraham (Ban-
galor, India),  reprezentanţii MDI, AGEPI, Asociaţiei 
companiilor IT din Moldova. În faţa audienţei au fost 
prezentate rapoartele: “Securitatea programelor soft 
protejate prin dreptul de autor” (Ion Ţîganaş, director 
adjunct Departament drept de autor şi drepturi conexe 
AGEPI), “Softul licenţiat şi contrafăcut” (Olga Belei, 
director Departament drept de autor şi drepturi conexe  
AGEPI), “Tehnologii Linux şi Open Source” (Eugeniu 

Reşetneac, şef secţie IT de la Institutul de Stat pentru 
Instruire Continuă). Ulterior, raportorii au răspuns în 
cunoştinţă de cauză la toate întrebările auditoriului.

De menţionat faptul că, pentru prima dată în istoria 
expoziţiei “COMINFO”, programele soft au fost expuse 
într-o secţiune aparte. Tot în premieră s-a desfăşurat şi 
concursul de modding “COMINFO Modding-2007”.

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a par-
ticipat la expoziţie cu un stand cuprinzător, expunând  
acte normative,  literatură din domeniul respectiv, 
publicaţii pe diferit suport.

Cu siguranţă, complexul de manifestări din cadrul 
expoziţiei va stimula implementarea în ţara noastră 
a noilor tehnologii performante în domeniul tehnicii 
computerizate şi softului, serviciilor internet, telefoniei 
mobile, IP-telefoniei.

Text şi foto: Mihai Cucereavîi

pe suport electronic etc. Un loc aparte le revine ediţiilor 
AGEPI, în care sunt amplu re ectate rezultatele 
şi succesele din sfera proprietăţii intelectuale înregis-
trate la scară naţională. 

În scopul perfecţionării procesului de deservire 
a utilizatorilor, biblioteca întreprinde măsuri de extin-
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dere a ariei de informare a acestora. Este notabilă, 
în contextul dat, colaborarea strânsă cu bibliotecile 
publice şi cele universitare în vederea diseminării 
informaţiei de PI. La solicitare,  ecare bibliotecă poate 
bene cia de asistenţă metodologică din partea AGEPI 
sau de colecţii respective pentru cititorii din teritoriu; 
de asemenea, poate primi, ca donaţie, seturi de 
publicaţii ale Agenţiei. Antrenate în activităţi de promo-
vare a proprietăţii intelectuale, mai multe biblioteci din 
republică au acumulat, în ultimii 5-7 ani, o experienţă 
considerabilă în ceea ce priveşte deservirea cititorilor 
care manifestă un interes deosebit faţă de implemen-
tarea inovaţiilor, precum şi faţă de domeniul dreptului 
de autor şi drepturilor conexe, fapt ce a determinat 
participarea mai efectivă a acestor instituţii în cadrul 
Con cursului republican „Biblioteca – partener în pro-
movarea proprietăţii intelectuale”. 

Prima ediţie a Concursului a fost anunţată de Bib-
lioteca AGEPI la Congresul V al bibliotecarilor din 
Republica Moldova (decembrie 2004) şi s-a desfăşurat 
pe parcursul anului 2005, cu participarea efectivă a 
60 de biblioteci, care au realizat un amplu program de 
activităţi în vederea promovării PI – expoziţii de docu-
mente, seminare, conferinţe, mese rotunde, dispute, 
victorine.

În martie 2007 a fost anunţată a doua ediţie a Con-
cursului, condiţiile de participare  ind revăzute şi 
modi cate. Conform noilor prevederi, au fost create 
posibilităţi de a participa în cadrul Programului comun 
şi pentru alte biblioteci decât cele publice raionale, 
admise la prima ediţie. Nomenclatorul actual include: 
bibliotecile cu statut de bibliotecă naţională sau 
republicană, bibliotecile universitare, municipale şi 
raionale. La desemnarea învingătorilor se va ţine cont 
de speci cul activităţii, în funcţie de pro lul instituţiei 
respective. Distincţiile vor   acordate pentru cea mai 
activă şi prodigioasă participare în cadrul  ecăreia 
dintre categoriile menţionate, adică bibliotecile univer-
sitare, cele municipale şi cele raionale vor concura, 
respectiv, între ele.

La capitolul „Activităţi”, condiţiile de participare la 
Concurs includ: organizarea standurilor permanente 
de materiale în domeniul PI, a seminarelor tematice 
privind utilizarea informaţiei din acest domeniu şi 
importanţa PI pentru redresarea economiei naţionale, 
precum şi rolul dreptului de autor şi al drepturilor 
conexe în societate; desfăşurarea expoziţiilor tematice, 

revistelor bibliogra ce, disputelor pe tema PI; presta-
rea serviciilor la cererea inventatorilor locali privind 
informaţia de brevet; constituirea unor noi colecţii 
(sau completarea celor existente) de publicaţii primite 
de la AGEPI. Este necesar de a organiza activităţi 
concrete în şirul de manifestări consacrate Zilei 
Mondiale a PI (26 aprilie), Zilei Inventatorului
şi Raţionalizatorului (29 iunie), astfel încât disemina-
rea informaţiei de PI să se desfăşoare simultan pe 
întreg teritoriul republicii, indiferent de poziţia anumitor 
localităţi faţă de centrele informaţionale republicane. 
Biblioteca AGEPI solicită din partea bibliotecilor partici-
pante la concurs prezentarea operativă a informaţiei 
referitoare la activităţile întreprinse, pentru 
a o mediatiza prin intermediul paginii Internet 
AGEPI şi al mass-media republicane. Aici se mizează 
pe efectul stimulatoriu al reclamei şi publicităţii, 
contându-se, de asemenea, pe o reacţie promptă a 
utilizatorilor de PI la materialele difuzate.

Până la momentul actual au acceptat condiţiile de 
participare şi s-au inclus în Concurs 38 de biblioteci, 
semnând respectiv acorduri de colaborare cu AGEPI. 
Unele dintre ele ne-au prezentat deja informaţii 
interesante cu privire la acţiunile ce urmează să  e 
întreprinse. Evidenţiem, în acest context, Conceptul-
program privind participarea în cadrul Concursului a 
Departamentului Informaţional Biblioteconomic (DIB) 
ULIM. Potrivit programului elaborat, în activităţile din 
cadrul Concursului vor   antrenaţi studenţi, absolvenţi 
ai ciclurilor universitare, cadre didactice, masteranzi, 
doctoranzi, factori de resort şi membri ai administraţiei 
ULIM, audienţi voluntari. Un atare auditoriu divers al 
comunităţii universitare denotă o largă familiarizare a 
publicului cititor cu  uxul documentar speci c PI, pre-
cum şi anumite tendinţe în formarea culturii de utilizare 
a informaţiei de PI. Astfel, DIB ULIM intenţionează 
să le trezească cititorilor interesul faţă de creativitate, 
determinându-i să se implice mai insistent în activităţile 
inovaţionale. În acest scop, vor   utilizate cele mai 
diverse metode de promovare a proprietăţii intelec-
tuale: consultaţii, informaţii orale şi avize la facultăţi, 
comunicare la Senatul ULIM, amplasarea materialelor 
pe site-ul Universităţii şi pe cel al Departamentului 
Informaţional Biblioteconomic. 

Activităţile desfăşurate în cadrul Concursului 
vor   evaluate eşalonat: la începutul perioadei de Con-
curs, pe parcursul realizării Programului şi la încheie-
rea acestuia. DIB va aplica, în acest scop, întreg 
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arsenalul de metode cunoscute: chestionări, discuţii, 
interviuri, analiza opiniilor semnalate în Registrele de 
evaluare, contabilizarea participanţilor la activităţile 
programate etc.

În cadrul actualei ediţii a Concursului „Biblioteca – 
partener în promovarea proprietăţii intelectuale” 
s-au încadrat, în special, bibliotecile care au par-
ticipat la prima ediţie, însă putem a rma că numărul 

biblioteca rilor care doresc să contribuie la dezvoltarea 
inventivităţii în republică este în creştere. În colaborare 
cu alţi colegi de breaslă, aceştia îşi conjugă eforturile 
şi posibilităţile pentru informarea deplină şi instrui-
rea temeinică a persoanelor dornice de cunoştinţe, 
perfecţionează şi îmbogăţesc metodele de deservire 
bibliotecar-bibliogra că şi informaţională, actualizează şi 
asigură valori carea e cientă a proprietăţii intelectuale.

Manifestarea în cauză a fost deschisă de către 
directorul adjunct al liceului Lilia Nastas, profesor 
de istorie, care i-a prezentat auditoriului pe specialiştii 
de la AGEPI.

Comunicarea 
„Mărci, mod-
ele şi desene 
industriale” 
a fost expusă 
de către Simi-
on Leviţchi, 
director ad-
junct Departa-
ment mărci, 

modele şi desene industriale, care a informat asistenţa 
privind cerinţele faţă de înregistrarea desenelor şi 
modelelor 
industriale 
la AGEPI, a 
menţionat 
importanţa 
designului in-
dustrial pentru 
producători şi 
consumatori, 
şi a demon-
strat mostre înregistrate recent de către o ciul de PI. 
Cei prezenţi au luat cunoştinţă, în linii generale, de 

ABC-UL PROPRIETĂŢII INTELECTUALE 
ÎN AGENDA LICEENILOR

A devenit deja o tradiţie ca, în preajma Zilei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale, colaboratorii 
AGEPI să organizeazeze în  ecare an diverse seminare în scopul diseminării informaţiei privind 
protecţia proprietăţii intelectuale în Republica Moldova. Un astfel de seminar a avut loc în sala 
de festivităţi a Liceului teoretic „Natalia Dadiani” din Chişinău, destinat cadrelor didactice, 
cât şi liceenilor.

actele normative care reglementează domeniul, printre 
care: ”Legea privind drepturile de autor şi drepturile 
conexe”,”Legea privind mărcile şi denumirile de origine 
a produselor”, „Legea privind desenele şi modelele 
industriale”.

În alocuţiunea sa 
„Drept de autor  
şi drepturi co-
nexe”, Lilia Ver-
meiuc, şef Secţie 
în  r e gistrare şi 
expertiză, Depar-
tament drept de 
autor şi drepturi 
conexe, a informat auditoriul despre drepturile nemateriale 
acordate prin lege, dreptul de paternitate, dreptul la nume 
al autorilor operelor de artă, literatură sau ştiinţă, dreptul 
de divulgare şi publicitate.

Specialiştii de la AGEPI au răspuns la întrebările 
profesorilor şi liceenilor, invitându-i pe cei interesaţi 
să vizitze site-ul www.agepi.md, unde este stocat un 
volum considerabil de informaţii referitoare la activitate 
o ciului naţional de proprietate intelectuală..

În încheiere dna Lilia Nastas a mulţumit organizatorilor 
seminarului pentru informaţiile şi setul de literatură din 
domeniu, oferite celor prezenţi.

 Text şi foto: Mihai Cucereavii
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Ştefan GAJIM a fost omul de care s-au bucurat toţi 
cei care l-au cunoscut. A avut grijă toată viaţa lui să  e 
anume aşa.

Corect, colegial, lipsit de orgolii – a tratat toţi oamenii 
din preajma sa cu o bună  cuviinţă pe care acum n-o 
mai ia nimeni în seamă.

Fiind un om lipsit de înţelesul răului şi al ambiţiei, 
mereu deschis pentru aproapele său, un cetăţean şi un 
intelectual pătruns de idealurile naţionale,  un enciclo-
pedist cuminte care a pus bazele letopiseţului AGEPI, 
adunând grăunte cu grăunte informaţia privind consti-
tuirea sistemului naţional de proprietate intelectuală,  
Ştefan Gajim a fost un modern în care trăia o bună 
creştere de pe vremuri.  A trecut prin viaţă cu des-
toinicie şi modestie.

A murit în apusul unui soare torid de iulie, în urma unei 
suferinţe nemiloase, la 70 de ani neîmpliniţi, lăsând 
în inimile noastre un regret rece ca gheaţa. Dar şi 
siguranţa că acest soi rar de oameni nu se va pierde 
prin nebăgare în seamă. În primul rând, pentru că ştia 
multe lucruri bune şi voia să ni le spună şi nouă.

Doctor în ştiinţe tehnice, a absolvit Institutul Peda-
gogic de Stat “Ion Creangă”, Facultatea de  zică şi 
matematică, în anul 1960. 

A activat în calitate de învăţător de matematică la 
Şcoala de 8 ani din s. Sireţ, Străşeni, apoi laborant, 
asistent la Universitatea de Stat şi la Institutul Politeh-
nic din Chişinău.

În perioada 1965-1973 a fost laborant superior, 
stagiar-cercetător, inginer superior, inginer coordona-

NE-A PĂRĂSIT PENTRU TOTDEAUNA 

ŞTEFAN GAJIM

tor la  Institutul de matematică cu Centrul de calcul 
al Academiei de Ştiinţe. Între 1973-1979 a fost şef 
de laborator, director adjunct al Centului de calcul 
al Universităţii de Stat,  lector superior la Institutul 
inter-ramural republican de perfecţionare. A devenit 
apoi şeful sectorului cercetări ştiinţi ce al Ministerului 
Învăţământului Superior şi Mediu de Specialitate. Între 
anii 1990-2000 este consultant principal, şef-adjunct al 
secţiei probleme sociale la Cancelaria de Stat.

Din anul 2000 îşi consacră toată energia şi 
cunoştinţele domeniului de proprietate intelectuală,  -
ind  consilier la Institutul de Proprietate Intelectuală de 
pe lângă AGEPI, director adjunct al Biroului executiv, 
consilierul Directorului General AGEPI.

A elaborat, împreună cu specialiştii AGEPI, acte 
normativ-legislative în domeniile: cercetare-dezvoltare, 
formarea potenţialului intelectual, protecţia proprietăţii 
industriale – 7 legi şi un set de regulamente de punere 
în aplicare a legislaţiei. 

A fost un popularizator consacrat al sistemului  naţional 
de protecţie a proprietăţii intelectuale, redactând şi 
publicând în presa periodică articole de valoare în 
domeniul de referinţă, a semnat 22 de lucrări ştiinţi ce.

A făcut un amar de muncă şi s-a mulţumit mereu cu ce 
avea. Se pregătea, parcă, să mai muncească o viaţă 
de om, când a a at că este deja prea mult şi că trebuie 
să plece. Pentru totdeauna.

Într-un fel pe care nu-l mai a ăm niciodată, acest om 
prodigios şi aproape anonim a fost ce ar trebui să 
devenim şi noi, ceilalţi, după ce ne facem un examen 
de caracter.

Dumnezeu să-l odihnească în pace! Veşnică pomenire!
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Prodigioasa activitate 
ştiinţi că şi de creaţie 
a profesorului universitar 
Dumitru Batîr, doctor 
habilitat în chimie, laureat al 
Premiului de Stat, 
este încununată de scrierea 
şi editarea a şase cărţi, de 
natură diferită, toate avându-
şi rostul şi rolul lor bine deter-
minat: „Dicţionar de chimie şi 
tehnologie rus-român” (1994, 
540 p.), „Plenitudinea unui 
destin: Nicolae Taran – pro l de cercetător şi inventa-
tor” (2004, 152 p.), „Treptele unui urcuş. Un pro l 
de savant: Gheorghe Duca” (2004, 176 p.), 
„Su et şi spirit încărcat de comori” (ediţie consacrată 
lui Antonie Ablov la 100 de ani, 2005, 32 p.),  
„Strădania de a-l uni pe om cu Universul. Academi-
cianul Boris Matienco” (2005, 112 p.), „Neliniştea 
memoriei. Evoluţia chimiei în Moldova şi avatarurile 
vieţii” (2007, 348 p.). 

Ultima apariţie editorială, „Neliniştea memoriei”, 
poate   considerată cartea vieţii sale, pentru că este o 
adevărată enciclopedie a unui domeniu, cel al chimiei, 
pe care profesorul Dumitru Batîr îl slujeşte de o viaţă 
şi îl cunoaşte cel mai bine. „Neliniştea memoriei” este, 
în primul rând, o carte-document, întrucât re ectă 
pe bază de materiale de arhivă evoluţia uneia dintre 
ştiinţele fundamentale, chimia, considerată regină 
atotputernică a vieţii, a rmându-se în spaţiul moldav 
încă din sec. al XIX-lea, prin contribuţia renumitei şcoli 
ieşene din cadrul Universităţii „Al. I. Cuza”. Mai mult 
ca atât, noul volum este şi o istorie afectivă a acestui 
domeniu prin evocarea unor nume de savanţi şi ale 
unor instituţii de elită, cunoscute acasă şi în lume. În 
această carte se re ectă cu o deosebită pregnanţă 
diversitatea preocupărilor lui Dumitru Batîr: pasiunea 
pentru evocarea frumuseţilor plaiului natal, grija 
deosebită pentru ocrotirea şi promovarea valorilor 
naţionale ştiinţi ce, istorice, culturale etc.

Lansarea cărţii „Neliniştea memoriei” a avut loc la Gim-
naziul din Buteştii Glodenilor, satul în care, acum 80 de 

DRUMUL SPRE ORIGINI

ani, s-a născut autorul. Un 
public numeros şi distinse 
personalităţi l-au însoţit pe 
profesorul  Dumitru Batîr, 
dornici să cunoască pe viu 
această străveche aşezare 
şi să împărtăşească bucuria 
apariţiei noului volum: acad. 
Ion Toderaş, coordonator al 
Secţiei de Ştiinţe Biologice, 
Chimice şi Ecologice a 
AŞM, acad. Valeriu Rudic, 
adjunctul acestuia şi director 

al Institutului de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM, 
dr. hab. în biologie, prof. universitar Lidia Toderaş, 
dr. în biologie Valeriu Bogdan, director general al 
S.A. „Promtehgaz” şi „Ficotehfarm” SRL, cunoscut 
mecenat, precum şi multe rude şi apropiaţi ai autorului. 

Profund emoţionat, Dumitru Batîr a mărturisit asistenţei 
că, plecând în lume de aici, acum aproape şapte 
decenii, a luat cu el şi a purtat mereu în su et ima-
ginea satului natal cu milenara Stâncă de la Buteşti 
pe frontispiciu. „Neliniştea memoriei”, se confesa 
autorul, evocă chipurile celor dragi şi apropiaţi din satul 
veşniciei noastre, care de aici şi-au luat drumul, lăsând 
urme adânci pe răbojul anilor; ea  este  parte din trupul 
şi su etul meu; în ea ca într-o picătură de rouă căzută 
din cer se re ectă chipu-mi de pedagog şi cercetător, 
dimpreună cu orele de prelegeri universitare, zilele 
de trudă în laboratorul de chimie şi nopţile chinuitoare 
petrecute la masa de scris. „Neliniştea memoriei” este 
ca un copil scump, venit pe lume din dragostea de 
carte a celui care vă vorbeşte, dragoste cultivată aici, 
la Buteşti; cartea  este dedicată învăţătorilor mei şi 
învăţătorilor învăţătorilor mei şi e îmbucurător faptul că 
ea va   expediată în toate cele 1500 de şcoli câte le 
avem, fără plată, căci nouă, buteştenilor, dintotdeauna 
ne-a fost mai plăcut să dăm, decât să luăm.

Profesorul Dumitru Batîr a ţinut să transmită 
buteştenilor şi un salut din partea acad. Gheorghe 
Duca, Preşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 
care a prefaţat cartea; din cauza agendei încărcate 
Domnia sa nu a putut participa la această manifestare 
de su et. În mesaj, Gheorghe Duca îşi exprima încre-
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derea că întreaga istorie reconstituită de profesorul  
Dumitru  Batîr va contribui din plin la “întreţinerea 
mereu viu a interesului pentru cunoaştere în rândul 
generaţiilor tinere”. 

Academicianul Ion Toderaş a menţionat că exemplul 
oferit de autorul cărţii „Neliniştea memoriei” reprezintă 
un model de viaţă şi trăire plenară, îndemnându-i pe 
cei tineri să aleagă calea ştiinţei, grea şi anevoioasă, 
dar şi aducătoare de mari bucurii. Savantul a mărturisit 
că se a ă mereu în aşteptarea zilei când vom înregis-
tra un mare a ux al tinerilor în cercetare şi inventică.

A area sa în localitatea de baştină a lui Dumitru Batîr 
i-a prilejuit acad. Valeriu Rudic o comparaţie între 
Buteşti şi satul său de baştină, Talmaza, raionul Ştefan 
Vodă, formulând concluzia că viitorul unei localităţi ru-
rale rezidă în forţele ei creatoare, în păstrarea tradiţiilor 
eterne ale  satului moldovenesc. 

Dna Lidia Toderaş a povestit audienţei despre colabo-
rarea pe care a avut-o de-a lungul anilor cu Dumitru 
Batîr în cadrul Comisiei Superioare de Atestare şi a 
Comisiei de experţi în ştiinţe chimice, subliniind că 
distinsul coleg a dat dovadă totdeauna de un deosebit 
tact şi omenie, înaltă competenţă ştiinţi că şi profe-
sionalism performant, receptivitate faţă de tot ce e nou 
şi prioritar în ştiinţă, promovând în permanenţă valorile 
democraţiei şi libertăţii. 

O inspirată şi emoţionantă alocuţiune a rostit directoa-
rea Gimnaziului din Buteşti, Silvia Butnariuc, precum şi 
alţi pedagogi. 

În timpul lansării a fost evocat şi frumosul 
jubileu de 80 de ani al buteşteanului Dumitru 
Batîr, pe care în aprilie curent l-au omagiat 

cercurile ştiinţi ce şi de cultură din republică, 
subliniindu-se că sărbătoritul este o personali-
tate distinctă în peisajul ştiinţi c contemporan, 
a rmată prin multilateralitatea preocupărilor 
şi diversitatea domeniilor în care şi-a adus 
contribuţia: cercetător chimist de notorietate, 
profesor universitar înalt apreciat, cronicar  del 
al evoluţiei ştiinţei şi culturii, creator al termi-
nologiei şi nomenclaturii în chimie, cetăţean 
angajat plenar în viaţa publică, om al datoriei 
împlinite.

Lansarea cărţii „Neliniştea memoriei” a constituit un 
bun prilej pentru inaugurarea Muzeului Buteştilor. 
Profesorul Dumitru Batîr s-a destăinuit că de-a lungul 
întregii sale vieţi a tot adunat materiale,  lă cu  lă, 
pentru a le transmite Muzeului culturii satului Buteşti. 
El a donat şcolii peste 200 de materiale şi documente: 
ziare cu articole de buteşteni sau despre buteşteni (co-
pertate în 3 loturi), cărţi, extrase din reviste, albume, 
vederi, fotogra i etc. Au contribuit la îmbogăţirea noului 
muzeu şi ceilalţi oaspeţi ai localităţii. Omul de ştiinţă, 
întreprinzătorul şi mecenatul Valeriu Bogdan a făcut 
o importantă donaţie de carte în sumă de peste 3000 
lei, constituită din manuale, rechizite şcolare etc. Aca-
demicianul Ion Toderaş a promis să asigure prezenţa 
în Muzeul Buteştilor a celor 8 volume din colecţia 
enciclopedică „Lumea vegetală şi lumea animală a 
Moldovei”, elaborată de savanţii de la Academia din 
Chişinău. Asistenţa a decis ca data fondării acestui 
lăcaş de cultură să  e considerată anume acea zi de 
27 mai 2007, ziua hramului Adormirii Maicii Domnului, 
care se sărbătoreşte la Buteşti în  ecare an de Dumi-
nica Mare. 

Tatiana ROTARU 
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INSTRUIREA ÎN DOMENIUL 
INVENTICII (IV)

prof. univ., dr. Ion SANDU,
Departamentul Conservarea 
Patrimoniului Cultural,
Universitatea „Al.I.Cuza”, Iaşi

dr. Ioan Gabriel SANDU,
Departamentul Cercetare-
Dezvoltare-Inovare, Forumul 
Inventatorilor Români

Continuare din nr. 1, 2007

3. INSTITUTE DE CERCETARE ÎN DOMENIUL 
DREPTULUI PROPRIETĂŢII INTELECTUALE

Predarea la nivel universitar nu este niciodată pe dep-
lin e cientă fără ca profesorii să aibă posibilitatea 
de a susţine cercetări intensive individualizate. Astfel 
de cercetări în domeniul foarte specializat al proprietăţii 
intelectuale pot avea loc cel mai bine împreună cu 
alţi cercetători dintr-un domeniu identic sau apropiat. 
Aceasta explică, de ce în ultimii ani, există tendinţa 
de în inţare a unor centre specializate de cercetare 
în domeniul inventicii şi al legislaţiei privind protecţia 
dreptului de proprietate, cum este cazul Institutului 
Naţional de Inventică de la Iaşi, sau a unor centre, 
care să combine cercetarea şi predarea, adesea ca o 
parte a facultăţii de drept a unei universităţi, cu cea a 
facultăţilor de ştiinţe şi a celor tehnice sau inginereşti, 
sub forma centrelor de excelenţă departamentale din 
cadrul unor universităţi [4].

Centrele de cercetări juridice din ţările în curs de 
dezvoltare sunt, desigur, o caracteristică destul de bine 

cunoscută. Astfel de centre, care se ocupă exclusiv cu 
cercetarea dreptului proprietăţii intelectuale, nu au fost 
în inţate pe scară foarte largă nici în ţările industri-
alizate. Avem, totuşi, un exemplu notabil, Institutul 
Max Planck pentru Invenţii şi Mărci din Germania, 
specializat în brevete străine şi internaţionale, în legea 
concurenţei şi drepturile de autor, unul dintre cele mai 
cunoscute, dacă nu cel mai faimos centru din lume 
pentru cercetarea dreptului proprietăţii intelectuale şi al 
celei industriale.

Obiectivele, structura şi funcţionarea unui institut, care 
se ocupă cu cercetarea dreptului proprietăţii intelectu-
ale, au fost elaborate pentru prima dată de profesorul 
Friedrich-Karl Beier, directorul Institutului Max Planck, 
într-un document prezentat la Simpozionul regional 
pentru predarea şi cercetarea dreptului proprietăţii 
intelectuale în Asia şi Paci c, organizat de OMPI 
împreună cu Comisia de Stat pentru Educaţie din 
Republica Populară Chineză şi cu asistenţa  nanciară 
prin Programul de Dezvoltare a Naţiunilor Unite 
(UNDP), la Beijing, China, în noiembrie 1987 (citat în 
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lista documentelor emise de OMPI şi ATRIP, document 
OMPI BIG/307 din l iulie 1992) [3]. De atunci, subiec-
tul privind modul şi obiectul cercetărilor necesare sau 
posibile în domeniul proprietăţii intelectuale a fost 
discutat la adunările anuale ale ATRIP şi la seminarele 
şi simpozioanele organizate de OMPI în ţările în curs 
de dezvoltare, inclus şi în programul Simpozionului 
naţional din Filipine.

În Statele Unite ale Americii, unul din primele centre 
care se ocupă exclusiv cu cercetarea privind pro-
prietatea intelectuală a fost dezvoltat la Facultatea 
de Drept a Universităţii George Washington şi a fost 
cunoscut sub numele de Fundaţia pentru Brevete, 
Mărci de fabrică şi de comerţ şi Drepturi de autor. 
Ulterior, aceasta a devenit o parte a Centrului de Drept 
„Franklin Pierce”, unde s-a dezvoltat cu ajutorul breslei 
juriştilor şi al industriei.

Există o serie de centre ce se ocupă de proprietatea 
intelectuală care nu fac cercetare, cum este cazul 
celui din America de Nord – Centrul pentru Dreptul 
Proprietăţii Intelectuale la Facultatea de Drept „John 
Marshall” din Chicago, Illinois. Acesta organizează 
învăţământul post-universitar de proprietate 
intelectuală  şi difuzează informaţiile privind propri-
etatea intelectuală. Avem, de asemenea, Institutul 
Canadian pentru Proprietatea Intelectuală, constituit 
în ultimii ani în Huli, care păstrează strânse legături cu 
autorităţile guvernamentale responsabile cu propri-
etatea intelectuală.

Şi pe continentul european există forate multe astfel 
de centre. Amintim pe cel din Belgia, numit Centrul 
pentru Dreptul Proprietăţii Intelectuale de la Univer-
sitatea Catolică din Louvain, apoi pe cel din Suedia 
– Centrul pentru Proprietatea Intelectuală şi Legea 
privind Mass-media de la Şcoala de Economie din 
Stockholn, altul în Marea Britanie, sub denumirea de 
Unitatea pentru Dreptul Proprietăţii Intelectuale din 
cadrul Centrului pentru Studiul Dreptului Comercial de 
la Colegiul „Queen Mary” la Universitatea din Londra, 
un altul în Franţa – Centrul Internaţional pentru Studii 
privind Proprietatea Intelectuală (CEIPI), la Strasbourg 
(unde OMPI, în cooperare cu CEIPI, organizează în 
 ecare an un curs de formare privind proprietatea 
intelectuală pentru persoane o ciale din ţările în curs 
de dezvoltare). Tot la Paris există, de asemenea, 
Institutul de Cercetare privind Proprietatea Industrială 
„Henri-Desbois”, iar la Grenoble – Centrul Universitar 

de Învăţământ şi Cercetare în Materie de Proprietate 
Industrială (GUERPI) şi în Lyon: Centrul 
„Paul Roublier”.

În Asia şi Paci cul de Nord, Centrul de Drept al 
Universităţii din Filipine funcţionează de câţiva ani şi 
a contribuit la analiza dreptului proprietăţii intelectu-
ale, făcând studii privind noua legislaţie în domeniu. 
În China a fost în inţat un Centru pentru Proprietatea 
Intelectuală  nanţat de O ciul de Brevete al Repu-
blicii Populare Chineze, O ciul Mărcilor de Fabrică şi 
Comerţ din China şi Administraţia Drepturilor de Autor 
din China. Centrul din Coreea a fost în inţat la Daiduk, 
în 1991.

În centrele menţionate, cercetările sunt efectuate în 
baza unor proiecte de cercetare, propuse şi  nalizate 
de persoane  zice şi echipe de cercetare, cu obiective 
bine de nite.

Studenţi de la facultăţile de drept din oraşele respec-
tive sunt implicaţi în cercetare în măsura în care 
aceasta este o cerinţă pentru obţinerea certi catului 
sau diplomei sau alte recunoaşteri ale încheierii cu 
succes a studiilor. De asemenea, profesori din cadrul 
unor universităţi sau institute tehnice efectuează prin 
cumul, la un astfel de centru, cercetări individuale sau 
sunt membri ai unei echipe de cercetare. Cei care 
activează în aceste centre au cunoştinţe temeinice 
în domenii speciale ale proprietăţii intelectuale. Deşi 
aceste centre nu sunt dedicate exclusiv cercetării sau 
predării, ele au programe excelente de cercetare, 
predare şi instruire.

4. EXPERIENŢA UNUI INSTITUT ŞI A UNEI 
BIBLIOTECI CHINEZE ÎN DOMENIUL 
DREPTULUI PROPRIETĂŢII INTELECTUALE

Nu cu mulţi ani în urmă, la Beijing, s-a realizat în 
baza unui consorţiu stabilit între mai multe universităţi 
interesate un program de dezvoltare a unui centru sau 
institut uni cat pentru predarea dreptului proprietăţii 
intelectuale. Ideea a fost înaintată de profesorul Guo 
Shoukang de la Universitatea Populară Chineză din 
Beijing, care a luptat până când Ministerul Educaţiei 
i-a acordat o atenţie deosebită, solicitând pentru 
în inţarea acesteia asistenţă din partea OMPI.

Ca răspuns, OMPI a organizat o echipă de specialişti 
(formată din profesorul François Dessemontet de la 
Universitatea din Laussane, care predă şi la Uni-
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versitatea Fribourg, profesorul Francois Curchod, 
fost Director General Adjunct al OMPI, care predă 
dreptul proprietăţii intelectuale la Universitatea din 
Neuchâtel, şi Gust A. Lendakis, consilier juridic al 
OMPI), care s-a deplasat la Beijing pentru discuţii cu 
o cialităţi de la Ministerul Educaţiei şi cu conducători 
ai academiei (preşedintele, vicepreşedintele şi decanii 
facultăţii de drept de la Universitatea Poporului din 
Beijing, Universitatea din Qing Hua şi Universitatea din 
Pekin) în scopul de a găsi soluţii privind stabilirea şi 
 nanţarea unui astfel de program, centru sau institut. 
S-a considerat că programul, centrul sau institutul vor 
trebui să se asocieze cu universităţi din alte părţi ale 
Chinei, în special din Wu Han, Shanghai si X’ian. Cu 
acea ocazie, reprezentanţii acelor universităţi au venit 
la Beijing pentru a se alătura discuţiilor. Profesorul Guo 
Shoukang, în cele din urmă, a reuşit să în inţeze un 
institut în cadrul Universităţii Populare Chineze din Bei-
jing, care are aranjate colaborări şi cu alte universităţi 
şi institute din China, printre care menţionăm Institutul 
de Cercetări privind Dreptul Brevetelor care, iniţial, 
a format o parte a O ciului Brevetelor din Republica 
Populară Chineză. Acest institut are o colecţie extinsă 
de materiale juridice privind proprietatea intelectuală. 
Forţa sa motrice este profesorul Tang Zhongshun, care 
este probabil cel mai bun expert în dreptul proprietăţii 
intelectuale din China. Profesorul Tang este, de ase-
menea, un membru al comitetului care a propus tipul 
de legislaţie privind proprietatea industrială pe care 
Republica Populară Chineză trebuie să-1 adopte şi 
a participat activ la conceperea acestei legislaţii şi a 
implementării sale ulterioare.

Cu câţiva ani în urmă, profesorul Tang a avut ideea 
să în inţeze o colecţie de materiale privind legislaţia 
în protecţia proprietăţii intelectuale şi industriale, care 
permite Biroului de Brevete, profesorilor şi studenţilor 
să execute activităţi de cercetare şi să  e la curent cu 
schimbările din alte ţări,  fără cheltuieli suplimentare 
şi pierderi de timp în căutarea materialului în alte ţări. 
Pentru a-1 ajuta să-şi atingă scopul, OMPI i-a oferit 
profesorului Tang posibilitatea să vină la Geneva 
pentru a examina materialele juridice în biblioteca 
specializată de aici. Profesorul Tang a pregătit o listă 
cu materialele care au format baza primară a bibliotecii 
şi care ulterior au fost utilizate în predare în cadrul 
institutului său. În mod asemănător, unele universităţi, 
o ciile de proprietate industrială şi cele de drept de 
autor,  rme de publicitate care au elaborat astfel de 

materiale, le-au trimis bibliotecii din Beijing. În acest 
fel s-a format o colecţie destul de cuprinzătoare de 
materiale juridice la acest institut.

În mod similar, dar la o scară mai redusă, OMPI poate, 
la cererea individuală a unui profesor de drept, să-i 
trimită un set format din documente pregătitoare şi 
rapoarte din publicaţiile Biroului Internaţional al OMPI. 
Aceasta este făcută ca o chestiune de curs, în mod 
gratuit. În ceea ce priveşte alte tipuri de materiale juridi-
ce, nepublicate de OMPI, experienţa profesorului Tang 
poate servi ca ghid privind modul de achiziţionare a lor.

5. INSTITUŢII NAŢIONALE CARE 
ÎNCURAJEAZĂ CREATIVITATEA TEHNICĂ

Dintotdeauna inventatorul a fost şi este considerat o 
 inţă bizară, cu comportări aparte care, de cele mai 
multe ori, creează lucruri pe care nimeni nu le cere, 
o persoană care nu se mulţumeşte cu aspectele 
teoretice, ci depune toate eforturile pentru a proba 
explicitarea practică a ideii sale. De aici şi paradoxul 
că inventatorul aduce un progres pe care parcă nimeni 
nu-l cere [5]. De aceea, se ştie că în ansamblu său so-
cietatea, în lunga sa istorie, a dat dovadă de multe ori 
de ingratitudine faţă de creatorul tehnic. Dar oare cum 
ar   arătat societatea dacă nu existau aceştia? 

Întrucât marile realizări ale tehnicii au nevoie de suport 
 nanciar, în ţările dezvoltate industrial au apărut o se-
rie de instituţii naţionale, care dezvoltă politici coerente 
de încurajare a creativităţii tehnice autohtone. Astfel, 
în Franţa, încă din 1967 s-a în inţat Agenţia Naţională 
pentru Valori carea Activităţilor de Cercetare (ANVAR), 
care în primii 10 ani a determinat semnarea a 982 de 
contracte de licenţă, având ca bene ciari 700 de între-
prinderi. Mai târziu, în 1977, ANVAR a examinat peste 
2250 de invenţii, reţinând circa  760, din care a realizat 
130 de contracte de exploatare [6, 7].  

În mod asemănător în Japonia funcţionează un institut 
particular, cunoscut sub numele Nipone Enterprise 
Development, fondat în 1972, şi unul de stat – Japan 
Research Development Corporation, care au ca obiec-
tiv principal promovarea creaţiei tehnice, a inventato-
rilor japonezi [8].  

În SUA, de foarte mulţi ani funcţionează IERD (Interde-
pendent Enterprises for Research and Development), 
din care face parte şi renumitul Institut Battelle, spe-
cializat în proiecte, cercetări şi dezvoltări la comandă, 
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de la concepţie, la produse şi tehnologii noi, până la 
studii de marketing şi lansare pe piaţă, acesta repre-
zentând un adevărat institut de inventică.  

Aceste instituţii au constituit un model pentru cerce-
tarea academică ieşeană, care în 1990 a pus bazele 
primului centru regional de inventică, sub numele de 
Centrul de Informare şi Implementare Industrială a 
Invenţiilor, din care în 1992 s-au dezvoltat Institutul 
Naţional de Inventică şi Centrul Regional de Imple-
mentare a Invenţiilor. Dintre acestea, Institutul Naţional 
de Inventică prin performanţa realizărilor sale este 
şi va rămâne o referinţă în inventica românească şi 
mondială. Institutul s-a făcut cunoscut în lume prin 
participarea la saloanele mondiale de invenţii, Româ-
nia ocupând mulţi ani la rând un loc prioritar prin 
numărul şi calitatea invenţiilor prezentate, inventatorii 
întorcându-se acasă cu un palmares bogat în distincţii, 
ordine, medalii, premii şi diplome. Institutul are un pe-
riodic propriu, Revista de Inventică, cu apariţie lunară, 
care promovează rezultatele cercetărilor în domeniul 
inventicii şi în care îşi publică lucrările atât inventatori 
români, cât şi străini.  

6. CONCLUZII

Lucrarea de faţă încearcă să scoată în evidenţă rolul 
universităţilor şi al altor instituţii care pot contribui la 
formarea viitorilor inventatori, dar şi a persoanelor 
care vor   legiuitorii, judecătorii, o cialităţile admini-
strative, juriştii şi chiar profesorii şi cercetătorii de 
mâine. Institutele de cercetare din domeniu contribuie 
şi vor continua să contribuie la stimularea creativităţii 
tehnice şi analizarea sistemului optim de protecţie a 
proprietăţii intelectuale şi industriale şi să facă su-
gestii pentru îmbunătăţirea lui. Generaţiile prezente şi 
viitoare, una după alta, vor   chemate să creeze, să 
aplice şi să îmbunătăţească aceste două specializări. 
Pentru aceasta,  ecare generaţie trebuie să posede 
cunoştinţe generale şi de specialitate, care fac parte 
din pregătirea tehnică, ştiinţi că, juridică şi economică 
bazată, la rândul său, pe o temelie solidă a învăţării în 
domeniul ştiinţelor exacte şi al ştiinţelor umaniste.

Statul trebuie să acorde un sprijin substanţial atât 
institutelor de cercetări, cât şi universităţilor, pentru a 
crea posibilitatea unei bune surmontări a inventicii şi 
proprietăţii intelectuale şi industriale, astfel încât să 
 e posibilă o valori care superioară a învăţământului 
de inventică şi a modului de aplicare şi funcţionare a 
legilor care guvernează aceste aspecte. 

Universităţile şi institutele tehnice trebuie să bene -
cieze de o îndrumare adecvată, astfel încât cuceririle 
lor tehnologice să  e mai larg şi mai rapid cunoscute 
şi difuzate, nu numai altor cercetători, dar şi aplicate în 
industrie, astfel încât rezultatele să  e recunoscute şi 
recompensate corespunzător timpului şi altor resurse 
utilizate pentru obţinerea produsului creativ. 

În cele din urmă, procesul de predare şi cercetare a 
problemelor privind inventica, proprietatea intelectuală 
şi cea industrială poate   e cient doar dacă resursele 
vor   folosite pentru organizarea unor programe 
educaţionale şi de cercetare coerente. Pentru a 
îndeplini aceste cerinţe, guvernul şi diferite sectoare 
ale economiei, ca şi comunitatea educaţională, trebuie 
să conlucreze strâns. Sarcinile nu sunt greu de supor-
tat, pentru oricare din aceste instituţii, dacă există o 
asistenţă mutuală prin cooperare internaţională.

În acest sens, Organizaţia Mondială de Proprie-
tate Intelectuală are rolul de a ajuta guvernele şi 
comunităţile educaţionale şi de cercetare în munca 
de evaluare, selectare şi aplicare a sistemului de 
predare şi cercetare a creativităţii tehnice şi a dreptului 
proprietăţii intelectuale şi industriale. Acest demers 
este cel mai adecvat scopurilor guvernanţilor, interesu-
lui industriei şi comerţului în ceea ce priveşte satisfa-
cerea dorinţelor publicului, simultan cu păstrarea rolu-
lui tradiţional al educaţiei independente şi al institutelor 
de cercetare, ca bastioane ale învăţământului 
şi investigaţiilor ştiinţi ce.
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SUMMARY

The work represents an experience of Iasi high education in the  eld of the inventiveness and 
contribution of other institutions and centers of the world, accentuating the place and the role of the 
afferent disciplines in formation of the future specialists in the  eld of the technical creativity and 
protection of the intellectual, industrial and cultural property rights. Moreover, there are represented 
some aspects related to the conceiving the fundamental disciplines and courses, in the profession 
and practical ones, side by side with the methodology of elaboration of the analytic programs and 
plans of education, through the prism of contributions brought by WIPO, universities and other 
international and national organizations in the  eld. In relation to the above mentioned, it is evident 
the role of the state bodies which shall stimulate the autochthonous technical creation from the con-
ception up to the application.

CALENDAR

La 1 mai 1927 s-a născut la Nemirov, reg. Viniţa, Ucraina, Nina SAMUSI, doctor habilitat în chimie, pro-
fesor universitar. 

Nina SAMUSI şi-a făcut studiile la Facultatea de Chimie a Universităţii de Stat din Moldova, activând din 
anul 1952 în cadrul aceleiaşi universităţi – iniţial în funcţia de laborant, apoi de conferenţiar, profesor uni-
versitar, şef al Catedrei chimie anorganică. În 1959 susţine teza de doctor în chimie cu tema „Dioximinele 
cobaltului trivalent” (Chişinău), iar în 1976 – pe cea de doctor habilitat intitulată „Reacţii de substituţie în 
dioximinele de cobalt” (Sankt Petersburg). În 1979 i se conferă gradul didactic de profesor universitar.

Concomitent cu activitatea didactică, Nina SAMUSI efectuează multiple cercetări ştiinţi ce. A publicat circa 
400 de lucrări ştiinţi ce, este autorul a 50 de invenţii şi al manualului „Reacţii de substituţie ale compuşilor 
coordinativi ai cobaltului” (1979), în care sunt expuse bazele teoretice ale compuşilor coordinativi.

Pentru merite deosebite în dezvoltarea ştiinţei, i s-a conferit titlul onori c „Om Emerit al Republicii Moldo-
va”, este laureat al Premiului de Stat al Republicii Moldova în domeniul ştiinţei. A participat la mai multe 
saloane naţionale şi internaţionale de inventică, în cadrul cărora i-au fost acordate diverse distincţii. În anul 
2000 i s-a decernat Medalia de Aur  a OMPI „Inventator Remarcabil”. 
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Continuare din nr. 1, 2007

PROTECŢIA PROPRIETĂŢII INTELECTUALE 
ÎN REPUBLICA MOLDOVA
(INFORMAŢIE SUCCINTĂ) (7)

Colecţia de documente pe suport electronic a biblio-
tecii AGEPI include:

Ô Baza de Date a Invenţiilor din Republica Moldova;

Baza de Date a O ciului European de Brevete (OEB);

Ô Baza de Date a Organizaţiei Mondiale de Proprie- 
 tate Intelectuală (OMPI);

Ô Baze de Date ale Invenţiilor din SUA, Austria,
 Germania, Elveţia, Japonia etc. (vezi web site-ul
 www.agepi.md)

La bibliotecă vizitatorii au posibilitatea:

Ô să efectueze documentări cu destinaţie multiplă
 după diverse criterii de proprietate intelectuală;

Ô să consulte şi să procure publicaţiile editurii AGEPI
 în domeniul proprietăţii intelectuale, “BOPI“ 
 şi “Intellectus”, materiale legislativ-normative 
 şi metodice;

Ô să solicite copia descrierii oricărui document nece-
 sar pe suport hârtie sau pe purtători electronici;

Ô să bene cieze de consultaţii la căutarea
 informaţiei necesare şi la determinarea indicilor
 Clasi cării Internaţionale a Brevetelor (CIB),
 Clasi cării Internaţionale a Produselor şi Serviciilor
 (CIPS), Clasi cării Internaţionale a Desenelor 
 şi Modelelor Industriale (CIDMI).

WEB SITE-UL AGEPI

Web site-ul Agenţiei de Stat pentru Proprietatea 
Intelectuală (http:/www.agepi.md) reprezintă o 
importantă sursă de informaţie pentru cei interesaţi de 
protecţia obiectelor de proprietate intelectuală (OPI). 
Posibilităţile oferite vizitatorilor săi practic sunt nelimi-
tate: materialul propus şi linkurile la alte surse acoperă 
întreaga gamă de interese ale cercetătorilor şi inventa-
torilor, oamenilor de cultura şi de ştiinţă.

În paginile site-ului AGEPI sunt prezentate:

Ô Informaţii operative despre principalele activităţi
 desfăşurate la AGEPI.

Ô Acte normative naţionale şi internaţionale
 în domeniu.

Ô Descrierea procedurii naţionale de protecţie a OPI,
 inclusiv formularele necesare.

Ô Buletinul O cial de Proprietate Industruală şi cele-
 lalte publicaţii AGEPI. 

Ô Linkuri la site-urile altor o cii de proprietate
 intelectuală şi ale organizaţiilor internaţionale
 de pro l etc.

Acum vizitatorii site-ului pot găsi mai uşor informaţia 
de care au nevoie în compartimente speciale dedicate 
 ecărui OPI: invenţii, mărci, desene/modele industriale, 
denumiri de origine, topogra i de circuite integrate, 
drept de autor şi drepturi conexe, precum şi în cele 
în care se descriu serviciile prestate de către AGEPI, 
activitatea Comisiei de Apel, a bibliotecii AGEPI etc.

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Repub-
licii Moldova mai dispune de un site creat în cadrul unui 
program susţinut de câtre OEAB: http://www.moldovan-
patentof ce.org. Acest site se actualizează lunar.

SERVICII DE CERCETARE/DOCUMENTARE
ŞI DE CONSULTANŢĂ

AGEPI prestează un complex de servicii de informare-
documentare în domeniul proprietăţii intelectuale 
bene ciarilor din ţară şi din străinătate: 

Ô cercetări în literatura de brevete pentru determina-
 rea nivelului şi tendinţelor de dezvoltare a tehnicii;

Ô examinare în vederea evitării riscului de contra-
 facere a obiectelor destinate exportului, prezentării
 la expoziţii şi târguri;

Ô asistenţă metodică şi consultaţii în vederea
 identi cării obiectelor de proprietate industrială
 brevetabile şi perfectării materialelor cererii
 de înregistrare a acestor obiecte;

Ô documentări cu privire la producătorii de produse
 similare, prestatorii de servicii şi titularii de drepturi

BIBLIOTECA AGEPI
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 asupra obiectelor de proprietate intelectuală 
 protejate;

Ô asistenţă în vederea pregătirii materialelor cererii 
 de protecţie a obiectelor de proprietate intelectuală
 în străinătate;

Ô consultaţii în vederea negocierilor de cumpărare-
 vânzare a licenţelor pentru obiectele de proprietate
 intelectuală, transmitere a drepturilor;

Ô evaluarea obiectelor de proprietate intelectuală;

Ô asistenţă şi servicii de jurisprudenţă, participare 
 la procedurile judiciare şi în arbitrajul legat 
 de litigii în domeniul drepturilor de proprietate
 intelectuală;

Ô servicii tipogra ce. 

AGEPI acordă acest spectru de servicii în baza 
contractelor pe termen lung întreprinderilor din indus-
tria alimentară, industria mobilei, industria uşoară, 
industria constructoare de maşini, institutelor de 
cercetări,  rmelor ştiinţi ce şi de producţie, 
între  prinderilor businessului mic şi mijlociu, gospo-
dăriilor de fermieri, tuturor persoanelor interesate.

PREGĂTIREA CADRELOR ÎN DOMENIUL 
PROTECŢIEI PROPRIETĂŢII INTELECTUALE

La AGEPI, în baza Licenţei eliberate de către Cam-
era de Licenţiere a Republicii Moldova, funcţionează 
următoarele Cursuri de instruire de lungă durată a 
cadrelor în domeniul proprietăţii intelectuale:

Ô Protecţia proprietăţii intelectuale;

Ô Evaluarea proprietăţii intelectuale.

La  nalizarea cursurilor nominalizate absolvenţilor li se 
acordă, respectiv, următoarele cali cări profesionale:

Ô “Consilier în proprietate intelectuală”;

Ô “Specialist în evaluarea proprietăţii intelectuale”.

Condiţiile de participare la Cursurile de instruire: 

Ô   Durata studiilor – 10 săptămâni.

Ô   Înscrierea la cursuri are loc permanent.

Ô  Studiile încep în funcţie de completarea grupei.

Ô  Instruirea se efectuează în bază de contract, 
 în limbile română şi rusă.

În afară de cursurile enumerate mai sus, la AGEPI 
funcţionează cursuri de scurtă durată, seminare 
pentru colaboratorii ministerelor, departamentelor, 

organizaţiilor, instituţiilor şi întreprinderilor, interesaţi de 
protecţia juridică, evaluarea, contabilizarea, comer-
cializarea şi utilizarea (implementarea) obiectelor de 
proprietate intelectuală. AGEPI oferă acestor persoane 
posibilitatea de a face stagii în subdiviziunile agenţiei.

Întru executarea Hotărârilor Guvernului Republicii 
Moldova, AGEPI organizează şi efectuează atestarea 
reprezentanţilor în proprietate intelectuală şi evaluato-
rilor proprietăţii intelectuale, cu înmânarea certi catelor 
de cali care.

COOPERARE INTERNAŢIONALĂ

Administrarea sistemului de protecţie a proprietăţii 
intelectuale implică, pentru AGEPI, o activitate de 
cooperare internaţională intensă, care să sprijine 
dezvoltarea continuă a domeniului, să creeze premise 
pentru dezvoltarea potenţialului intelectual, creativităţii 
şi inovaţiilor, să contribuie la formarea unui climat 
favorabil investiţiilor în noile tehnologii şi produse, să 
asigure o piaţă stabilă şi o concurenţă loială. 

În contextul evoluţiilor internaţionale din ultimii ani şi 
în special al proceselor de globalizare economică şi 
lărgire a Uniunii Europene, a devenit esenţială crearea 
şi menţinerea unui climat de cooperare între o ciile 
de proprietate intelectuală, precum şi între acestea şi 
instituţiile internaţionale specializate în domeniu.

Conform statutului său, AGEPI reprezintă Republica 
Moldova în Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelec-
tuale, în alte organizaţii internaţionale şi interstatale 
pentru protecţia proprietăţii intelectuale şi întreţine 
relaţii de cooperare.   

Activitatea AGEPI privind relaţiile internaţionale 
constă şi în monitorizarea implementării acordurilor 
internaţionale şi regionale în domeniul proprietăţii 
industriale la care Republica Moldova este parte. 
În prezent Republica Moldova este parte la 30 de 
convenţii internaţionale şi regionale în domeniul 
proprietăţii intelectuale, 21 dintre care sunt tratate, 
aranjamente şi convenţii administrate de Organizaţia 
Mondială a Proprietăţii Intelectuale. 

Colaborarea AGEPI cu OMPI cuprinde, dincolo de  
modernizarea legislaţiei şi implementarea  tratatelor 
OMPI la nivel naţional, un spectru larg de alte activităţi, 
în principal, instruirea şi perfecţionarea specialiştilor în 
domeniul proprietăţii intelectuale; consolidarea rolului 
proprietăţii intelectuale în dezvoltarea economică şi 
socială a ţării, creşterea e cienţei AGEPI în adminis-
trarea sistemului de protecţie a PI şi de promovare a 
cunoştinţelor de pro l.
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DICŢIONAR EXPLICATIV 
DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Continuare din nr. 1, 2007
141. Concurenţă neleală (neloială)
E  Unfair competition
F  Concurrence déloyale/illicite
G  Unlauterer Wettbewerb/ Unaufrichtige Konkurrenz
S  Competencia desleal/ilĺcita
R  Недобросовестная конкуренция

Concurenţa neleală este considerată ca  ind concurenţa 
realizată prin orice acte sau fapte contrare practicilor 
cinstite în domeniul industriei sau comerţului. Constituie 
infracţiune de concurenţă neloială următoarele acte:
-  întrebuinţarea unei  rme, unei embleme, unor 
 desemnări speciale sau a unor ambalaje de natură 
 a produce confuzii cu cele folosite legitim de alt 
 comerciant;
-  producerea în orice mod, importul, exportul, depozi-
 tarea, punerea în vânzare sau vânzarea unor mărfuri
 purtând menţiuni false privind brevetele de invenţie,
 originea, numele producătorului sau comerciantului,
 în scopul de a induce în eroare pe ceilalţi comercianţi
 şi pe bene ciari. Prin menţiuni false asupra originii
 mărfurilor se înţeleg orice indicaţii de natură a face
 să se creadă că mărfurile au fost produse într-o
 anumită localitate, într-un anumit teritoriu, sau 
 într-un anumit stat. Nu se socoteşte menţiune falsă
 asupra originii mărfurilor denumirea unui produs 
 al cărui nume a devenit generic şi indică în comerţ 
 numai natura lui, afară de cazul când denumirea este
 însoţită de o menţiune care ar putea face 
 să se creadă că are acea origine.

142. Condiţii de acordare a brevetului 
de invenţie
E  Conditions of decision making about distribution 
 of the patent of invention
F  Critères pour accorder un brevet d’invention
G  Bedingungen/Zustande der Beschlussfassung uber
 Verteilung des Er ndungspatents
S  Condiciones de toma de decisiones sobre distribu-
 cion de la patente de invención
R  Условия принятия решения о выдаче патента на
 изобретение

O invenţie din orice domeniu tehnologic poate   brevetată 
sub rezerva ca aceasta să  e nouă, să rezulte dintr-
o activitate inventivă şi să  e susceptibilă de aplicare 
industrială. Invenţia poate avea ca obiect un produs, un 
procedeu sau o metodă, inclusiv microorganisme, precum 
şi aplicarea unui produs, unui procedeu sau a unei me-
tode. Se acordă brevete şi se asigură dreptul de brevet 
fără discriminare în ceea ce priveşte locul creării invenţiei, 
domeniul tehnologic şi faptul că produsele sunt importate 
sau sunt de origine autohtonă.

143. Condiţii de brevetabilitate a invenţiilor 
biotehnologice 
E  Conditions of patentability of biotechnological inven-
 tions
F  Conditions de brevetabilité des inventions biotech-
 nologiques
G  Parentfähigkeitenbedingungen der biotechnological
 Er ndungen
S  Condiciones de patentabilidad de la invenciones
 biotecnológicas
R  Условия патентоспоcобности биотехнологических
 изобретений

Pentru invenţiile biotehnologice sunt aplicate aceleaşi 
condiţii de brevetabilitate ca şi pentru invenţiile din orice 
domeniu tehnologic. Suplimentar sunt prevăzute unele 
excepţii de la brevetare speci ce doar acestui tip de 
invenţii, şi anume, invenţiile biotehnologice sunt breveta-
bile, dacă se referă la:
-  un material biologic izolat din mediul său natural sau
 produs prin intermediul unui proces tehnic, chiar dacă
 el anterior se găsea în natură;
 -  plante sau animale, dacă realizarea tehnică 
 a invenţiei nu se reduce la un anumit soi de plantă
 sau rasă de animale.

Un element izolat din corpul uman sau produs printr-un 
procedeu tehnic, inclusiv secvenţa unei gene, poate con-
stitui o invenţie brevetabilă, chiar dacă structura acestui 
element este identică cu cea a unui element natural.

144. Condiţii de acordare a brevetului de 
invenţie al cărei obiect este o rasă de animale
E  Conditions of distribution of the patent for the inven-
 tion which object is breed of animals
F  Conditions de délivrance du brevet d’invention pour 
 race d’animaux
G  Bedingungen(Zustande) der Beschlussfassung uber
 Verteilung des Patents
S  Condiciones de distribucion de la patente para la
 invencion cual objeto es la clase de animales
R  Условия выдачи патента на изобретение объектом
 которого является порода животных

Condiţiile impuse unei cereri de brevet de rasă de animale 
pentru a se acorda brevetul solicitat: noutate, distinctivi-
tate, omogenitate, stabilitate. Noutatea rasei se judecă 
în raport cu punerea la dispoziţia terţilor sau vânzarea ma-
terialului de înmulţire. Distinctivitatea rasei este apreciată 
pozitiv, dacă aceasta se distinge clar de orice altă rasă, a 
cărei existenţă este notoriu cunoscută la data înregistrării 
cererii. Omogenitatea rasei se apreciază pozitiv, dacă 
aceasta este su cient de uniformă în ceea ce priveşte 
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caracterele ei relevante sub rezerva unei variaţii previzi-
bile. Stabilitatea va   considerată îndeplinită, dacă după 
înmulţiri repetate, sau în cazul unui ciclu de înmulţire, la 
sfârşitul său, caracterele relevante rămân neschimbate.

145. Condiţii de acordare a brevetului pentru 
soi de plantă
E  Conditions of decision making about distribution 
 of the patent for a grade of a plant
F  Critères de délivrance d’un brevet pour une variété
 végétale
G  Bedingungen(Zustande) der Beschlussfassung uber
 Verteilung des Patents fur einen Grad eines P anze
S  Condiciones de toma de decisiones sobre distribu-
 cion de la patente para un grado de una planta
R  Условия принятия решения о выдаче патента 
 на сорт растения

Condiţiile impuse unei cereri de brevet pentru soi de 
plantă pentru a se acorda brevetul solicitat: noutate, 
distinctivitate, omogenitate, stabilitate. Noutatea soiurilor 
se judecă în raport cu punerea la dispoziţia terţilor sau 
vânzarea materialului de înmulţire recoltat. Distinctivitatea 
soiului este apreciată pozitiv, dacă acesta se distinge clar 
de orice alt soi a cărui existenţă este notoriu cunoscută 
la data înregistrării cererii. Omogenitatea soiului se 
apreciază pozitiv dacă acesta este su cient de uniform în 
ceea ce priveşte caracterele lui relevante sub rezerva unei 
variaţii previzibile. Stabilitatea va   considerată îndeplinită, 
dacă după înmulţiri repetate, sau în cazul unui ciclu de 
înmulţire, la sfârşitul său, caracterele relevante rămân 
neschimbate.

146. Condiţii de publicare
E  Conditions of publication
F  Conditions de publication
G  Bekanntmachungsbedingung
S  Condiciones de publicación
R  Условия публикации

Condiţii de publicare sunt condiţiile generale impuse 
unei cereri de brevet în vederea publicării documentelor 
de brevet. Publicarea documentelor de brevet, conform 
legislaţiei naţionale privind brevetele de invenţie, are în 
vedere, în principal, două forme: publicarea cererii de 
brevet pentru care nu s-a luat nici o hotărâre (publicarea, 
de regulă, la 18 luni de la data depozitului cererii) şi pub-
licarea descrierii, revendicărilor, desenelor, rezumatului 
şi a datelor bibliogra ce în termen de maximum 3 luni de 
la data comunicării solicitantului hotărârii de acordare a 
brevetului. Condiţiile de publicare cuprind condiţii diverse, 
cum sunt: achitarea taxelor de publicare, rezolvarea 
problemei unităţii invenţiei cel puţin prin noti carea solicit-
antului asupra lipsei de unitate (publicarea se poate face 
şi în forma nedivizată a cererii reglementare), includerii 
modi cărilor eventuale ale cererii (inclusiv reformularea 
documentaţiei, dacă este cazul) etc.

147. Condiţii de brevetabilitate a invenţiei
E  Conditions of patentability of the invention 

F  Critères de brevetabilité de l’invention 

G  Bedingungen der Patentfähigkeit der Er ndung
S  Condiciones de patentability de la invención 

R  Условия патентоспособности изобретения

Condiţii de brevetabilitate a invenţiei sunt elemente ale 
unor condiţii obiective şi subiective de acordare a unor 
titluri de protecţie pentru invenţii, cum ar   noutatea, activi-
tatea inventivă (neevidentă) şi aplicabilitatea industrială 
(utilitatea) şi respectiv concordanţa cu bunele moravuri 
şi cu ordinea publică a invenţiei. Modul în care sunt re-
spectate condiţiile de brevetare este menţionat în raportul 
de examinare şi în hotărârea de acordare a brevetului 
solicitat. 

148. Condiţii de brevetabilitate a soiului
E  Criteria of patentability of a plant variety

F  Critères de brevetabilité de la variété végétale

G  Voraussetzungen der Patentfähigkeit der P anzen-
 sorte
S  Criterios de patentabilidad de la variedad vegetatiaé

R  Критерии патентоспособности сорта

Soiul este brevetabil numai în cazul în care el este nou, 
distinctiv, omogen, stabil.

149. Condiţii de formă 
E  Requirments as to form

F  Exigences quant à la forme 

G  Formerfordernis
S  Exigencias de forma

R  Формальные требования

Pe lângă celelalte condiţii de fond pe care trebuie să le 
îndeplinească o cerere de brevet, se numără şi condiţiile 
de formă care se referă îndeosebi la descrierea invenţiei, 
dar şi la celelalte documente a ate la dosarul cererii de 
brevet: cum sunt folosite, numărul de exemplare, numero-
tarea  lelor, modul de dactilogra ere, acurateţea redactării 
textelor şi întocmirii desenelor, semnarea documentelor 
de către solicitant, folosirea termenilor, semnelor, 
simbolurilor tehnice, unităţilor de măsură general 
acceptate, etc. 

150. Condiţii de înregistrare a desenului 
sau modelului industrial
E  Criteria of the registration of industrial design

F  Critères d’enregistrement du dessin ou du modèle
 industriel
G  Voraussetzungen der der Eintragung der industri-
 ellenZeichung oder Modells

S  Criterios el registro de dubijo o modelo industriaes

R  Критерии регистрации промышленных образцов

Poate   înregistrat în calitate de desen sau model indus-
trial aspectul nou al unui produs, creat într-o manieră 
independentă, având o funcţie utilitară. 
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În 1911, Santiago Ramon y Cajal, părintele neuro-
anatomiei, a descoperit că numărul mare de inter-
conexiuni între neuroni (sinapse) este un semn al 
geniului. Aceste legături sunt mult mai importante 
în determinarea puterii creierului decât numărul de 
neuroni în sine. Celulele gliale, axonii şi dendritele, 
se pot înmulţi în timpul vieţii, în funcţie de modul în 
care ne folosim creierul. Cu cât ne folosim mai mult şi 
mai corect creierul, cu atât se vor dezvolta mai intens 
noile legături între neuroni şi inteligenţa va creşte. Deci 
geniul poate   dobândit! El nu este, aşa cum se credea 
până atunci, un dar primit la naştere doar de aleşi.

Iată câteva exemple concludente în acest sens de 
genii adevărate, care în copilărie nu străluceau deloc 
ca inteligenţă:

Renumitul matematician Henri Poincaré a obţinut 
note atât de slabe la testul Binet (de măsurare a 
inteligenţei) încât a fost cali cat drept “debil mintal”.

Thomas Edison, ale cărui 1093 de invenţii l-au făcut 
celebru şi au schimbat multe în lume, a fost un elev 
extraordinar de slab.

Albert Einstein era considerat în copilărie un copil cu 
de cienţe. Sora lui îşi amintea că “avea atâtea prob-
leme cu articularea cuvintelor, încât ceilalţi credeau 
că n-o să ajungă niciodată să vorbească... Când vroia 
să spună ceva, şoptea mai întâi pentru sine  ecare 
cuvânt în parte, vrând parcă să  e sigur că-l înţelege. 
A procedat astfel până a împlinit şapte ani. “Mai târziu, 
Einstein a fost exmatriculat din liceu şi a ratat exa-
menul de admitere la facultate. După ce şi-a luat în 
sfârşit licenţa, nu a obţinut de la profesorii săi nici un 
fel de recomandare. Apoi, în mod neaşteptat, la 26 de 
ani, a publicat teoria relativităţii, iar 17 ani mai târziu i 
s-a decernat Premiul Nobel! Copilul care părea că nu 
va   niciodată în stare de nimic a ajuns la maturitate să 
 e considerat imaginea standard a geniului, sinonim cu 
inteligenţa supramentală.

Deşi creierul a fost studiat foarte asiduu şi detaliat, nici 
pe departe nu i s-au descifrat toate tainele. Însă se ştie 
că, la ora actuală, omul nu-şi foloseşte creierul la în-
treaga capacitate, ci doar cam la 5%! Chiar şi geniile îşi 
folosesc doar un mic procent din capacitatea acestuia 

SECRETELE MINŢII GENIALE (1)

Aspectele şi problematica geniului i-a preocupat pe mulţi oameni de ştiinţă. Zeci şi sute 
de cercetători şi-au dedicat viaţa descifrării acestei enigme. Din punct de vedere exclusiv  zic, 
s-a ajuns la concluzia că inteligenţa unei  inţe este strict legată de numărul de conexiuni între 
neuronii creierului.

(posibil, vreo 15%). Este ceva de domeniul fantasticului 
un creier care ar funcţiona la întreaga sa capacitate.

Dar ce anume îl împiedică pe om să-şi folosească 
creierul cu maxim randament? Ce anume face ca doar 
unii specimeni să aibă idei geniale? 

Noi suntem obişnuiţi de mici să folosim doar 
anumite tipare pentru gândirea noastră. Ceea ce 
nu se încadrează în aceste tipare, respingem sau 
nici nu observăm. Mai ales, nevoia de logică, 
de ordine, de siguranţă, face ca mintea noastră 
să folosească, clipă de clipă, acelaşi algoritm de 
gândire şi aceleaşi conexiuni între neuroni. 

Sistemul de învăţare folosit azi în lume contribuie din 
plin la perpetuarea acestei greşeli. Educaţia şcolară 
şi pregătirea profesională care se practică astăzi pe 
mapamond sunt departe de a contribui la sporirea 
inteligenţei. Putem a rma, aproape fără să glumim, 
că acest mod de instruire are un rol decisiv în “comba-
terea sistematică şi e cientă a geniului din om.” 

Mintea conştientă, care a ajuns să  e pe nedrept 
considerată mai importantă decât cea subconştientă, 
este cea care îi impune acesteia din urmă restricţii 
peste restricţii. Şi după aceea tot ea se plânge că nu e 
destul de deşteaptă, se miră că nu e genială, suferă că 
nu ştie să rezolve o problemă de matematică sau de 
viaţă. Mintea conştientă reprezintă astfel poate cea mai 
nostimă parte a  inţei umane. În cadrul corpului mental, 
ea are o pondere mică, dar are puterea de a subordona 
imensa parte subconştientă a minţii!  Şi în mod para-
doxal, cu cât partea conştientă a minţii e mai mică, cu 
atât ea e mai rigidă, cu atât cenzurează şi îngrădeşte 
mai mult ceea ce rămâne din corpul mental. 

Acest lucru poate   remarcat atunci când ne punem 
vreo întrebare. Dacă răspunsul iese din tiparul 
obişnuinţelor noastre sau dacă nu ne convine, mintea 
noastră conştientă îl ignoră.

O primă caracteristică a geniului este aceea că el 
nu se opreşte dacă obţine un asemenea răspuns. 
Oricât de improbabil ar   el, îl conştientizează şi îl 
prelucrează mai departe. Relatarea lui Einstein din 
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ultima sa “Notă autobiogra că” prezintă un exemplu 
elocvent în acest sens. 

Totul a început pe neaşteptate, pe când visa cu ochii 
deschişi, pe la vârsta de 16 ani. “Cum ar  , se întreba 
el, să alergi paralel cu o rază de lumină, cu viteza 
luminii?” Adulţii normali ar alunga imediat din minte o 
astfel de întrebare, chiar înainte ca ea să prindă con-
tur. E o întrebare de copil şi “adulţii” nu au timp pentru 
aşa ceva. Einstein era însă un copil. Chiar el spunea: 
“Un adult normal nu se gândeşte niciodată la prob-
lema spaţiului şi timpului. Eu, însă, în dezvoltarea mea 
intelectuală  ind cea a unui retardat, am început să mă 
gândesc la spaţiu şi la timp de-abia când am crescut.”

Astfel, s-a gândit timp de 10 ani la această problemă 
şi, pentru că nu a cenzurat nimic, au apărut alte şi 
alte întrebări conexe, al căror răspuns provenea din 
sfere tot mai înalte; şi tot aşa până când, în  nal, am 
văzut cu toţii ce-a ieşit. Referitor la teoria relativităţii, 
Einstein i-a spus lui Max Wertheimer: “Aceste gânduri 
nu-mi veneau într-o formulare verbală. De fapt, foarte 
rar gândesc în cuvinte”.Invenţiile sunt “un joc combi-
natoriu” de impresii, sentimente “musculare”, emoţii şi 
intuiţii, spunea el altădată. Doar în etapele  nale ale 
gândirii şi-a tradus teoriile în cuvinte şi ecuaţii.

Această relatare este copleşitoare pentru acei care 
tind să-şi conştientizeze subconştientul. Este descri-
erea clasică a conştientizării gândurilor care urcă din 
subconştientul imens şi atotştiutor. 

Subconştientul este rezerva noastră 
de înţelepciune. El ştie absolut orice, pentru 
că el percepe totul, permanent, fără ca noi 
să ştim asta. 

Oamenii de ştiinţă au calculat că, în condiţii normale, 
mintea conştientă poate include numai 126 de biţi 
de informaţie pe secundă. Simpla ascultare a unei 
persoane care vorbeşte ocupă aproape 40 de biţi de 
“atenţie”. Restul, până la 126 de biţi, îl ocupăm cu 
examinarea feţei celuilalt, pregătirea răspunsului etc. 
Dar 126 de biţi înseamnă atât de puţin! Mai puţin decât 
informaţiile din acest articol. Suntem în permanenţă 
înconjuraţi de stimuli care depăşesc cu mult această 
in mă cantitate de informaţie. Fiecare atom ce ne 
atinge lasă impresii asupra noastră. Experimentele 
au arătat că retina umană poate detecta un singur 
foton la un moment dat şi că nasul reacţionează la o 
singură moleculă dintr-o substanţă mirositoare. Aceste 
percepţii subconştiente parvin în  ux permanent în 
creierele noastre, dar ele sunt blocate înainte de a 
ajunge vreodată conştiente. Bineînţeles, există o 
înţelepciune profundă în acest blocaj, pentru că nu e 

nevoie să ştim toate aceste lucruri. Ele ar putea chiar 
să ne încurce. 

Problema constă în faptul că aplicăm acelaşi tip de 
blocaj şi în cazul lucrurilor pe care am vrea să le a ăm 
şi nu mai putem. Spre exemplu, atunci când vorbim 
cu o persoană, subconştientul nostru percepe absolut 
totul în legătură cu aceasta. Conştientul nostru culege 
informaţiile de la “suprafaţa” ei (cuvintele ei, aspec-
tul etc.), pe când subconştientul percepe partea mai 
subtilă a  inţei (starea su etească, starea de sănătate 
sau chiar aspecte care transcend timpul şi spaţiul în 
care are loc întâlnirea: ce a făcut respectiva  inţă ieri, 
alaltăieri sau, de ce nu, în alte vieţi). Toate percepţiile 
subconştiente rămân, în general, inaccesibile minţii 
conştiente. După ce ne despărţim de acea persoană, 
avem o percepţie globală asupra ei, care seamănă mai 
mult a emoţie, a sentiment. Dacă am putea cuanti ca 
acest sentiment, cum făcea Einstein, am putea a a în 
amănunte ceea ce a perceput subconştientul nostru. 

Această putere de a cuanti ca emoţiile şi sentimen-
tele până la nivelul conştient al cuvintelor este o 
caracteristică a minţii geniului şi, ceea ce este cel mai 
important, ea poate   cultivată.

Deci, pentru a învăţa să  m geniali e nevoie doar să nu 
mai  m atât de rigizi când privim lumea, să învăţăm să 
“ascultăm” atent, atât ceea ce provine din exterior, cât 
şi ceea ce vine din interiorul nostru. E necesar să avem 
disponibilitatea şi curajul de a plonja în noi înşine şi de 
a privi cu ochi de copil abisurile şi înălţimile su etului 
nostru. Şi, treptat, vom avea tot mai des surpriza de a 
ne convinge că există un răspuns la orice întrebare, că 
devenim mai inteligenţi şi, poate, chiar geniali.

E mai simplu şi mai comod să mergem pe drumuri 
ştiute, bătătorite, decât să căutăm ceva nou. E mai 
simplu să credem orbeşte, să nu ne punem întrebări 
sau să nu căutăm răspunsuri. E mai simplu să primim 
totul de-a gata şi să nu  m inventivi. 

Însă, la un moment dat, acest mod de viaţă devine 
plictisitor şi sufocant. Simţim nevoia de a ieşi din balo-
nul de săpun al gândirii noastre liniare sau coplanare, 
de a evada în plin mister multidimensional. Atunci 
vom trăi senzaţii inefabile – ca şi cum am   într-o altă 
lume, imensă şi poate doar vag cunoscută; vom deveni 
vulnerabili, poate, dar, cu siguranţă, vom   mai împliniţi 
şi mai vii decât înainte. Or,  “a   viu” este caracteristica 
cea mai importantă a unui geniu.

Atunci când suntem “vii”, putem privi misterele drept în 
ochi şi avem toate şansele de a   şi geniali. 

Luminiţa MANOLE
(articol preluat din revista Arta de a trăi magazin,

http://www.artadeatrai.ro)
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MULŢI APĂRĂTORI AI UNOR IDEI MOARTE SEAMĂNĂ 
CU CÂINII RĂI LA CASA PUSTIE.

(Nicolae IORGA)

EPIGRAME DE MARCĂ DESPRE CĂRŢI, 
AUTORI ŞI CITITORI

Domnul cutare

Domnul cutare..., pe hârtie,
E mai deştept – că nu vorbeşte,
E mai deştept – că nu gândeşte
Şi mai ales, că nici nu scrie!

Bogdan PETRICEICU HASDEU

Unui ins cu idei

Are-n capu-i o idee,
O idee genială,
Dar stând singură acolo,
I-a murit de plictiseală.

Mircea PAVELESCU

Unui plagiator

Fiu al operelor tale,
Poate-ai   de-acu-nainte;
Pân-acuma, deocamdată,
L-ale altor eşti părinte!

Constantin BACALBAŞA

Unui cititor

E totdeauna primul, care
Citeşte cartea, când apare;
Dar – spirit retrograd de turmă –
O înţelege cel din urmă.

Vasile BOGREA

Doctorului Argetoianu

Amândoi avem talentul
Să ucidem biata lume.
Eu cu stihuri şi cu glume,
Dumneata... cu tratamentul!

George TOPÂRCEANU

Autograf  cu dedicaţie 
pe o carte

Primeşte-n dar, iubite frate,
Această minunată carte.
Eu cred că ai s-o îndrăgeşti…
Întâmplător... dacă-o citeşti.

Ion CUZUIOC

Plagiatorul

Azi, întâlnindu-l pe-o potecă,
„Unde te duci?”, l-am întrebat.
Mi-a spus că la bibliotecă
Şi-am înţeles că... la furat!

E m TARLAPAN

Cartea

La primar nu mai contează,
Nici măcar să se fălească,
Ca de când numai semnează
A uitat să mai citească!

Mihai SĂLCUŢAN

Fabulist de Doamne-ajută

În stanţe terne şi schiloade
Împroaşcă tot ce nu-i convine
Punând ideile-i năroade
Pe seama bietelor jivine.

George PETRONE

Redactorul

Redactoru-i un vistavoi
Cu sarcini bine precizate:
Să umple coşul cu gunoi
De cea mai bună calitate.

Nicolae Paul MIHAIL

Unui bibliotecar & scriitor, 
care-şi promovează propriile 
cărţi

De când pledezi ca scriitor,
Pe şe i tăi îi trec  orii:
Au câştigat un autor,
Dar au pierdut toţi cititorii. 

Ion DIVIZA

Savanţii se amuză

Geniul nu-i atotputernic!

Odată un jurnalist o întreabă pe doamna Einstein, cum l-ar de ni pe 
soţul său.
- Soţul meu e un geniu, spuse doamna Einstein, el poate face abso-
lut totul. Un singur lucru nu ştie să facă: bani! 
    (Din colecţia 

lui Dumitru BATÎR) 

Desen de Octavian BOUR
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