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STIMATE DOMNULE
DIRECTOR GENERAL NICOLAE TARAN,

Agenþia de Stat pentru Protecþia Proprietãþii Industriale a Republicii Moldova
reprezintã o instituþie naþionalã eficientã, care activeazã în conformitate
cu standardele internaþionale, iar acest lucru se datoreazã, în mare mãsurã,
eforturilor, viziunii ºi conducerii cu succes a Administraþiei.
Îmi face o deosebitã plãcere sã Vã felicit pe Dvs. personal ºi colectivul AGEPI,
sã menþionez cooperarea excelentã stabilitã între Guvernul Republicii Moldova
ºi OMPI ºi sã confirm dezideratul nostru de a continua dezvoltarea
ºi consolidarea acestei cooperãri.

Cu respect,
Kamil IDRIS,
Director General OMPI
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Pe data de 5 SEPTEMBRIE a.c. la Palatul Republicii din Chiºinãu,
în prezenþa unui public format din oaspeþi de onoare, reprezentanþi ai Guvernului ºi Parlamentului, ai diferitelor
instituþii din Republica Moldova, ºi de peste hotare, s-a desfãºurat ºedinþa solemnã consacratã jubileului de
10 ani de la fondarea Agenþiei de Stat pentru Protecþia Proprietãþii Industriale a Republicii Moldova.

Dl Nicolae TARAN, Director General AGEPI,
a prezentat un amplu raport privind activitatea Agenþiei în decursul unui deceniu.

Un mesaj de felicitare a rostit dl Vasile TARLEV,
Prim-ministru al Republicii Moldova, cuprinzând ºi sugestii privind misiunea de perspectivã a AGEPI.

Mesaj de felicitare a rostit, de asemenea, dl ªtefan ODAGIU,
Viceprim-ministru, ministrul economiei al Republicii Moldova.

În continuare vã prezentãm selecþiuni din raportul dlui N. TARAN,
Director General AGEPI, precum ºi alocuþiunile distinºilor oameni de stat.
Raportul integral prezentat de dl N. TARAN îl publicãm în nr. 9 al BOPI.

O informaþie detaliatã despre aceastã acþiune de anvergurã citiþi în continuarea prezentului
grupaj de materiale.
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AGEPI: 10 ANI DE FORMARE
ªI DEZVOLTARE A SISTEMULUI
NAÞIONAL DE PROPRIETATE
INDUSTRIALÃ

Dr. Nicolae TARAN,
Director General AGEPI

S

Mult Stimate Domnule Prim-Ministru,
Mult Stima\i oaspe\i,
Stimat= audien\=,
Doamnelor [i Domnilor,
desfăşoară activitatea pe baza

Madrid privind înregistrarea

principiilor autogestiunii şi

internaţională a mărcilor,

istemul de protecţie şi

autofinanţării şi este

Aranjamentul de la Haga privind

realizare a drepturilor

subordonată Guvernului.

depozitul internaţional de desene

asupra obiectelor de

proprietate industrială, rolul său
în reformele social-economice şi
tehnico-ştiinţifice constituie unul
din activele de importanţă
strategică ale oricărui stat. Acest
sistem este un factor decisiv al
siguranţei economice a statului,
creează premise pentru extinderea
relaţiilor economico-comerciale şi
multiplică efectiv potenţialul
intelectual al ţării.
Ca rezultat al necesităţilor înaintate
de tranziţia la economia de piaţă,
la 8 septembrie 1992 Guvernul
Republicii Moldova a aprobat
Regulamentul, structura şi
personalul administrativ al Agen ţiei

În biografia AGEPI se disting două
etape relativ independente. În
prima etapă - 1992-1996 - are loc
identificarea formelor optime ale
structurii organizatorico-administrative, demararea procesului de
elaborare a bazei legislative,
perfecţionarea mecanismelor de
recepţionare a cererilor, de
examinare şi eliberare a titlurilor
de protecţie. Tot în această

şi modele industriale, Tratatul de
Cooperare în domeniul Brevetelor
(PCT), AGEPI reuşeşte să integreze sistemul naţional de protecţie a
proprietăţii industriale în sistemul
mondial, acordând titularilor din
ţara noastră şi celor de peste
hotare o protecţie juridică accesibilă, operativă şi sigură. Apreciind
importanţa protecţiei proprietăţii
industriale la nivel regional,

perioadă se stabilesc şi se extind

Republica Moldova semnează

raporturile bilaterale şi multilate-

Acordul privind măsurile de

rale de colaborare cu organizaţiile

protecţie a proprietăţii industriale şi

internaţionale şi oficiile similare

crearea Consiliului Interstatal

din străinătate, aderarea Republicii

pentru Problemele Protecţiei

Moldova la cele mai importante

Proprietăţii Industriale (CSI) şi

convenţii şi tratate internaţionale.

Convenţia Brevetului Eurasiatic,
asigurând astfel accesul solicitan-

de Stat pentru Protecţia Proprietăţii

Odată cu adoptarea Hotărârii

Industriale a Republicii Moldova

ţilor Republicii Moldova la princi-

Parlamentului Republicii Moldova

(AGEPI). Anume acest document a

palele mecanisme naţionale şi

privind aderarea la Convenţia

pus temelia creării sistemului

internaţionale de protecţie a

pentru instituirea Organizaţiei

naţional de protecţie a proprietăţii

Mondiale de Proprietate

obiectelor de proprietate industrială.

industriale. Actualmente AGEPI

Intelectuală, Convenţia de la Paris

Cadrul legislativ în vigoare la ora

este o autoritate administrativă

pentru Protecţia Proprietăţii

actuală în ţara noastră, constituit

publică centrală, care îşi

Industriale, Aranjamentul de la

din 5 legi şi un Regulament
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în acest interval de timp au fost

Provizoriu aprobat de Guvern,

¥ pe teritoriul Republicii Moldova

permite îndeplinirea efectivă a

sunt valabile 1061 brevete

înregistrate, de asemenea,

funcţiilor principale ale AGEPI care

eliberate de Oficiul Eurasiatic

circa 450 de contracte de

constau în recepţionarea,

de Brevete;

transmitere a drepturilor

examinarea, înregistrarea şi
eliberarea titlurilor de protecţie,
înregistrarea contractelor de
transmitere a drepturilor asupra
obiectelor de proprietate
industrială atât solicitanţilor
naţionali, cât şi celor străini,
efectuarea altor proceduri cu

¥ au fost depuse 40.012 cereri
de înregistrare a mărcilor de

Activitatea AGEPI în vederea
prestării serviciilor de informare-

eliberate 8.817 certificate de

brevetare agenţilor economici a

înregistrare a mărcilor;

devenit pe drept cuvânt o activitate

¥ au fost depuse 4.003 cereri de

protecţiei proprietăţii industriale.

modelelor industriale prin care

activitatea AGEPI, care se
caracterizează, în special, prin
implementarea cadrului legislativ
de proprietate industrială şi prin
punerea în acţiune a
mecanismelor oferite de acest
cadru.

licenţă şi de cesiune.

produse şi servicii; prin

înregistrare a desenelor şi

demarează a doua etapă din

asupra OPI - contracte de

sistemul naţional au fost

semnificaţie juridică, specifice

Începând cu anul 1996,

¥

s-a solicitat protecţia a peste
19.000 desene şi modele
industriale; prin sistemul
naţional au fost eliberate 334
certificate de înregistrare a
desenelor/modelelor
industriale. O particularitate
semnificativă pentru
înregistrarea desenelor şi
modelelor industriale: atât

vitală în condiţiile intensificării
concurenţei pe piaţa internă şi a
necesităţii de pătrundere pe piaţa
externă, asigurării informaţionale a
producătorilor în vederea elaborării
strategiilor de piaţă şi de
antreprenoriat prin analiza pieţei
de proprietate industrială,
efectuarea studiilor analitice şi
elaborarea rapoartelor informaţionale, organizarea seminarelor,
conferinţelor, expoziţiilor, crearea
bazelor noi de date în domeniul
proprietăţii industriale, punerea lor

Un moment deosebit îl constituie

solicitanţii naţionali, cât şi cei

ratificarea Protocolului de aderare

străini beneficiază de

a Republicii Moldova la Acordul de

posibilitatea de a obţine prin

la Marrakech privind constituirea

intermediul unei singure cereri

În scopul promovării invenţiilor

Organizaţiei Mondiale a Comerţului

protecţia juridică pentru mai

naţionale, dezvoltării relaţiilor

(OMC). În conformitate cu funcţiile

multe desene şi modele

tehnico-ştiinţifice şi comerciale,

sale, AGEPI a elaborat şi a

industriale;

activizării inventivităţii, pe parcursul

în serviciul persoanelor fizice şi
juridice.

implementat o serie de măsuri
privind executarea angajamentelor
asumate de Republica Moldova
faţă de OMC.
În contextul celor expuse
menţionăm că din 1992 şi până la
1 septembrie 2002 în
Republica Moldova:
¥

au fost depuse prin sistemul
naţional 3.114 cereri de
brevete de invenţie, au fost
acordate circa 2000 de brevete
ale Republicii Moldova şi sunt
eliberate până la ora actuală
1.802 brevete;
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ultimilor ani AGEPI asigură

“AGEPI Info”, “AGEPI Expo”, editate

organizarea şi sprijinul financiar în

de AGEPI.

vederea participării inventatorilor la
expoziţiile şi saloanele naţionale şi
internaţionale organizate pe
teritoriul Republicii Moldova şi în
străinătate, inclusiv la Salonul
Genius ’98 de la Budapesta,
Ungaria, Salonul al XIII-lea
Internaţional de Invenţii, Cercetări
şi Produse Noi de la Pittsburgh
(SUA), Salonul Internaţional de
Invenţii, Tehnici şi Produse Noi de
la Geneva, ediţiile 1999-2001,
Salonul Internaţional de Noutăţi
Tehnice “INVENTA”, Bucureşti,
Salonul Internaţional de Inovaţii,
Cercetări şi Noi Tehnologii

Una dintre direcţiile de activitate
ale AGEPI este pregătirea cadrelor
naţionale în domeniul protecţiei
proprietăţii industriale. În acest
scop se implementează un sistem

circa 50 de oficii de specialitate din
străinătate. Analizând realizările
obţinute în acest domeniu, putem
afirma cu certitudine că a fost atins
obiectivul strategic - integrarea
armonioasă în sistemul mondial
de proprietate intelectuală.

complex de instruire la Institutul

Republica Moldova este parte la

de Proprietate Intelectuală, creat

24 de convenţii, tratate şi

în anul 1999 în cadrul AGEPI.

aranjamente internaţionale în

Institutul de Proprietate Intelectual ă

domeniul protecţiei proprietăţii

instruieşte studenţii la

industriale.

specialitatea manager-economist,
calificarea “MANAGER ÎN

În cadrul activităţii Uniunilor

PROPRIETATE INTELECTUALĂ”.

internaţionale şi Comitetelor OMPI

Actualmente la IPI îşi fac studiile

reprezentanţii Republicii Moldova

130 de studenţi.

participă la lucrările adunărilor
generale, comitetelor de experţi,

“Brussels-Eureka”, ediţiile 1999-

Noile orientări în domeniul

2001.

şedinţelor ordinare, extraordinare

protecţiei proprietăţii intelectuale,

şi speciale de diferite niveluri.

În colaborare cu Centrul

generate de evoluţia
evenimentelor în activitatea social-

Istoria instituţiei noastre, care

economică, de globalizarea

împlineşte un deceniu de la

industrială şi comercială cere

fondare, nu poate fi comparată cu

imperios coordonarea acţiunilor

istoria de zeci şi chiar sute de ani a

AGEPI cu activităţile OMPI, OEB,

altor oficii. Însă realizările obţinute

În cooperare cu UTM, cu Primăria

OEAB, ale altor organisme

de colaboratorii AGEPI sunt la fel

municipiului Chişinău, cu

internaţionale. Activitatea

de importante, meritul lor în

“AGROINDBANC” şi cu Institutul de

internaţională a AGEPI se

crearea şi consolidarea sistemului

Cercetări Ştiinţifice ELIRI, AGEPI

desfăşoară în strânsă colaborare

naţional de PI nu poate fi

este co-fondatorul Business-

cu 7 organizaţii internaţionale şi cu

subestimat.

Internaţional de Expoziţii
MOLDEXPO, AGEPI organizează
anual Expoziţia Internaţională
Specializată “INFOINVENT”.

incubatorului “ELIRI-INC” SA, care
a fost creat în scopul susţinerii
inventatorilor şi agenţilor
economici ce iniţiază afaceri
bazate pe brevete de invenţie,
elaborării proiectelor tehnologice
inovatoare, producerii şi
comercializării mărfurilor de
consum pe baza tehnologiilor
avansate şi proprietăţii industriale.
AGEPI editează lunar “Buletinul
Oficial de Proprietate Industrială”
(BOPI), revista inventatorilor şi
cercetătorilor “Intellectus” cu
suplimentele “Bursa invenţiilor”,

8
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Onorat= asisten\=,
Doamnelor [i Domnilor,
Stat pentru Protecţia Proprietăţii

Putem spune că prin intermediul

Industriale, specialişti erau puţini

AGEPI statul îşi onorează

şi fără prea mare experienţă de

obligaţiunile în realizarea

lucru în domeniu. Iată de ce totul a

acordurilor bilaterale cu cele peste

fost luat de la început.

50 de oficii naţionale de brevete şi
6 organizaţii internaţionale.

Numărul specialiştilor a crescut

Vasile TARLEV,
Prim-ministru
al Republicii Moldova

E

ste o onoare pentru mine
şi îmi face o deosebită

treptat, o dată cu instituţia. Acum ei

Fiind de mai multe ori gazdă a

sunt apreciaţi în ţară şi peste

numeroase reuniuni, simpozioane

hotare.

şi conferinţe internaţionale în
domeniu, Republica Moldova a

Drept dovadă este numărul mare

obţinut recunoaşterea şi înalta

al beneficiarilor, dar şi al prietenilor

apreciere pe plan internaţional a

Agenţiei de Stat pentru Protecţia

eforturilor sale întru crearea unui

Proprietăţii Industriale. Mulţi dintre

climat favorabil pentru protecţia

aceştia sunt azi prezenţi în această

proprietăţii industriale.

sală, pentru a împărtăşi împreună
cu dumneavoastră bucuria

Prin efortul Agenţiei s-a creat

sărbătorii.

Colecţia Naţională de Brevete, care

na, într-o atmosferă de sărbătoare,

Rezultatele muncii speciali ştilor de

zece ani de la înfiinţarea Agenţiei

documente. Au fost luate la

la AGEPI se concretizează în legile

de Stat pentru Protecţia Proprietăţii

evidenţă aproximativ 53 mii de

şi actele normative

plăcere să fiu aici, cu

dumneavoastră, pentru a consem-

Industriale a Republicii Moldova.
Zece ani de funcţionare a unei
instituţii de stat e şi puţin, e şi mult.
Este puţin dacă te limitezi la o
simplă numărătoare de ani,
comparativ cu alte instituţii care îşi
sărbătoresc jubileul de 50, 100 şi
mai mulţi ani.
Este şi mult, dacă faci nişte bilanţuri,
realizând o trecere în revistă a
activităţii Agenţiei şi a rezultatelor
obţinute în această perioadă.

conţine circa 20 milioane de

elaborate şi aprobate,
care au contribuit la
crearea cadrului legislativ
naţional în domeniu şi la
armonizarea acestuia cu
normele dreptului
internaţional.
Agenţia de Stat pentru
Protecţia Proprietăţii
Industriale susţine şi
stimulează creativitatea în
domeniu, promovează
sistematic realizările

Protecţia proprietăţii intelectuale, în

inventatorilor, acordându-

general, şi a proprietăţii industriale

le sprijinul necesar

în particular, este un domeniu nou,

pentru a participa la

dar deosebit de important pentru

diferite expoziţii naţionale

ţara noastră. Atunci, cu zece ani în

şi internaţionale de

urmă, la constituirea Agenţiei de

specialitate.

9

ANIVERSÃRI

cereri pentru înregistrarea obiectelor de proprietate industrială din 67
ţări ale lumii, au fost eliberate 11
mii titluri de protecţie.
Pe parcursul a 10 ani, AGEPI îşi
menţine constant rolul de frunte în
stocarea şi distribuirea informaţiei
în domeniul proprietăţii industriale.
Precum vedeţi, cifrele vorbesc de
la sine. Recent Agenţia a lansat un
proiect ambiţios care ţine de
pregătirea cadrelor naţionale în
domeniul protecţiei proprietăţii
industriale. Pentru realizarea
acestui proiect, în cadrul Agen ţiei a
fost înfiinţat Institutul de Proprietate
Intelectuală, fiind elaborat un
sistem complex de instruire ce,
sperăm, să dea roadele bune, pe
care le aşteptăm. Consider că

invenţiilor, propunerilor de raţionali-

noi această practică a ţărilor cu o

zare. Or, crearea unor invenţii doar

economie prosperă, pusă în slujba

de dragul brevetării nu are rost,

oamenilor, a societăţii.

căci nu aduce nici un folos practic.

Agenţia de Stat pentru Protecţia

Este necesar ca rezultatele muncii

Vă doresc, dragi prieteni, stimaţi
colaboratori ai Agenţiei de Stat

Proprietăţii Industriale mai are

şi talentului inventatorilor, a

pentru Protecţia Proprietăţii

rezerve pentru a spori eficacitatea

oamenilor înzestraţi cu spirit creativ

Industriale, sănătate, perseverenţă

activităţii sale.

să fie implementate, contribuind

în lucru şi succese în abordarea şi

astfel la dezvoltarea economiei

soluţionarea tuturor problemelor

Ştiu că Agenţia lucrează acum la
elaborarea Strategiei de dezvoltare
a sistemului naţional de protecţie
şi utilizare a obiectelor de
proprietate
industrială
pe o
perioadă
îndelungată.
Cred că Dvs.
trebuie să
depuneţi
eforturi şi
mai mari,
pentru a
găsi un
mecanism
eficient, care
să asigure
aplicarea în
practică a
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naţionale. Aşa se procedează în

ce ţin de domeniul în care vă

toate ţările civilizate. Să preluăm şi

desfăşuraţi activitatea.
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Doamnelor [i domnilor,
nemijlocită a fost elaborată şi se aplică în practică baza normativ-juridică a
sistemului, se realizează cu succes un complex de măsuri, orientate spre
utilizarea potenţialului acestuia pentru dezvoltarea economiei şi
consolidarea poziţiei statului pe plan internaţional.

Competenţa, talentul şi simţul noului, care Vă sunt caracteristice, au
contribuit la afirmarea internaţională a AGEPI şi au deschis calea spre o
colaborare reciproc avantajoasă cu instituţii similare din majoritatea
ţărilor dezvoltate, Organizaţia Mondială de Proprietate Industrială, alte
organisme internaţionale şi regionale.

{tefan ODAGIU,
Viceprim-ministru,
ministrul economiei
al Republicii Moldova

M

inisterul Economiei
al Republicii Moldova
Vă adresează cele

mai calde felicitări şi cele mai
sincere urări de bine cu prilejul

Datorită activităţii AGEPI republica a aderat la o serie de tratate
internaţionale în domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale, prima din
regiunea eurasiatică a ratificat
Tratatul de Cooperare în domeniul
Brevetelor (PCT).
Participarea activă a inventatorilor
moldoveni la concursuri şi expoziţii
naţionale şi internaţionale şi
rezultatele înalte obţinute la aceştia,
în mare măsură, sunt şi meritul
colectivului Dvs.

sărbătoririi jubileului de

Profitând de această ocazie, Vă

10 ani de la fondarea Agenţiei de

dorim, stimaţi colaboratori ai AGEPI,
mulţi ani, sănătate, belşug şi bucurii
în casele Dumneavoastră, noi

Stat pentru Protecţia Proprietăţii
Industriale (AGEPI).
Activitatea Dumneavoastră
fructuoasă pe parcursul acestor
ani a jucat un rol considerabil la

succese şi realizări frumoase în
activitatea profesională întru
prosperarea Republicii Moldova.

constituirea şi dezvoltarea
sistemului naţional de protecţie a
proprietăţii intelectuale. Cu
participarea Dumneavoastră
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AGEPI LA STARTUL UNEI ETAPE NOI

D

upă cum am menţionat, la şedinţa
solemnă dedicată jubileului de zece ani ai
AGEPI, au mai fost prezenţi reprezentanţi ai

ministerelor, instituţiilor de învăţământ superior,
Primăriei municipiului Chişinău, ai diverselor firme şi
întreprinderi industriale, Academieide Ştiinţe, comisiilor
parlamentare şi Comisiei Superioare de Atestare,
numeroşi oaspeţi de peste hotare, reprezentanţi
ai organizaţiilor internaţionale şi ai oficiilor de brevete
din alte ţări.
Mesaje de felicitare la adresa AGEPI au rostit dnii Ion
Filimon, preşedintele Comisiei Parlamentare pentru
Agricultură; Boris Melnic, preşedintele Comisiei
Superioare de Atestare; Pavel Vlad,
vicepreşedintele AŞM; Victor Moloşag, preşedintele
Federaţiei Sindicatelor angajaţilor din serviciile
publice. Din partea oaspeţilor au rostit felicitări dnii
Jeno Bobrovszky, Director a.i., Direcţia pentru
cooperare cu unele ţări din Europa şi Asia (OMPI);
Alexander Shelemekh, vicepreşedintele Coaliţiei
pentru Protecţia Drepturilor de Proprietate
Intelectuală (CIPR); Alexandr Grigoriev,
vicepreşedintele Oficiului Eurasiatic de brevete
(OEAB); Alexandru Cristian Ştrenc, primvicedirector OSIM (România); Ghenadi Neguleaev,
şef Secţie Cooperare Internaţională, Agenţia
pentru Brevete şi Mărci, Federaţia Rusă; Piotr
Ivanenko, prim-vicedirector general, Departamentul
de Stat pentru Proprietatea Intelectual ă al Ucrainei.
La şedinţa solemnă au mai fost prezenţi dnii Denis
Croze, şef Secţie dezvoltare legislaţie
internaţională, Departamentul mărci, desene
industriale şi indicaţii geografice, OMPI; Valeriu
Geambazu, consilier pe probleme de rela ţii cu
presa, OSIM (România); Fabrice Wenger, jurist,
Direcţie juridică, Institutul Naţional pentru Indicaţii
de Origine al Franţei; Yves Plasseraud, avocat în
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proprietatea industrială, Ernest Gutmann-Yves
Plasseraud S.A., Franţa; Burkhart Goebel,
Partener Lovells, Germania; Szabolcs Kiss,
examinator mărci, Oficiul de Brevete, Ungaria;
precum şi dnele Mira Rajh, şef Secţie mărci
naţionale, Oficiul de Proprietate Intelectual ă
din Slovenia; Digna Zinkevičiené, şef a.i.
Direcţia mărci, desene şi modele industriale,
Biroul de Stat pentru Brevete, Lituania; Elena
Iliaşciuk, expert examinare mărci şi indicaţii
geografice, Departamentul de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală, Ucraina; Natalia
Lojkin,expert examinare mărci, Institutul
Federal de Proprietate Industrială, Federaţia
Rusă.
Şedinţa a decurs într-o atmosferă caldă, prietenească,
de adevărat sărbătoare, care a fost laitmotivul întregii
şedinţe, unde fiecare s-a simţit răsplătit pentru efortul
depus şi încurajat spre noi realizări. Chiar momentul de
înmânare a diplomelor Guvernului, Ministerului
Economiei şi ale AGEPI unui mare număr de
colaboratori, a luat un aspect mai pu ţin oficial,
conferindu-i manifestaţiei o notă afectivă, de întâlnire
între prieteni şi parteneri.
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ASPECTE ACTUALE ALE PROPRIETÃÞII INDUSTRIALE

PROTECTIA
INVENTIILOR

Veaceslav CRECETOV,
[ef Direc\ie Inven\ii, AGEPI

P

arte integrantă a culturii unui popor, alături de ştiinţă,
literatură, artă, protecţia proprietăţii industriale constituie
o componentă extrem de importantă a dezvoltării

economico-sociale. La hotarul mileniilor globalizarea economiei
mondiale a impus necesitatea armonizării pe scară mondială
dreptului privind brevetarea invenţiilor. Aderarea la Organizaţia
Mondială de Proprietate Intelectuală (OMPI), Tratatul de Cooperare în
Domeniul Brevetelor (PCT) şi la Tratatul privind Dreptul Brevetelor
(PLT) face posibilă integrarea Republicii Moldova în sistemul
internaţional de protecţie a proprietăţii industriale, creând astfel mai
multe posibilităţi inventatorilor şi oamenilor de afaceri din ţara noastră
pentru dezvoltarea economiei naţionale şi, implicit, apariţia de
produse autohtone competitive pe pie ţele de importanţă regională şi
mondială.
În Republica Moldova, conform Legii nr. 461/1995 cu modific ările sale
din 2000, este în vigoare sistemul mixt de acordare a brevetului de
invenţie, bazat pe examinarea amânată, în cadrul căreia, la un
demers în scris al solicitantului depus concomitent cu cererea sau
în termen de 30 de luni de la data depozitului, un brevet poate fi
eliberat cu examinarea de fond sau pe r ăspunderea solicitantului.
Deci, sistemul mixt de acordare a brevetelor

include elemente ale

sistemelor declarativ, atributiv şi de acordare a brevetului cu
examinare amânată.
Brevetele eliberate de AGEPI în perioada 1992-2002 se repartizeaz ă
în modul următor:
n

cu examinarea în fond 20%;

n

pe răspunderea solicitantului – 80%.
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Brevetele acordate se repartizează

în ceea ce priveşte locul creării

pe domeniile de activitate uman ă

invenţiei, domeniul tehnologic şi

în modul următor:

faptul că produsele sunt importate

p

necesităţi curente ale vieţii
(inclusiv medicina) – 45%;

D

sau sunt de origine autohtonă.

p

brevetabilitatea ei, dacă

chimie (inclusiv biochimie,

cunoştinţele accesibile publicului

această divulgare a fost făcută

băuturi alcoolice şi

oriunde în lume până la data

în termen de 12 luni până la

nealcoolice) – 19,5%;

depozitului sau, dacă a fost

data priorităţii invenţiei în

invocată o prioritate, până la data

cauză de către inventator,

priorităţii (ziua, luna, anul) invenţiei

solicitant sau o terţă persoană

mecanică, construcţie –15%;

revendicate.
p
p

referitoare la esenţa

invenţiei nu influenţează

Examinarea cererii se face pe baza
stadiului anterior care cuprinde

p

ivulgarea informaţiei

fizică, electricitate – 12,5%;
tehnologie – 8%.

În ceea ce priveşte valorificarea
spiritului inventiv, orice lege,
oricât de bine ar fi formulată, nu e
suficientă dacă nu vor exista
pârghii eficiente pentru
încurajarea aplicării invenţiilor în
ţară şi nu va exista un sistem
amplu şi operativ de informare în
acest domeniu. În Buletinul Oficial
de Proprietate Industrială (BOPI),
care apare lunar, sunt publicate
informaţii referitoare la cererile de
brevet de invenţie depuse la
AGEPI şi la brevetele acordate şi
eliberate de către AGEPI. AGEPI

care a obţinut informaţia direct
sau indirect de la aceştia.

O invenţie este nouă dacă nu
este conţinută în stadiul anterior.
Invenţia revendicată se consideră
nouă dacă cuprinde elemente care
nu se reîntâlnesc într-un document
relevant individual din stadiul
anterior.

O invenţie se consideră că
rezultă dintr-o activitate

Invenţii nebrevetabile
Nu sunt considerate invenţii
brevetabile:
n

soluţiile care nu constituie
obiecte materiale sau acţiunile

inventivă dacă pentru o persoană

asupra obiectelor materiale cu

de specialitate în acest domeniu

aplicarea mijloacelor

ea nu rezultă în mod evident din

materiale şi anume:

stadiul anterior.

descoperirile, teoriile ştiinţifice
şi metodele matematice,

Invenţia revendicată poate fi
considerată neevidentă

metodele de executare a
operaţiunilor intelectuale,

(rezultă dintr-o activitate inventivă)

metodele de organizare şi

în cazul în care diferenţele dintre

administrare economică;

editează, de asemenea, aceste

invenţia revendicată şi stadiul

informaţii în web site-ul său şi pe

anterior la data depozitului (sau

suport electronic (CD-ROM-uri).

dacă a fost invocată prioritatea - la

orarele, regulile, proiectele şi

data priorităţii cererii în care se

schemele de sistematizare a

dezvăluie obiectul revendicat),

edificiilor, construcţiilor,

Conform articolului 4(1) din Lege,

sunt evidente pentru persoana de

teritoriilor (cu alte cuvinte, orice

o invenţie din orice domeniu

specialitate din acest domeniu.

prezentări de informaţie);

Condiţii de brevetabilitate

tehnologic poate fi brevetată sub
rezerva ca aceasta să fie nouă,
să rezulte dintr-o activitate
inventivă şi să fie susceptibilă de
aplicare industrială.

O invenţie este susceptibilă
de aplicare industrială sau
este utilă, dacă obiectul ei poate
fi folosit în industrie, agricultur ă

n

Se acordă brevet şi se asigură

activitate umană, având utilitate
specifică, substanţială şi credibilă.

semnele convenţionale,

realizările cu caracter estetic
(design);

n

topografiile circuitelor integrate;

sau în orice alt domeniu de

dreptul de brevet, fără discriminare

16
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n

soiurile de plante, altele decât
microorganismele.
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P

rin descoperire se
înţelege depistarea

fenomenelor, proprietăţilor sau

legilor universului material
care nu au fost cunoscute

conţine caractere tehnice noi, un

utilizarea embrionului uman în

asemenea purtător de informaţie,

scopuri industriale şi comerciale

procedeul sau dispozitivul de

nemedicale.

prezentare a informaţiei ar putea fi
obiectul unei invenţii brevetabile.

Nu poate constitui o invenţie
brevetabilă procedeul de

Realizările cu caracter estetic

modificare a identităţii animalelor

(design), topografiile circuitelor

care le-ar putea cauza suferinţe

anterior şi care sunt susceptibile

integrate, soiurile de plante

fără nici un rezultat medical

verificării. Dacă, însă, o

excluse din categoria obiectelor

substanţial pentru om sau animal,

descoperire este pusă în

brevetabile, deoarece sunt

precum şi animale rezultând din

aplicare practică, ea poate fi

protejate prin alte acte legislative

aceste procedee.

obiectul unei invenţii
brevetabile.

sunt

(de exemplu, realizările cu caracter
estetic (design) sunt protejate prin
Legea nr. 991/1996/2000 privind
protecţia desenelor şi modelelor
industriale).

Prin teorie ştiinţifică se înţelege o
totalitate sistematizată de idei,
ipoteze, legi şi concepţii care
descriu şi lămuresc faptele şi
evenimentele din diferite domenii

S

e exclud de la brevetare
invenţiile a căror

exploatare comercială se cere a

Algoritmul efectuării
examinării CBI include
următorii paşi:
I.

Examinarea formală

II.

Examinarea preliminară

III. Publicarea cererii
IV. Examinarea de fond

şi categorii de fenomene.

fi prevenită în scopul menţinerii

Metodele matematice, metodele

ordinii publice sau a bunelor

de executare a operaţiunilor

moravuri, inclusiv în scopul

intelectuale, de organizare şi

ocrotirii vieţii şi a sănătăţii

prezentării documentelor cererii la

administrare economică nu sunt

oamenilor şi animalelor sau

AGEPI.

considerate invenţii brevetabile,

prezervării vegetalelor, ori

deoarece nu reprezintă acţiuni
asupra obiectelor materiale.
Semnele convenţionale, orarele,

pentru a evita aducerea de
atingeri grave mediului
înconjurător.

Examinarea formală
Examinarea formală se efectuează
în termen de o lună de la data

La examinarea formală a cererii se
verifică:

a) respectarea condiţii minime

regulile, proiectele şi schemele de

pentru înregistrarea cererii în

sistematizare a edificiilor,

sensul stabilirii datei de depozit;

construcţiilor şi teritoriilor sunt

b) corectitudinea completării

excluse de la brevetabilitate

Nu poate constitui o invenţie

deoarece ele constituie doar ni şte

brevetabilă corpul omenesc, la

prezentări de informaţie şi nu

diferite etape de formare şi

implică activitate inventivă. Aceasta

dezvoltare a lui, precum şi simpla

se aplică la cazurile în care

descoperire a elementelor

Data de depozit a cererii se

revendicările se referă la

acestuia, inclusiv a secvenţei sau

stabileşte de AGEPI, în

prezentarea informaţiei ca atare, la

unei porţiuni de secvenţă de genă,

conformitate cu articolul 5 din

cererii;

c) dacă este prezentată dovada
de plată a taxei.

informaţia înscrisă pe un purtător,

procedee de clonare a fiinţelor

PLT, la data la care AGEPI a

la un procedeu sau dispozitiv de

omeneşti, procedee de

recepţionat unul sau mai multe

prezentare a informaţiei. Dacă,

modificare a identităţii genetice

documente care conţin, cel puţin,

însă prezentarea informaţiei

germinale a fiinţelor omeneşti,

următoarele elemente:

17

ASPECTE ACTUALE ALE PROPRIETÃÞII INDUSTRIALE

a) o indicaţie expresă sau
implicită că acest(e) document(e) reprezintă o cerere;
b) indicaţii care permit stabilirea

e) îndeplinirea condiţiilor de
brevetabilitate;

f) conţinutul materialelor suplimentare, astfel încât acestea

identităţii solicitantului sau

să nu modifice esenţa invenţiei

contactarea acestuia de către

solicitate;

AGEPI;
c) o parte care pare a fi o
descriere a invenţiei.

g) corectitudinea şi completarea
documentelor anexate la cerere;

h) dacă sunt declaraţi inventatorii.

În calitate de descriere a invenţiei,
poate fi un text care la prima
vedere pare a fi o descriere a
invenţiei, un desen tehnic însoţit de
descrierea acestui desen, o
formulă chimică, o listă de
secvenţă de nucleotide şi /sau
aminoacizi, care vor dezvălui
esenţa invenţiei.

Publicarea cererii
Cererea de brevet, pentru care s-a
constituit depozitul, au fost plătite
taxele, şi nu a fost luată o hotărâre,

Aceste pregătiri se consideră

la data intrării cererii în Direcţia

terminate după expirarea a 15

Invenţii.

luni de la data de depozit a

documentelor cererii cu
cerinţele stabilite de regulile
Regulamentului de aplicare a
Legii nr. 461/1995 privind
brevetele de invenţie;

4. Analiza noutăţii
5. Analiza neevidenţei (activităţii
inventive)

6. Adoptarea hotărârii de acordare a brevetului sau de
respingere a cererii.

înainte de finisarea pregătirilor

cererii;
b) cererea pentru care a fost

licenţelor. Produsul poate fi utilizat
cu un profit mai mare dacă este
protejat de brevet. La formarea
unităţilor de producţie mixte,
investiţiile de capital ale titularului
de brevet pot fi reduse cu preţul
invenţiilor puse la dispoziţia noii
companii. Folosirea brevetului
presupune pentru titular obţinerea
unor profituri suplimentare.

luată hotărârea de acordare a
brevetului de invenţie.

Examinarea de fond
AGEPI efectuează examinarea de

P

ractica marilor firme

demonstrează că brevetele

de invenţie sunt o resursă

fond a cererii în termen de 18 luni

strategică de sporire a valorii

de la data depunerii cererii de

firmei. Nici o invenţie nu poate

examinare de fond sau de 6 luni
de la data depunerii cererii de
eliberare brevetului pe răspundere

fi considerată neimportantă în
scopul protecţiei. Un brevet este

solicitantului. Dacă cererea de

o investiţie pentru viitor, care

examinare se depune până la

poate fi transformată în produs,

revendicărilor şi descrierii

terminarea examinării preliminare,

în valoare sub formă de licenţă

invenţiei;

examinarea de fond a cererii de

sau în tehnologie nouă prin

brevet se efectuează în termen de

transfer tehnologic.

c) clasificarea invenţiei conform
CIB (ultima ediţie), în baza

d) îndeplinirea condiţiei de
unitate a invenţiei;

18

triale sau utilităţii

succes atât a produsului, cât şi a

efectuează în termen de 2 luni de

b) concordanţa conţinutului

3. Analiza aplicabilităţii indus-

ca rezultat comercializarea cu

tehnice pentru publicare;

examinării;

2. Analiza unităţii invenţiei

Nu se publică următoarele cereri:

Examinarea preliminară se

documentele necesare

ţie” al unei cereri de brevet

luni de la data constituirii depozitului.

care se consideră retrasă

a) dacă sunt prezentate toate

1. Analiza caracterului de “inven-

Folosirea brevetului de invenţie are

Examinarea preliminară

verifică:

următoarele acţiuni:

se publică în BOPI în termen de 18

a) cererea respinsă, retrasă sau

La examinarea preliminară se

Examinarea de fond cuprinde

respectiv 18 sau 6 luni de la data
intrării în secţia de specialitate.

ASPECTE ACTUALE ALE PROPRIETÃÞII INDUSTRIALE

SUMMARY

As an integral part of culture of a nation alongside of science, literature, art, industrial property protection
constitutes an extremely important component of the social economic development. The AGEPI paid an
exquisite attention to the organization of a legal framework and harmonization thereof with the requirements
of the international law. The Republic of Moldova became party to WIPO and other international treaties and
conventions in the filed, such as PCT and PLT. The activity on the assurance of inventions protection is based
on the Law on Patents for Invention of the Republic of Moldova. In the Republic of Moldova it is accepted a
mixed patent granting system, including elements of declarative, attributive and granting systems with postponed examination.

ŞTIAŢI CĂ…
… potrivit opiniilor medicilor francezi, cel mai ieftin medicament din lume este râsul?
Acesta are un efect binefăcător asupra organismului omenesc, deoarece dilată plămânii
şi ajută la circulaţia sângelui
… după cum susţin psihologii japonezi, circa 58% dintre copiii născuţi din părinţi ce nu
se iubesc sunt inferiori din punct de vedere intelectual şi fizic celorlalţi?
… în oraşul Sao-Paulo (Brazilia) s-a fondat un “club al stângacilor”? Reprezentanţii lui
pretind că zece la sută din toate produsele sunt fabricate pentru a fi utilizate cu mâna
stângă. Membrii acestui club menţionează cu mândrie că mai mulţi oameni celebri au
fost stângaci: Michelangelo, Leonardo da Vinci, Picasso, Charlie Chaplin, Paul
McCartney etc.
… în urma statisticilor s-a constat că aproape 90 la sută din locuitorii Europei nu sunt
mulţumiţi de forma nasului lor? Majoritatea acestora sunt femei care se prezint ă la
medic pentru “repararea” nasului, considerându-l că nu e frumos. În schimb bărbaţii
sunt îndeosebi indispuşi de urechile lor ”plioştite”, în opinia lor.
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BREVETAREA
METODELOR DE BUSINESS: PRACTICA UNOR
|+RI DEZVOLTATE
Aurelia CIOBANU,

[ef Sec\ie Examinare Preliminar= [i Metodologie,

Ala GU{AN,
[ef adjunct Sec\ie Examinare Preliminar=
[i Metodologie, AGEPI
Ar putea oare face o metodă

metode de business sau

bazeze pe o descriere care să

de business obiectul unui brevet

programe pentru calculator, dac ă

permită unei persoane de

de invenţie?

invenţia se referă la aceste obiecte

specialitate în domeniu să

ca atare”.

realizeze şi să folosească invenţia.

Cum este abordată această
problemă în alte ţări?

Permite oare legislaţia
Republicii Moldova
solicitanţilor să beneficieze de

În acelaşi timp, art. 27(1) al TRIPs
prevede că brevetele pot fi
eliberate pentru invenţii în orice
domenii tehnologice, prevenind
astfel discriminarea dintre diferite
domenii tehnologice. Unica cerin ţă

protecţia prin brevet a unei

relevantă a TRIPs este ca produsul

metode de business?

sau procedeul să fie nou, să

Articolul ce urmează încearcă
să răspundă la aceste întrebări.

P

roblema brevetării
metodelor de business
constituie obiectul unor

largi dezbateri în literatura de
specialitate, fiind abordată în mod
diferit în legislaţia de domeniu a
diferitelor ţări.

Accentul este pus asupra
revendicării de aplicare practică a
metodei. Se consideră că metoda
de business care exprimă o
aplicare practică (utilă, concretă şi
cu un rezultat tangibil) a unei
tehnologii se poate bucura de
protecţie prin brevet.

implice activitate inventivă şi să fie

Bazele de date, sistemele de

susceptibil de aplicabilitate

comunicare, circuitele şi fibrele

industrială. În sensul art. 21

continuă să fie o caracteristică

termenul “susceptibil de

dominantă a procesării datelor de

aplicabilitate industrială” se va

business. Metoda de procesare a

trata în mod obligatoriu, fiind

datelor de business este

sinonim cu “utilitate”.

implementată în maşina de

SUA au o experienţă vastă de
brevetare a metodelor de business. Conform Actului privind
Brevetele din 1952, brevetele
pentru metodele de business

Conform art. 52(3) al Convenţiei

reprezintă subiectul aceloraşi

privind Brevetul European, sunt

cerinţe de brevetabilitate aplicate

procesare a datelor care, de
asemenea, se va reflecta în
cererea de brevet. În ultimul timp,
însă, în cererile de brevet accentul
se deplasează către funcţiile de
business, implementarea
proceselor devenind mai puţin
proeminentă.

excluse de la brevetare ”scheme,

oricărui alt procedeu sau metodă,

reguli sau metode de executare a

şi anume utilitatea, noutatea şi

Astfel, în anul 1999 în SUA au fost

operaţiunilor intelectuale, jocuri,

neevidenţa, şi trebuie să se

depuse 2658 cereri de brevete
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pentru metode de business care

la finele lui 1999 - spre shopping-

OEB abordează brevetarea

se referă la clasa 705 (conform

ul electronic şi apoi spre sistemele

metodelor de business similar

clasific ării americane de brevete) -

de transfer financiar.

brevetării programelor de calcula-

Procesarea business-informaţiei
moderne. Aceast ă clasă se referă
la aparatajul şi metodele
corespunzătoare de procesare a
datelor sau a opera ţiilor de calcul,
în care aparatul sau metoda este
utilizată în:

1) practica, administrarea ori

În martie 2000 USPTO (Oficiul de
Brevete şi Mărci al SUA) a anun ţat
un plan de ac ţiuni în scopul
îmbunătăţirii calităţii examinării în
domeniul tehnologiilor referitoare
la comerţul electronic şi metodele
de business, care include
angajarea si instruirea unui num ar

managementul întreprinderii;

suficient de examinatori în acest

sau

domeniu, crearea bazei de date,

2) procesarea datelor financiare;
sau

3) determinarea impozitelor sau

cuprinzând stadiul tehnicii,
revizuirea ghidului de examinare a

inventiilor în domeniul dat etc.

preţurilor pentru produse ori

Pozitia JPO

servicii.

Brevete) în această problemă este

(Oficiul Japonez de

următoarea: invenţiile în domeniul

tor. Metodele de business sau
programele de business sunt
incluse în sistemul de brevetare
din motivul că se revendică un
proces (procedeu) şi nu
programul ca atare. Însă criteriul
de brevetabilitate a programelor de
calculator, tratate conform OEB necesitatea obţinerii unui efect
tehnic ce depăşeşte simpla
interacţiune dintre program şi
hardware calculatorului - nu se
aplică în mod direct metodelor de
business.
Acestea sunt tratate asemănător
metodelor sau algoritmelor
matematice, care se consider ă

ÎN GENERAL,

business-ului pot fi considerate ca

se breveteaz ă metodele de

programelor de calculator. În

business în mai mult de 20 de

acelaşi timp, metodele de busi-

domenii de procesare a datelor

ness ca atare (per se) nu sunt

financiare şi de management,

brevetabile.

principalele dintre ele fiind:

O invenţie din domeniul business-

numerică. Nici un rezultat tehnic

asigurările, stocarea

ului poate fi obiectul unui brevet,

direct nu se produce prin metoda

comercializării, managementul

asemenea invenţiilor privind

matematică în sine. Spre

deservirii medicale, sistemele

programele de calculator, dac ă ea

deosebire de aceasta, este

corespunde unor cerinţe bine

brevetabilă o metodă matematică

determinate, şi anume:

utilizată într-un proces tehnic, cu

procesarea informaţiei cu utilizarea

condiţia ca acest proces să fie

resurselor calculatoarelor (hard-

executat pe un suport fizic (de ex.,

ware) este efectuată în scopul

obiect material sau o imagine

soluţionării unei probleme tehnice

menţinută în formă de semnal

concrete. De ex., simplei organizări

electric), prin intermediul unor

a sistemului de transfer i se va

mijloace tehnice, folosind metoda

În perioada anterioar ă anului 1990

refuza brevetarea din motivul lipsei

matematică şi, în rezultat, să se

brevetele pentru metode de

de activitate inventivă, deoarece

obţină unele schimbări în acest

de rezervări, sistemele de
măsurări poştale
(computerizate), shopping
electronic etc.

business erau focalizate asupra

o formă a invenţiilor din domeniul

brevetabile dacă se utilizează întrun proces (procedeu), motivul fiind
următorul: o metodă sau algoritm
matematic se efectuează în baza
cifrelor, obţinând un rezultat
oarecare doar într-o formă

rezultatul poate fi realizat prin

obiect. Ca mijloace tehnice ar

măsurărilor poştale computerizate

aplicarea de rutină a sistemului

putea servi, bunăoară, calculatorul

şi sistemelor de înregistrare a

obişnuit de analiză şi pentru un

cu hardware cuvenit. Astfel,

banilor cash. Spre sfâr şitul a. 1994

specialist în domeniu, în limitele

revendicările direcţionate spre un

accentul s-a deplasat spre

exercitării unei activităţi ordinare,

proces tehnic, în care este utilizat ă

sistemele de transfer financiar, iar

acesta va fi evident.

o metodă matematică, nu vor
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proteja metoda în sine, ci aplicarea

1. pentru ca metodele de business computer-implementate s ă fie

ei într-un program ce determină

brevetabile, este necesar ca în revendic ări să fie exprimat aspectul

secvenţa etapelor procesului pentru

tehnic al acestora;

care este solicitată protecţia.
În mod similar, dacă un procedeu

2. simpla automatizare a proceselor de tranzac ţie cunoscute, folosind
tehnici de automatizare cunoscute, nu este brevetabil ă.

nou de efectuare a activităţii de
business aduce o contribuţie
tehnică la stadiul anterior sau
propune soluţionarea unei
probleme tehnice, atunci aceast ă

G

eneralizând practica ţărilor dezvoltate în acordarea unei
protecţii metodelor de business, se poate trage concluzia

metodă sau procedeu nu vor fi

că abordarea generală a acestei probleme constă în brevetarea

excluse de la brevetare. Exemplu:

metodelor de business nu ca atare, ci în cazul în care acestea

o nouă metodă de business

poartă un caracter tehnic, aducând o contribu ţie practică stadiului

poate consta într-o utilizare mai
eficientă a resurselor de către

tehnicii.

părţile implicate în activitatea de
business.
O interpretare similară se aplică şi

în Anglia: invenţiile care

revendică obiecte excluse de la
brevetare ca atare nu sunt brevetabile, dar invenţiile ce revendică
procese tehnice, industrial aplicabile, cu alte cuvinte procesele care

La ora actuală în Republica Moldova, în conformitate cu Legea
nr. 461 privind brevetele de invenţie, cu modificările din 23.06.2000,
programele de calculator au fost excluse din categoria obiectelor
nebrevetabile. Dat fiind faptul că metodele de business computerimplementate pot fi supuse unei trat ări similare celei aplicate programelor
de calculator, metodele de business pot beneficia la fel de protec ţie
prin brevet.

sunt practic utile şi nu doar simple
idei abstracte, deşi utilizează
obiectele excluse, pot fi brevetate.
În iunie 2000 la Tokyo a avut loc o
şedinţă tehnică trilaterală JPOUSPTO-EPO, unde a fost elaborat

SUMMARY

Business, method may it be an object of a patent for invention?
How is this problem decided in other countries?

un raport comun privind studiul

Does the legislation of the Republic of Moldova benefit by the

comparativ al practicii curente de

protection of a business method?

brevetare a metodelor de busi-

The respective article try to answer this question.

ness. Părţile au ajuns la următorul
consens privind metodele de
business computer-implementate:
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M+RCI {I NUME DE
DOMENE PE
INTERNET
Violeta JALB+,
[ef Sec\ie M=rci Interna\ionale, AGEPI
(Continuare din numărul precedent)

Sistemul protecţiei mărcilor permite, de asemenea, existen ţa mărcilor

4. LITIGII

C

identice pentru mărfurile şi serviciile omogene, dacă aceste mărci au fost
înregistrate în diferite ţări. Cu alte cuvinte, în Moldova şi în SUA poate exista
marca “DUPO”, înregistrată pentru mărfuri omogene pe numele diferitor

auzele unor litigii între

proprietari. Acest lucru nu va crea divergen ţe. Mai mult decât atât, în Moldova

titularii mărcilor şi

pot exista două mărci identice “Malîş”, înregistrate pentru doi producători de

deţinătorii numelor de

domen le constituie în prezent
deosebirile dintre sistemul de
acordare a drepturilor asupra
mărcilor şi numelui de domen în
Internet şi, în acelaşi rând,
deosebirile dintre sistemul de
înregistrare al mărcii şi cel al
înregistrării numelor de domen. 4

mărfuri neomogene, de exemplu prima marc ă ar fi pentru produse
alimentare pentru copii, iar cealalt ă pentru jucării.5
Sistemului de înregistrare a numelor de domen nu-i sunt caracteristice
principiile de înregistrare a mărcilor, deoarece Internet-ul este reţeaua de
calculatoare mondială extrateritorială care oferă accesul la orice
calculator, din orice punct al Pământului, spaţiul lui fiind considerat unic.
În afară de aceasta, mărfurile şi serviciile care pot să apară pe site nu au
nici o importanţă la înregistrarea numelui de domen. Dreptul asupra
numelui de domen ia naştere odată cu înregistrarea lui într-o companie

Dreptul asupra mărcii apare în

non-guvernamentală, care a obţinut licenţă de înregistrare a numelor în

urma înregistrării de stat la un

perimetrul unui domen concret din Internet.

organ abilitat sau în urma recu-

“Network Solutions Inc.” nu cercetează masivul de mărci înregistrate,

noaşterii în baza contractelor

bazându-se numai pe declaraţia solicitantului privind faptul c ă el nu cunoaş-

internaţionale.

te existenţa unei asemenea desemnări. Cel care protestează poate să

În virtutea principiilor teritoriale şi
de specializare, sistemul protecţiei
mărcilor permite existenţa mărcilor
identice şi similare într-o singură
ţară, dacă ele se atribuie mărfurilor

depună o reclamaţie în instanţa de judecată, în acest caz “NSI” supunânduse hotărârii instanţei. O altă posibilitate este procedura de împ ăcare:
oponentul, cel care posedă marca înregistrată, notifică posesorul adresei în
Internet cu privire la încălcarea drepturilor de marcă. În cazul dezicerii
benevole de această adresă în Internet, “NSI” anulează înregistrarea. 6

şi serviciilor neomogene, în

S-ar putea pune în discuţie mai multe tipuri de litigii dintre titularii m ărcilor şi

acelaşi timp nu se permite

deţinătorii numelor de domen.

existenţa mărcilor similare pentru
mărfurile şi serviciile omogene.

Primul tip de litigiu constituie înregistrarea abuziv ă a numelor de domen
(cybersquating on domain name grabbins). 7 Scopurile abuzurilor pot fi
diverse:
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¥

intenţia de a obţine profit în urma atribuirii reputa ţiei străine legate de o
marcă concretă;

¥

oferta spre vânzare a numelor de domen titularului m ărcii sau unuia
dintre concurenţii acestuia;

¥

înregistrarea abuzivă a unui nume de domen cu scopul perturb ării
acţiunilor comerciale ale unui concurent, a şa zisul blocaj în afaceri.

¥

încălcări;

¥

speculaţii;

¥

conflicte ale mărcilor;

¥

parodieri.

Încălcările se referă la situaţiile
de conflict în care persoana care a

Titularii drepturilor de proprietate intelectual ă au conştientizat avantajele

obţinut prima dreptul la domen,

Internet-ului ca instrument de afaceri, dar nu to ţi au reuşit să-şi înregistreze

exploatând coincidenţa dintre

mărcile în calitate de nume de domen. Drept urmare, m ărcile cunoscute au

numele de domen şi marcă,

devenit

proprietate a unei alte companii,

obiectul înregistrărilor abuzive, deoarece aproape în toate domenele de
nivel superior înregistrarea se efectueaz ă conform principiului „primul
sosit”.

comercializează acest domen.
Utilizarea mărcilor astfel, indiferent
de faptul dacă marca s-a utilizat ca
nume de domen în Internet sau în

Faptul încălcării dreptului asupra mărcii se poate constata în urma

alt context, este totuşi o încălcare.

apariţiei riscului de confuzie. Aproape toate hotărârile judecătoreşti,

Astfel de cazuri pot fi depistate cu

având ca subiect înregistrarea abuzivă, dau câştig de cauză titularului

ajutorul listei de control a

drepturilor exclusive asupra mărcii. Judecata se bazează nu numai pe

denumirilor standarde de mărci

legile naţionale privind mărcile, dar şi pe actele legislative cu privire la

care include următorii factori:

concurenţa neloială sau prevederile dreptului civil referitor la
despăgubirile materiale şi morale.
Alte tipuri de litigii sunt condi ţionate de diferitele forme specifice de utilizare
a semnelor în Internet. Uneori, blocul de semne utilizate în numele de

¥

mărcii;
¥

¥

omogenitatea produselor
concurente;

juno.com, pe când Juno Lighting Company este proprietarul m ărcii “juno”.
Alteori, însă, coincidenţa este rezultatul acţiunilor intenţionate ale specu-

asemănarea dintre semnele
reclamantului şi ale pârâtului;

domen coincide cu o marca înregistrat ă. Adesea aceste conflicte au loc
involuntar. Bunăoară, Juno Online Service a înregistrat numele de domen

puterea de recunoaştere a

¥

intenţia presupusului

lanţilor. Astfel, unii infractori îşi axează afacerile ilicite pe comercializarea

contravenient de a deruta

numelor de domen profitabile, câ ştigând sume enorme. Nu rareori asem ă-

publicul;

narea dintre numele de domen şi marcă este un mod de a menţine afacerile,
utilizând un nume străin cu scopul de a induce în eroare clien ţii. În Internet o
deosebire minusculă în cadrul semnului se soldeaz ă cu apariţia unei

¥

dovada de-facto a oricărei
induceri în eroare.

adrese cu totul deosebite, pe când utilizatorii pot sesiza cu greu diferen ţa.

Specularea numelor de domen

Astfel, unele firme mici înregistreaz ă nume de domen identice cu m ărci care

reprezintă un comerţ ilicit care

nu le aparţin, lăsând o mică deosebire între ele, de exemplu amazom.com

constă în vinderea sau revinderea,

(adevăratul domen Amazon.com) sau micrOsoft.com (adev ăratul domen

cu preţuri exagerate, a domenului

microsoft.com).

similar cu marca înregistrată. În

Toate aceste conflicte se sfâr şesc cu procese judiciare, conform legisla ţiei
în domeniul mărcilor. În astfel de litigii sunt implica ţi atât utilizatorii, care au
înregistrat numele de domen, cât şi registratorii de domene. Cei din urm ă
merg în întâmpinarea titularilor m ărcilor, propunându-le unele restric ţii la
înregistrarea, utilizarea şi distribuirea numelor de domen.

cazul dat, numele de domen nu
este folosit de către speculant, ci
este păstrat în speranţa că titularul
mărcii îl va cumpără. Specula
numelor de domen este cercetat ă
ca o formă de conflict aparte şi nu

În literatura de proprietate industrial ă se efectuează clasificarea conflictelor,

trebuie atribuită automat cazurilor

împărţindu-le în patru categorii:

de încălcări, deoarece speculanţii
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nu folosesc numele de domen, iar

Numele de domen pot fi înregistrate pentru a preveni utilizarea lor de

datorită dorinţei lor evidente de

altcineva. În unele cazuri înregistrările prioritare nu se utilizează, în altele

comercializare a acestui nume de

însă se vor folosi pentru a readresa utilizatorul la un alt site. La etapa

domen cazurile de speculă sunt

actuală, un lucru deosebit de important pentru firmele comerciale este

lesne de identificat. Cu alte cuvinte,

asigurarea protecţiei drepturilor de proprietate intelectuală şi în acelaşi

cele mai importante criterii ale

rând înregistrarea mărcii în calitate de domen. Fiecare titular al mărcii

încălcării drepturilor mărcii -

trebuie să cunoască toate etapele de elaborare şi protecţie a mărcilor în

folosirea în circuitul economic,

reţea.

probabilitatea de confuzie şi
diluarea mărcii - lipsesc definitiv în
componenţa speculei. Speculanţii
pur şi simplu comercializează
nemijlocit numele de domen.

Conflictele mărcilor au loc de
aceea că numele de domen sunt
lipsite de multe dintre caracteristicile mărcilor şi ale emblemelor,
iar accesibilitatea Internet-ului
depăşeşte limitele geografice care
acţionează asupra mărcilor. De
exemplu, cuvântul “glad” este
marcă a mai bine de 200 de firme
în SUA, plus mulţimea de firme
internaţionale în toate domeniile
industriei, începând de la cosmetică, aparate electrice până la
detergenţi. În acest caz toţi titularii

Utilizarea semnelor în hiperreferinţe, banere şi în alte forme specifice
posibile, care asigură accesul la resursele informa ţionale ale Internet-ului,
prezintă o ameninţare reală pentru titularii mărcilor, deoarece facilitează
formarea la consumatori a asocierilor cu con ţinutul site-ului.

STUDII DE CAZ:
Iată un exemplu de litigiu care a fost calificat drept Înc ălcarea drepturilor
la marcă, diluarea, contrafacerea, desemnarea fals ă a originii şi
concurenţa neloială, care a avut loc în SUA, 1998, intre compania Playboy Enterprises Inc. şi AsiaFocus International Inc.
Playboy Enterprises Inc. (“PEI”), titularul m ărcilor PLAYMATE şi PLAYBOY a acţionat în judecată două companii din Hong Kong în privinţa
prejudicierii, diluării, contrafacerii mărcii, desemnării false a originii şi
concurenţă ilegală derivată din folosirea ilicită a mărcilor PEI pe Internet
în legătură cu 2 site-uri ce conţineau poze cu femei pe domenul “asianplaymates.com” şi “playmates-asian.com” (notaţi faptul că aceste
domene conţin marca Playmate care aparţine de drept reclamantului).

au drepturi legitime de înregistrare

Instanţa a accentuat următorii factori în susţinerea ideii probabilităţii de

a mărcilor lor în calitate de domen.

confuzie dintre site-uri şi reclamant:

Parodierea – un tip de conflict în

¥ mărcile companiei PEI sunt bine cunoscute, fiind investite cu un grad

care numele de domen se
aseamănă intenţionat cu
denumirea companiei sau mărcii.
De exemplu, cineva a înregistrat
denumirea “british-telecom.com”
cu scopul introducerii pe site a
informaţiei de critică la adresa
acestei companii. Posibil c ă cel
mai cunoscut caz de parodiere
este conflictul peta.org, în care
acronimul pentru “Peaple for the
Ethical Treatment of Animals”
(PETA) a fost înregistrat de un
critic, care a înfiinţat un site satiric
pentru o organizaţie fictivă numită

înalt de protecţie;

¥ produsele şi serviciile oferite de reclamat sunt identice cu cele oferite
de reclamant;

¥ sursele de marketing întrebuinţate de ambele părţi sunt identice şi
anume Internetul;

¥ cel puţin un consumator a fost derutat la contactarea site-ului PEI,
gândind că acesta este sponsorizat de reclamant, şi anume Playboy
Enterprises Inc.
În privinţa diluării, Curtea a considerat că mărcile PEI sunt indiscutabil
notorii şi că acţiunile pârâţilor care au inclus aceste mărci în site-urile web
au anihilat total capacitatea consumatorilor de identificare a produselor şi
serviciilor. Curtea a menţionat că fapta a fost intenţionată, accentuând în

“People Eating Tasty Animals”.
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particular introducerea mărcilor similare cu cele ale companiei PEI pe

În acest caz numele de domen

site-urile Internetului pentru momirea vizitatorilor. Curtea a obligat pârâtul

nu a fost înregistrat cu intenţia

la recuperarea tuturor cheltuielilor judiciare ale PEI, plata avocatului şi

comercializării sau obţinerea

$3.000.000 prejudiciu pentru contrafacerea m ărcii. Acest exemplu

banilor din vânzare. Pârâtul a

demonstrează ce valori pot atinge prejudiciile suportate de companii,

argumentat că acesta a fost

datorită exploziei în comerţul electronic, evaluat recent la 12 bilioane de

înregistrat pentru scopuri total

dolari pe an, aşteptându-se să crească până la 350 bilioane de dolari în

diferite, şi anume pentru a-l

2002.

putea folosi în business-ul s ău

9

Majoritatea cazurilor soluţionate în instanţă nu sunt litigii pure de domene,

privat.

sau cazuri de cybersquatting (p ătrundere ilegală în spaţiul electronic), ci

În cazul One in A Million

încălcări ale drepturilor legate de marcă şi sustrageri a informaţiei, iar

motivele pentru înregistrare

reclamanţii au drept scop principal transferarea domenului, precum şi

erau obţinerea banilor de la

stoparea încălcării drepturilor de proprietate intelectual ă.

titularii de bună-credinţă ai
mărcilor înregistrate sau

Drept exemplu poate fi şi cazul Bell Atlantic Corp & Anr contra Bell Altantic
Comunications Plc & Anr, care a avut loc în 1999 în Marea Britanie.

vânzarea domenelor altor
persoane pentru folosinţă. În
acest caz Curtea a acceptat

Reclamantul, o companie de telecomunica ţii din SUA, avea numeroase

motivele reclamatului, în ciuda

obiecţii faţă de reclamat, o companie mică de furnizare a computerelor

faptului că existau dovezi că

din Marea Britanie, ce folosea o marcă identică şi domenul

pârâtul s-a adresat reclamantului

bellatlantic.com. Reclamantul a câştigat cazul de sustragere (copiere) a

în 1997, propunându-i spre

informaţiei, iar reclamatului i-a fost interzis ă înregistrarea şi folosirea

vânzare domenul.

oricărui domen ce conţine cuvintele “Bell” sau “Bell Atlantic”.

Pârâtul a prezentat dovezi că
FCUK este o alternativă a unui

Un alt exemplu este cazul dintre British Telecommunications PLC&ORS

cuvânt care deseori este căutat

şi One in A Million&ORS, din 1998, de asemenea din Marea Britanie.

prin programele de căutare. Se

Curtea de Apel a interzis speculaţiile de domene. S-a constatat că
practica înregistrării numelor şi mărcilor companiilor celebre în calitate de
domen şi intenţia vânzării acestor domene companiilor vizate (sau
oricărui care este disponibil să plătească o sumă frumoasă), constituie un
pericol în vederea prejudicierii m ărcii, chiar dacă domenele nu sunt
active. One in A Million şi Global Media Communications au fost

ştie că acest termen este o
indicaţie a pornografiei pe website. Acum această acţiune trece
printr-un proces complet,
intentându-se şi o acţiune de
contrafacere a mărcii.

sancţionate şi obligate să distribuie domenele înregistrate abuziv
companiilor relevate.

În structura creşterii comercializării

Mulţi consideră că un asemenea mesaj clar al Curţii de Apel va permite

produselor prin Internet, numele

titularilor de mărci să-şi obţină domenele printr-un proces. Dar nu e

de domen au achiziţionat o

întotdeauna aşa. În decembrie 1999, French Connection a pierdut cazul

semnificaţie majoră de identificare,

domenului sustras de către un consultant Internet care şi-a înregistrat

asemeni mărcilor. Mărcile oferă

domenul fcuk.com. French Connection a argumentat că FCUK este un

posibilitate consumatorilor să

nume asociat cu denumirea firmei şi, ca şi în cazul One in a Million,

identifice sursa produsului, să

pârâtul nu a avut posibilitatea nici s ă se apere. Cu toate acestea

asocieze produsul de fabricant.

judecătorul a stabilit că elementele necesare pentru a putea fi stabilit ă

Dreptul exclusiv în folosirea mărcii

sustragerea nu au fost întrunite.

permite titularului să prevină
inducerea în eroare a consuma-
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torilor în asociaţie cu produsele

certificată a unei hotărâri definitive a instanţei judecătoreşti, un contract de

altor întreprinderi.

conciliere sau de consimţământ ori o convenţie arbitrală sau orice alt

În Japonia, înregistrarea şi
administrarea domenelor care

document analogic prezentat de o ter ţă persoană interzice utilizarea unui
astfel de domen şi care este în vigoare în Japonia.

folosesc .jp în calitate de cod al

JPNIC poate revoca, de asemenea, un domen înregistrat “când aceast ă

ţării, domen de rangul I, este

circumstanţă reiese din faptul că înregistrarea unui astfel de domen este

deţinută de corporaţia JPNIC

inadmisibilă pentru public”. Pentru a consolida politica sa, JPNIC nu

(Japan Network Information

permite transferul domenelor. Orice alt de ţinător nou de acest domen

Center).

trebuie să aştepte 6 luni după ce fostul deţinător a anulat proprietatea sa

10

Cererile de înregistrare

a numelor de domene se
soluţionează conform principiului
primul-sosit, primul-servit.

asupra domenului.
Oficiul de brevete japonez a prezentat un raport al Comitetului ce studiaz ă
problemele mărcilor pe reţeaua electronică, în care sugerează că folosire a

Individualii sunt limitaţi la sufixul

domenului va fi considerată ca prejudiciere a unei mărci înregistrate şi o

domenului geografic care indic ă

asemenea întrebuinţare va fi interpretată ca folosirea mărcii în privinţa

originea solicitantului (de ex.

produselor identice ori similare ale m ărcii înregistrate. În cazul când o

Kyoto.jp pentru cineva care

marcă este notorie în Japonia, utilizarea ei ca domen este interzis ă de

locuieşte în prefectura Kyoto, sau

legea privind prevenirea concurenţei neleale. Acest punct de vedere a fost

osaka.jp pentru cineva din oraşul

susţinut de Grupul Japonez AIPPI.

Osaka). Numai unităţile
comerciale pot întrebuinţa
domenul co.jp şi pentru a
descuraja pătrunderea ilegală şi
traficul ilegal de informaţii în
privinţa domenelor, regulamentul
JPNIC înterzice vânzarea ori

Dacă instanţa judecătorească admite şi decide că un domen prejudiciază
sau cauzează confuzii cu o marcă înregistrată pe numele altei persoane,
Curtea poate ordona recuperarea prejudiciului conform proceduri civile din
legea privind prevenirea concurenţei neleale. Pentru mărcile notorii şi bine
cunoscute, chiar dacă nu există confuzii cauzate de folosirea unui domen,
sancţiunile civile, fără sancţiunile penale, pot fi stabilite de aceea şi lege.

transferul de domen şi limitează

Japonia a reuşit să introducă astfel mijloace legale eficiente de combatere

fiecare individual sau organizaţie la

a pirateriei cyber, avantajul acestora constând în preîntâmpinarea cazurilor

o singură înregistrare.

de înregistrare abuzivă a mărcilor în calitate de domen pe Internet.

Ca şi majoritatea administratorilor
de domen, JPNIC nu soluţionează
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PRINCIPIILE PROTEC|IEI
PROPRIET+|II INDUSTRIALE
{I ROLUL OFICIULUI
}N REALIZAREA ACESTORA
Andrei MOISEI,
[ef Direc\ie Juridic=, AGEPI

P

rincipiul de bază care
se impune în prim-plan
la tema abordată, îl

În obligaţiiunile statului intră, deci,

implicate în comercializarea

recunoaşterea dreptului exclusiv, a

produselor necalitative,

tuturor principiilor acestuia şi

contrafăcute etc., prin

reprezintă dreptul exclusiv al

crearea condiţiilor reale, conform

excluderea formalităţilor şi

titularului asupra obiectelor de

cărora titularul va avea posibilitatea

barierelor birocratice de iniţiere

proprietate industrială protejate în

să curme orice acţiuni îndreptate

şi desfăşurare a procedurii

modul corespunzător. Menţionăm

spre limitarea dreptului exclusiv.

judiciare vizând aceste cazuri.

că prin dreptul exclusiv se subînţe-

Enumerăm în acest context

lege dreptul de a dispune, dreptul

următoarele măsuri în vederea

de a utiliza, dreptul de a interzice

realizării dreptului exclusiv al

utilizarea neautorizată a obiectelor

titularului:

de proprietate industrială.

p crearea unui sistem de

Astfel, este clar că nici o autoritate

informare a publicului cu

publică sau un alt organ de drept

privire la cazurile de depistare

nu poate interveni sub nici un

a produselor falsificate înso ţită

pretext în limitarea acestui drept

de o analiză minuţioasă şi

prin interzicere sau în alt mod fără

indicaţii concrete referitoare la

acordul titularului. Acest fapt nu

modul de depistare pe piaţă a

împiedică organele de resort să

acestor produse de către

comunice titularului de drepturi

consumatori;

exclusive despre acţiunile prin care
acestuia îi sunt încălcate drepturile
legitime. În plus, considerăm că
examinarea cazurilor de infracţiune
privind falsificarea produselor în
baza articolelor corespunzătoare,
care vizează încălcarea dreptului
exclusiv al titularului, constituie o
obligaţiune a instanţelor
judecătoreşti.
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p informarea publicului despre

Un factor important în această
problemă îl constituie tendinţa
concurenţilor de a ocoli dreptul
exclusiv, creând astfel confuzie şi
acţiuni de concurenţă neloială.
Legile ce ţin de proprietatea
industrială cuprind astfel de
norme care permit Agenţiei să
respingă înregistrarea dacă e
semnalată posibilitatea ca,
eventual, consumatorul să fie
indus în eroare în privinţa
produsului, producătorului,
originii produsului etc.

produsele originale şi punctele
de comercializare a acestora;

p stimularea activităţii autorităţilor publice şi a altor organe
menite să asigure protecţia
consumatorilor;

p crearea unui sistem eficient de
penalizare a persoanelor

Ar fi binevenită, în opinia mea,
crearea unui sistem în măsură să
asigure aceste norme şi în cazul
utilizării produsului fără înregistrarea
obiectelor de proprietate industrială.
Un rol decisiv ar reveni activităţii
organizaţiilor publice, capabile să
acţioneze în numele consumatorilor.

ASPECTE ACTUALE ALE PROPRIETÃÞII INDUSTRIALE

Un alt principiu, la fel de important,

această politică, avem în vedere

După părerea noastră, atunci când

îl reprezintă dreptul la remunerare

garanţiile şi limitele de drepturi

se acordă un drept, este necesar

a titularilor sau autorilor obiectelor

acordate în baza înregistrării

să se stabilească limitele reale ale

de proprietate industrială în

obiectelor de proprietate

acestuia şi, nu în ultimul rând,

rezultatul utilizării acestora. Potrivit

industrială.

dreptul titularului să interzică

principiului nominalizat, titularilor
de drepturi trebuie să le fie
garantat suportul financiar, pe care
îl vor obţine în urma realizării
obiectelor de proprietate
industrială. Este normală tendinţa
ca acest principiu să asigure
existenţa autorilor şi titularilor,
stimulându-i în elaborarea de noi
obiecte de proprietate industrial ă.

Aceste motivaţii sunt legate
nemijlocit de principiile anterior
menţionate, deoarece anume prin

utilizarea de către terţi a unor
elemente identice ori similare
până la gradul de confuzie.

respectarea unor condiţii strict

În această ordine de idei există

delimitate poate fi asigurat atât

două extreme:

dreptul exclusiv asupra obiectului
de proprietate industrială
înregistrat, cât şi dreptul autorului/
titularului la remunerare.

Suportul financiar constituie,

De tactica Agenţiei depinde, în

practic, baza creativităţii şi forţa

primul rând, limitarea posibilităţii

motrice în realizarea noilor

concurenţilor de a ocoli prevederile

elaborări, de rând cu, fireşte

legislaţiei în vigoare şi de a ignora

capacitatea intelectuală.

principiile sus-menţionate.

Politica privind asigurarea acestui

Atunci când vorbim despre politica

principiu trebuie să fie axată pe

în domeniul proprietăţii industriale,

stabilirea unor criterii concrete de

discutăm, de fapt, despre anumite

evidenţiere a limitelor de drepturi

condiţii strict delimitate. Chiar şi

şi, respectiv, minimului de devieri

atunci când se pare că poziţia

de la volumul de drepturi prin care

Agenţiei sau a unui salariat este

se poate argumenta lipsa

pur subiectivă, această poziţie

violabilităţii. Situaţia este foarte

poate juca un rol decisiv în politica

dificilă în cazul în care normele

vizând proprietatea industrială,

n PRIMA - care permite blocarea
oricăror realizări în construcţie,
începând de la forma geometrică şi terminând cu coloristicul;

n A DOUA - care face inutil
dreptul exclusiv, reducând la
zero noutatea şi activitatea
inventivă.
Să luăm drept exemplu seria de
mărci „Слезы монашки”,
„Monastоrschii dvoric”,
„Монастырская гроздь”,
„Mănăstiresc”, „Căsuţa mănăstirii”,
„Монастырская капля”,
„Монастырская ягода”,
„Монастырская легенда”,
„Монастырская лоза”,

legislaţiei în vigoare stabilesc că

cum ar fi, de exemplu, admiterea la

utilizarea unui semn asemănător

înregistrare în calitate de marc ă

până la gradul de confuzie consti-

figurativă al aspectului exterior al

tuie o încălcare. Anume aici are loc

unei staţii de alimentare cu

concurenţa neloială şi inducerea în

combustibil. Ar părea că e simplu,

eroare a consumatorului. Care va fi

însă nu este clar care vor fi limitele

tactica Agenţiei, în ce limite va fi

de protecţie ale acestei mărci, în

considerat semnul ca fiind similar

primul rând, din cauză că, privită

până la gradul de confuzie şi care

din diferite unghiuri, ea va devia de

vor fi limitele de drept exclusiv

la semnul înregistrat şi, în al doilea

rămâne de văzut. Anume de aceste

rând, pentru că sub acest pretext

criterii depind garanţiile dreptului

pot fi înregistrate orice edificii ori

producătorii autohtoni a unor

exclusiv.

construcţii, inclusiv seturi de

cuvinte sau abrevieri străine, cum

mobilă etc. Care vor fi limitele de

ar fi „Chateau”, „Burgeon”, „Ma-

Când vorbim despre politica în

drepturi în privinţa acestor obiecte

deira”, „Cogniac”, „Heres” etc.?

domeniul proprietăţii industriale şi

sau este oare suficient doar faptul

Acestea, fiind un indiciu de

de faptul că Agenţia realizează

că ele pot fi înregistrate?

prestigiu, induc în eroare consu-

„Монастырская изба” etc.
Distinctivitatea acestor mărci este
nulă, întrucât interesul
producătorilor nu vizează propria
autoritate, ci doar atragerea
consumatorului şi obţinerea fără
eforturi a unui venit real. Oare n-ar
fi un act de concurenţă neloială şi
de inducere în eroare a consumatorului simpla utilizare de către
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matorul. Şi, în acest context, este

legislaţiei în vigoare poate influenţa esenţial politica ulterioară în domeniul

normal să ne întrebăm care va fi

PPI. Vorbind despre tactica în domeniul PPI, ne referim la drepturile reale

tactica AGEPI în această privinţă.

acordate şi asigurate, ci nu la posibilitatea înregistr ării OPI şi tendinţa de a

Este evident că, deşi are un rol

găsi argumente în favoarea acestei înregistr ări.

important în politica de domeniu,

În încheiere, menţionăm că tactica în domeniul PPI nu prezintă o poziţie

Agenţia are nevoie de susţinere

concretă cu un sistem de realizare clar stabilit. Aceasta depinde de fiecare

din partea altor organe şi instituţii

dintre noi, de faptul cum interpret ăm normele de drept şi cum contribuim la

de stat sau publice legate direct

crearea practicii în acest domeniu şi, concomitent, cum respect ăm

sau indirect de acest domeniul.

principiile acestei practici, nu numai la AGEPI, dar şi la Guvern, şi în cadrul
instanţelor judecătoreşti.

SPRE EXEMPLU,
conform prevederilor Acordului
TRIPS este stabilit că părţile
contractante recunosc drepturile
private în domeniul proprietăţii
industriale. Rămâne neclară

Pentru stabilirea unei tactici de acordare şi asigurare a PPI, ar trebui să fie
create condiţii de conlucrare, mai ales în privin ţa criteriilor relative, grupuri
specializate, care vor decide limitele în care este admis ă confuzia.
Vom obţine credibilitate atât la nivel na ţional, cât şi la nivel internaţional,
dacă vom fi categorici în principiile elaborate, indiferent atitudinea altor state
faţă de aceste probleme.

atitudinea statului care, în
pofida acestui angajament,
emite Legea cu privire la
mărcile proprietate a statului.
Care va fi aspectul dreptului
privat în această ordine de
idei? Cel mai curios este faptul
că, fiind declarată proprietate a
statului, marca de facto
aparţine cu drept exclusiv
Ministerului Agriculturii şi
Industriei Alimentare. Sau acest

SUMMARY

The defining principle of the industrial property protection is the
exclusive right on the industrial property objects protected in the
respective mode. The exclusive right is the right to dispose, to use, to
prohibit the non authorized utilization of the industrial property
objects. None of public authorities or an other legal Institution shall
not limit this right without owner’s consent. It is a duty of the state to
recognize the exclusive right in the total principle thereof, creating real
conditions according to which the owner will have possibility to
prohibit any actions limiting such right.

minister şi este împuternicit să

An other IPP principle is the right to an owner remunerate or an

reprezinte statul? Rămâne doar

industrial property object author as a result of utilization thereof.

să determinăm în baza cărui act
legislativ sunt delegate aceste
funcţii.

Evidently, that AGEPI playing an important role in this field shall be
supported by other state republic organizations and institutions having
a direct or indirect attitude to the respective field.
Accordingly, in the IPP field there are not existing any specific static

După cum vedem, Agenţiei îi revine
un rol important în politica de

rules or an established system for ever; these rules are depending on
every one of us, on the interpretation of the standards in the legislation

acordare şi asigurare a drepturilor

and in which manure we are promoting the practical creation in this

de PI. Fiecare salariat al său

field, as well as on keeping such principles not only on the AGEPI

trebuie să conştientizeze faptul că

level but on the Government one and on the level of justice.

orice abatere de la practica deja
stabilită şi de la prevederile
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PROBLEME ACTUALE
ALE EXAMIN+RII
CERERILOR DE
BREVET DE INVEN|IE
ing. Ion VASILESCU
OSIM, Rom`nia
Aşa cum este şi firesc, una
dintre activităţile de bază ale
OSIM o constituie examinarea
CBI.

Această

activitate este desfăşurată de către Direcţia
Brevete de Invenţie (DBI) în
care lucrează cca. 40% din
totalul salariaţilor şi care
contribuie în proporţie de cca.
55% la realizarea veniturilor
instituţiei.

O bună

1. “MATERIA PRIMĂ”
În cazul DBI “materia primă” o
constituie CBI, de la solicitan ţii din
ţară sau de la cei din alte state,
activitate care, din păcate continuă
involuţia începută în anul 1997.
Menţionez că această involuţie
caracterizează numai domeniul
invenţiilor, deoarece la celelalte
obiecte de proprietate industrial ă
(mărci, desene şi modele
industriale) au fost înregistrate
creşteri (22%, respectiv 11%) în
special de la naţionali (61%,

parte din problemele
DBI sunt asemănătoare sau
chiar identice cu acelea ale
celorlalte activităţi de examinare (mărci, desene şi modele
industriale) ale instituţiei, dar
există, totuşi, şi o serie de
probleme specifice activităţii
de examinare a invenţiilor.

respectiv 20%).

În

faptul că aceste cereri de brevet

continuare vom prezenta
câteva dintre problemele mai
vechi sau mai noi care sunt
întâlnite în prezent în această
activitate.

Pentru menţinerea tonusului
psihic putem, desigur, să ne
consolăm cu faptul că, în anul
2000, numărul cererilor de brevet
european extins în România
pentru care s-au plătit taxe a fost
de 4063, ceea ce reprezintă o
creştere de peste 29% faţă de anul
1999. Nu trebuie, totuşi, să uităm
european sunt examinate de către
OEB, OSIM-ului revenindu-i doar
unele proceduri de publicare,
traducere, încasări de taxe de
menţinere în vigoare etc.
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Revenind la situaţia CBI, pe care le

importante privind plata taxelor

examinează OSIM, trebuie subliniat

legale?

un alt fenomen îngrijorător: dintre
cele 1003 CBI, provenind de la
naţionali, un procent foarte mare,
cca 70%, aparţin solicitanţilor
persoane fizice şi numai 30%
aparţin unităţilor din domeniile

Scăderea continuă, începând cu
anul 1997, a numărului de CBI a
condus şi conduce la diminuarea
stocului de CBI aflate în diverse
proceduri de tratare.

cercetării, învăţământului şi

Se ridică serioase probleme în

activităţilor de producţie, în timp ce

ceea ce priveşte stocul de CBI al

în toate statele puternic

unor examinatori de fond. Unora

industrializate peste 80% dintre

dintre aceştia li se “sugerează” să

CBI aparţin unităţilor de cercetare

accepte desfăşurarea altor activităţi,

sau companiilor, fie ele mai mari

spre exemplu în domeniul servi-

sau mai mici.

ciilor pentru public sau chiar în alte
domenii de examinare (ex. la

Î

mărci). Lucrurile nu sunt deloc

n vederea impulsionării
activităţii de înregistrare a

simple şi nici uşoare, deoarece
este vorba de specialişti cu o

curent, redistribuirile de dosare de
CBI, dar numai în cadrul aceluiaşi
serviciu de examinare, foarte rar şi
între servicii.

2. LEGISLAŢIE
Dezvoltarea şi îmbunătăţirea
cadrului legislativ naţional
Amendarea Legii nr.64/1991
privind brevetele de invenţie şi, mai
ales, a Regulamentului de aplicare
a acesteia a fost resimţită încă din
perioada 1995-1996. Dar de-abia
în anul 1999 a fost întocmit un prim
proiect care, după avizarea de
către Guvern în toamna aceluiaşi
an, a fost înaintat Parlamentului.
Amendamentele propuse, destul

CBI de la naţionali au fost şi

vechime de zece, cincisprezece şi

de numeroase, au vizat soluţio-

sunt întreprinse o serie de

chiar de douăzeci de ani în exa-

narea problemelor din următoarele

minarea de CBI. Aceştia acceptă cu

categorii:

măsuri de către conducerea şi
specialiştii OSIM. Am în
vedere, în principal, organizarea şi asistarea de către OSIM a
celor şase “Centre regionale
pentru promovarea proprietăţii
industriale”, dar rezultatele se

greu să se despartă de activitatea

¥

armonizarea cu CBE;

multe ori - îi şi pasionează.

¥

armonizarea cu TRIPs;

Pe de altă parte, numărul extrem

¥

armonizarea cu Directivele UE;

lor obişnuită şi care - de cele mai

de mic de examinatori de invenţii,
în comparaţie cu numărul de
examinatori existent la “coloşi” de

cam lasă aşteptate. Recent s-a

talia USPTO, OEB sau JPO, îi

hotărât creşterea la doisprezece

obligă pe examinatorii de fond să

a numărului acestor centre.

“acopere” o paletă foarte largă de
domenii ale tehnicii. Acest fapt are
consecinţe negative atât asupra

Mai menţionez şi faptul că din cele
1003 CBI de la naţionali,
înregistrate în anul 2000, la un
procent de 60-70% autorii au

productivităţii activităţii de
examinare-cercetare documentară
şi examinare de fond - cât şi
asupra calităţii unor lucrări.

¥

soluţionarea unor cerinţe
interne.

Recent a fost revizuită şi completată întreaga structură a
amendamentelor, pe baza ultimelor evoluţii în domeniu pe plan
internaţional, iar proiectul legii
amendate a fost retrimis
Parlamentului via Guvern.
Dintre cerinţele interne ale examinatorilor şi ale titularilor de brevet,

beneficiat de reduceri importante

Datorită nivelului înregistrărilor de

sau chiar de scutiri de taxe datorit ă

CBI, care diferă destul de mult în

veniturilor lor foarte reduse şi pe

funcţie de domeniul tehnic în care

baza facilităţilor prevăzute de OG

li se încadrează obiectele, diferă

41/1998 privind taxele. Care ar fi

destul de mult şi stocurile de CBI

fost, oare, nivelul înregistrărilor de

ce revin examinatorilor (valori

CBI de la naţionali în condiţiile

cuprinse între 40-50 până la 150-

stabilirea persoanei îndrep-

când n-ar fi existat aceste facilit ăţi

200). Sunt practicate, în mod

tăţite la eliberarea brevetului
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cerinţe a căror soluţionare a fost
avută în vedere la redactarea
acestei ultime forme a amendamentelor, menţionez următoarele:

a) reducerea investigaţiilor privind
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de invenţie, ceea ce - sperăm -

¥ urmează să înceapă lucrările la

va reduce semnificativ timpul

noua lege privind invenţiile

statele subdezvoltate sau în curs

(de ordinul anilor) de stocare a

salariaţilor, precum şi la legea

de dezvoltare. Unul din “vârfurile de

dosarelor CBI în cadrul

privind modelele de utilitate etc.

lance” ale acestui proces de

procedurilor de examinare
preliminară;

b) introducerea instituţiei “repu-

“globalizare” îl constituie proprie-

Dileme privind
brevetabilitatea

tatea intelectuală, în general, şi
proprietatea industrială,
în special.

nerii în termen”, ceea ce va fi

Examinatorii urmăresc cu atenţie

de natură să acorde o şansă

evoluţiile pe plan internaţional

În acest context este cazul să

în plus de continuare a

referitor la brevetabilitatea

procedurii solicitanţilor care,

precizez că, în special după anii

anumitor creaţii ale geniului uman:

din diferite motive dovedite, au

1990-1991, examinarea de fond a

programele pentru calculatorul

fost împiedicaţi să răspundă la

CBI este supusă unei presiuni

(SOFT-ul), metodele de afaceri

notificările examinatorului;

semnificative şi continue din

(brevetabile în SUA), metodele de

partea multor solicitanţi de BI în

diagnostic şi tratament medical,

special din statele puternic

biotehnologiile, soiurile de plante

industrializate.

c) precizarea detaliată a actelor
interzise terţilor prin acordarea
unui brevet de invenţie, precum
şi aplicarea teoriei echivalentelor;

d) îmbunătăţirea redactării

şi rasele de animale etc. Au loc
frecvente dezbateri, atât în OSIM,

Se pretinde astfel, uneori într-o

cât şi în teritoriu, dar nu există încă

manieră arogantă, să se acorde

reglementări interne precise

protecţie şi în România aşa cum a

pentru aceste categorii de obiecte.

fost acordată de către, spre

articolului referitor la acordarea
de drepturi patrimoniale
inventatorilor;

e) reintroducerea articolului
referitor la scutirea de impozit
pe profitul obţinut prin aplicarea unei invenţii, articol abrogat
printr-o simplă ordonanţă de
Guvern (!?!) de către fostul
Ministru al Finanţelor etc.
Alte reglementări privind invenţiile:
¥

dezavantaje mai ales pentru

exemplu, USPTO sau de către

Activitatea legislativă
internaţională (în domeniul
examinării CBI)
După încheierea, în iunie 2000, a
Conferinţei diplomatice pentru
adoptarea PLT, OMPI şi-a propus
să continue armonizarea procedurii referitoare la examinarea
invenţiilor şi în ceea ce priveşte
examinarea de fond.

OEB. De remarcat faptul că, în
calitatea sa de organizaţie supraguvernamentală, OEB nu are în
nici un caz responsabilitatea unui
OPI în acordarea unei protecţii prin
BI cât mai temeinice şi care să nu
afecteze drepturile dobândite
anterior de terţi pe teritoriul
naţional respectiv.
Principalele “pretenţii” ale unor
astfel de solicitanţi pot fi încadrate

se află în stadiu de retuşuri

A fost, astfel, înfiinţat SCP (Stand-

finale, înainte de înaintarea la

ing Committee for Patents) având

Parlament via Guvern, proiectul

ca principal obiectiv armonizarea

noii legi privind “Certificatul

procedurilor în legătură cu

la conceptul de problemă

suplimentar de protecţie

examinarea de fond, adică

tehnică, în favoarea aşa-zisei

pentru produse de uz medica-

încheierea cât mai curând a unui

“caracteristici tehnice comune”

mentos sau de uz fitosanitar”,

SPLT (Substantive Examination

(„common technical feature”) a

act normativ care va permite

Patent Law Treaty).

fiecărei invenţii dintr-un grup

în următoarele categorii:
¥

prelungirea protecţiei produse-

să se renunţe, de către OSIM,

pretins a fi unitar;

lor brevetate pentru a căror

Principalul “motor” al viitorului SPLT

obţinere a autorizaţiei de

îl constituie “globalizarea” econo-

punere pe piaţă au fost

miilor statelor lumii, proces care

CBI, protejarea oricărei

necesari ani de testări şi

implică avantaje mai ales pentru

combinaţii de obiecte ale

experimentări;

statele puternic industrializate şi

invenţiei, chiar dacă aceste

¥

să se admită, printr-o singură
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¥

combinaţii depăşesc nu numai

preluate din practica sistemului

Astfel, au fost organizate cursuri de

litera şi spiritul legii, dar chiar

anglo-saxon de brevetare, că

pregătire profesională pentru

şi orice imaginaţie;

vechea zicală românească

examinatorii cu vechime în munc ă

“lupu’ păru-şi schimbă dar

de cinci ani în această activitate.

enumerarea - cu o aceeaşi
denumire în toată descrierea
invenţiei - a obiectelor invenţiei

¥

năravul ba” este mai actuală ca
niciodată.

să nu fie regăsită în totalitate în

Câteva exemple de astfel de

titlul invenţiei;

prevederi “nevinovate”:

revendicările independente,

¥

înfiinţat - în sfârşit -

“Institutul OSIM de proprietate
industrială” care să asigure o

mai multe pentru un acelaşi

sau monopartită, să fie

obiect, aşa cum permite şi

(atenţie!) la opţiunea soli-

continuitate şi - mai ales - o

Regulamentul Legii 64/1991,

citantului(!?);

unitate de vederi în predarea

să nu aibă nici o subordonare,
şi anume cele secundare, faţă

¥

de revendicarea independentă
principală la scopul final al
invenţiei;
¥

forma revendicărilor, bipartită

E

ste, însă, necesar să fie

pentru evaluarea existenţei

proprietăţii industriale atât

unităţii invenţiei nu mai este

personalului interesat din

necesară existenţa “concep-

OSIM, cât şi solicitanţilor din

tului inventiv general” şi nici

rândurile publicului.

existenţa “problemei tehnice”,

revendicările dependente să

singurul lucru luat în conside-

cuprindă numai detalieri ale

rare fiind acea “caracteristică

elementelor şi/sau relaţiilor

tehnică comună”, o chestiune

asigure într-o mai mare măsură

funcţionale prezentate în

exterioară, iar nu de esenţă, în

participarea examinatorilor, mai

revendicările independente, nu

cazul unui grup unitar de

ales a celor tineri, atât la manifes-

şi eventualele variante de

invenţii;

tările tehnico-ştiinţifice interne, cât

realizare ale invenţiei.

¥

se vorbeşte în regulament

Astfel de “pretenţii” ale unora dintre

relativ mult despre reven-

solicitanţii străini de protecţie prin

dicările dependente, dar nu se

Biroul Internaţional (BI) se

vorbeşte nimic despre reven-

întâlnesc în primul rând în

dicările independente în raport

domeniul chimiei - cu precădere la

cu care este, de fapt, definită

De asemenea este necesar să se

şi la acţiunile de cooperare
internaţională, în special la cursuri,
schimburi de experienţă, simpozioane etc., care includ tematici şi
dezbateri pe probleme de proprietate industrială.

medicamente - dar în ultimii ani

dependenţa menţionată

Conducerea OSIM solicită

ele sunt tot mai frecvente şi în

anterior etc.

examinatorilor, în special celor cu

domeniile mecanic şi electric.
Este evident faptul că oficiile

3. INIŢIEREA

stocuri de CBI mai modeste din
punct de vedere numeric, să

ÎN PROFESIE A NOILOR
EXAMINATORI
ŞI PREGĂTIREA
CANDIDAŢILOR
PENTRU EXAMENUL
DE CONSILIERI

din stadiul tehnicii”.

privind armonizarea procedurilor

În ultimii ani a fost acordată o

Considerăm, totuşi, că se resimte

de examinare în fond a CBI.

atenţie mai mare acestei

lipsa unor manifestări, la nivel

Recentele proiecte de tratat şi de

importante activităţi care poate să

naţional sau internaţional, pe

regulament dovedesc printr-o

asigure efectuarea, în cât mai

probleme de proprietate indus-

serie de prevederi care, în

bune condiţii calitative şi

trială în general, şi pe problemele

esenţă, nu sunt noi, ele fiind

cantitative, a sarcinilor de plan.

examinării de invenţii în special.

“trilateralei” (USPTO, JPO şi OEB)
utilizează resurse semnificative
pentru ca, pe cale oficială prin
OMPI - BI, să obţină cât mai
curând, eventual chiar mai
devreme de 2-3 ani, un tratat
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efectueze deplasări în teritoriu atât
pentru actualizarea cunoştinţelor
tehnice de specialitate, cât şi
pentru “acordarea de asistenţă
tehnică la compararea de soluţii
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SUMMARY

O

n no account, the article had no intention to treat in details the various problems the invention
examination faces with in many offices of industrial property, mainly in those belonging to the states in

transition from the centralized economy, “made to order”, to the market economy.
However, I believe that of those several previously presented elements outcomes the fact that even within the
OSIM the financial efforts and, especially, those emotional of interhuman communication it is taken into
account or it should be taken into account the human factor, a decisive element in any strategy of normal
development of an organization.
The said orientation of efforts of the decisive factors relies on the reality according to which the level of
professional training as well as that of motivation of the personnel shall be paid at least the same attention as
the technique is.

ŞTIAŢI CĂ…
… pentru a trece strada în Italia, fără a vă pune în pericol viaţa, trebuie să ţineţi de
braţ o blondă, în Anglia – să duceţi neapărat de zgardă un câine, iar în SUA – să aveţi
grija să vă însoţească cel puţin trei copii?
… doctorul Joseph Bett este prototipul după care scriitorul Conan Doyle l-a creat pe
Sherlok Holmes? Profesor la Facultatea de medicină din Edinburg, Joseph Bett l-a avut
câţiva ani ca asistent pe Conan Doyle, care a rămas foarte impresionat de puterea de
deducţie a profesorului său.
… documente din secolul al XIV- lea atestă existenţa lui Wilhelm Tell, devenit mai târziu,
mai ales graţie lui Friedrich Schiller, marele dramaturg german, simbolul Elveţiei în lupta
pentru independenţă?
… la aproximativ fiecare şapte ani corpul dumneavoastră înlocuieşte echivalentul a
aproximativ unui nou schelet?
… atunci când ţesuturile şi organele sunt private de oxigen, sângele capătă culoarea
albastră?
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“PROTEC|IA DESENELOR
{I MODELELOR
INDUSTRIALE }N ROM~NIA
{I REPUBLICA MOLDOVA”
–
SEMINAR BILATERAL OSIM–
AGEPI
Liliana VIERU,
[ef Sec\ie Cooperare Interna\ional=, AGEPI
In perioada 2-4 iulie, a.c., la
hotarul dintre Muntenia şi
Transilvania, în vecinătatea
renumitului castel Bran, a avut loc
tradiţionalul seminar bilateral
OSIM-AGEPI.

În încercarea mea de a face o trecere în revist ă a problemelor puse în
discuţie în cadrul seminarului bilateral, voi porni de la prezentarea succint ă
a însuşi obiectului de proprietate industrial ă abordat.
Astfel, primul subiect pus în discu ţie a fost desenul şi modelul industrial
(DMI) care, în accepţia legislaţiei României şi a Republicii Moldova,
constituie “aspectul nou al unui produs având o func ţie utilitară”.

Presupun că locul desfăşurării
seminarului nu a fost ales întâmp-

Nu definiţia a constituit, însă, tema discuţiilor lansate în cadrul seminarului,

lător. Este suficient să priveşti în
jur, unde fiecare obiect are pecetea

industrială, corespunderea lor condiţiilor de fond ale definiţiei acceptate.

creativităţii umane, ca să-ţi dai
seama că un loc mai reuşit, pentru
un seminar al cărui generic este
designul industrial, nu putea fi
ales. Ne-am convins, totodată, de
susţinerea dlui Gh. Bucşă de la
OSIM că bunurile de consum în
care sunt încorporate desene şi

ci obiectele ce pot fi încadrate în aceast ă categorie de proprietate

U

n subiect deosebit de interesant, atacat de mai mul ţi participanţi
la seminar şi care a generat discuţii şi dezbateri aprinse, a fost
problema cumulului de protecţie şi cea a suprapunerilor pentru
elemente de graniţă între mai multe obiecte ale proprietăţii intelectuale
şi industriale.

modele industriale pot fi considerate drept o carte de vizită a nivelului
cultural al unei ţări sau regiuni.

Astfel, în lucrarea sa, întitulată “Protecţia prin desene şi modele industriale
pentru creaţii din domeniul informaticii şi electronicii”, dr. Alexandru Cristian

Nefăcând abstracţie de anturajul în

Ştrenc, vicedirector general OSIM, a abordat problema protec ţiei prin design

mijlocul căruia s-a desfăşurat
seminarul, ba chiar fiind stimulaţi

a interfeţelor grafice, idee lansată pentru prima dată în România de către dl.
Ştrenc acum 8 ani în cadrul unui simpozion, care la acea etap ă părea

de multitudinea exemplelor
obiectului care constituia tematica

discutabilă. Astăzi, însă, nimeni nu mai pune la îndoial ă această posibilitate

discuţiilor, participanţii celor două
oficii de proprietate industrială au

în lume.

de protecţie, ea fiind argumentată şi de numeroase înregistrări făcute deja

reuşit să abordeze mai multe
aspecte practice şi teoretice

Lucrarea dlui Ştrenc este axată, deci, pe elucidarea unor aspecte legale şi

referitoare la subiectul seminarului.

circuitelor imprimate şi topografiilor circuitelor integrate. F ără a intra în
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de examinare ale protecţiei prin DMI a interfeţelor grafice şi, respectiv, a

COOPERARE INTERNAÞIONALÃ

sistemul actual de protecţie a
proprietăţii industriale. Lucrarea
conţine atât evoluţia protecţiei
formelor tridimensionale ca mărci
şi ca modele industriale, cât şi o
argumentare documentară a
protejabilităţii acestora prin marcă
sau model industrial, o descriere
clară a condiţiilor pe care acestea
trebuie să le îndeplinească pentru
a fi pasibile de protecţie.
Cumulul de protecţie prin marcă şi
DMI a constituit şi subiectul lucrării,
prezentate de dl Simion Leviţchi, în
detaliile ce ţin de argumentarea teoretică şi documentară a poziţiei dlui
Ştrenc, doresc doar să atrag atenţia asupra concluziei care se impune aici,
şi anume “protecţia prin DMI are un segment important orientat spre
componente de tehnologii moderne din electronic ă şi informatică şi DMI
este într-o interferenţă remarcabilă şi incitantă cu alte obiecte de proprietate

a cărui preocupare intră atât
etichetele ce pot fi protejate ca
Marcă şi DMI, cât şi problemele ce
apar în procesul procedurii de
examinare şi acordării protecţiei.

intelectuală.”
În confirmarea aceleiaşi idei vin şi lucrările prezentate în continuare de
specialiştii de la AGEPI. Dna Tatiana Său, abordează în lucrarea sa
“Interferenţa invenţiilor, modelelor de utilitate şi desenelor industriale”

L

ucrarea care a încununat
dezbaterile şi discuţiile pe

posibilitatea protecţiei duble prin DMI, brevet de invenţie şi model de

marginea acestui subiect a fost

utilitate, precum şi condiţiile în care acestea ar putea ob ţine dubla protecţie.

cea a dlui Ştefan Cocoş

Astfel, realizarea constructivă a dispozitivelor şi părţilor lor componente

(OSIM), încorporând în ea,

poate fi protejată prin brevet de invenţie sau certificat de înregistrare a

practic, toate situaţiile de

modelului de utilitate, iar realizarea estetic ă a dispozitivului - prin certificat

interferenţă sau de conflict

de înregistrare a DMI.

dintre DMI, pe de o parte, şi

Interferenţa între DMI şi obiectele de proprietate intelectual ă a fost abordată

invenţii, modele de utilitate,

şi în lucrarea prezentată de către dra Diana Hmeli, a cărei preocupare a

topografii de circuite integrate,

constituit-o natura dublă a DMI, ce rezultă din faptul că prin destinaţie şi
modul de reproducere DMI ţin de domeniul drepturilor de proprietate
industrială, iar prin natura elementului creativ ele apar ţin dreptului de autor,

mărci şi soi de plante, pe de
altă parte.

analizându-se de fapt posibilitatea legal ă a autorului de a opta pentru
aplicarea sau neaplicarea cumulului de protec ţie pentru un obiect ce poate
cădea sub incidenţa ambelor legi: cea cu privire la DMI şi cea privind dreptul
de autor, precum şi avantajele şi dezavantajele acesteia.

Deşi au abordat în mod diferit
natura dublă a DMI şi cumulul de

Un ultim aspect al interferenţei dintre DMI şi un alt obiect de proprietate

protecţie pentru care poate sau nu

intelectuală, a fost cel al interferenţei dintre DMI şi Marcă. La acest capitol au

poate opta titularul în acest caz, în

fost prezentate 3 lucrări, care deşi, vizau acelaşi subiect, au abordat diferite

final toţi participanţii au căzut de

aspecte ale protecţiei DMI prin Marcă şi invers.

acord că, deşi nu întotdeauna este
uşor să delimitezi obiectele de

Un interes deosebit a prezentat lucrarea dnei Svetlana Munteanu, “Protecţia

proprietate industrială, important

formelor tridimensionale în calitate de m ărci şi modele industriale.

este ca alegerea făcută să

Interferenţe” care a pus în discuţie o noţiune destul de polemizată în

corespundă cel mai bine scopului
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urmărit: asigurarea unei protecţii cât
mai adecvate. Totodată, trebuie să
se ţină cont de faptul că dacă unele
creaţii se pot bucura de cumulul de
protecţie, exemplificator în acest
sens fiind DMI-urile care sunt şi
obiecte ale dreptului de autor, apoi
altele au o singură cale de protecţie,
cum ar fi cazul în care aspectul
exterior al unui produs nu poate
beneficia simultan de protecţie ca
invenţie şi ca model industrial,
deoarece în primul caz, pentru a fi
brevetată, forma trebuie să aibă un
rol funcţional. Întrucât este vorba de
acelaşi produs, forma dată nu poate
fi simultan şi cu rol funcţional şi fără
rol funcţional.
Odată identificat obiectul protecţiei,
s-a trecut la problemele ce ţin de
procedura examinării cererilor de
desene şi modele industriale şi
acordării certificatului de
înregistrare a DMI.
Înainte de a trece la aspectele legale
de procedură, dl Andrei Moisei
(AGEPI), a făcut o trecere în revistă a
aspectelor generale şi problemelor
apărute în realizarea normelor de
drept ce ţin de protecţia desenelor şi
modelelor industriale în lumina
acordului TRIPs.
România şi Republica Moldova
fiind membre ale OMC şi, respectiv,
semnatare ale Acordului TRIPs,
comunicarea dlui Moisei a trezit un
interes deosebit la reprezentanţii
ambelor oficii, suscitând vii discuţii
şi schimb de opinii şi experienţă. S-

În rezultatul studiului efectuat,

naţional reglementar. Pe lângă

autorul a conchis că, deşi
principiile generale conţinute în

aspectele teoretice ce ţin de

Acordul TRIPs sunt respectate în
legislaţia naţională, apar probleme

protecţiei, lucrarea cuprinde şi o

la capitolul acordarea, asigurarea
şi realizarea drepturilor. În vederea

practica OSIM-ului. În acest sens,

argumentării acestei afirmaţii,
lucrarea conţine o serie de

“invocarea priorităţii” şi documen-

exemplificări şi analize a cazurilor

poate fi revendicată.

concrete din practica AGEPI.

desenelor şi modelelor industriale
vizavi de legislaţia Republicii
Moldova, sunt comune şi pentru
România.
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serie de exemplificări la temă din
au apărut discuţii la capitolul
tele prin care aceasta poate ori nu

Prioritatea în calitatea sa de
element al depozitului naţional

M

ajoritatea legislaţiilor
ce reglementează
protecţia desenelor şi modelelor
industriale sunt condiţionate de
îndeplinirea formalităţilor de
depozit sau de o înregistrare
prealabilă, înainte de a se intra
în examinarea noutăţii.

reglementar a constituit subiectul
unei lucrări aparte, elaborată de
către 3 specialişti ai AGEPI şi
prezentată în cadrul seminarului
de dna Violeta Jalbă. În lucrarea
“Despre reglementarea juridică a
priorităţii desenelor şi modelelor
industriale” au fost dezbătute toate
aspectele juridice referitoare la
dreptul de prioritate, normele
generale de determinare a

a constatat că problemele abordate
de reprezentantul AGEPI în urma
analizei prevederilor Acordului
TRIPs referitoare la protecţia

condiţiile formale pentru obţinerea

priorităţii şi normele speciale de
Astfel, în lucrarea prezentată de dna

înlesnire, care pot fi aplicate în

Liliana Badea şi dra Oana Dumitru,
specialişti la OSIM, au fost expuse

cadrul stabilirii acesteia; temeiul

elementele minime pe care trebuie
să le conţină cererea de înregis-

priorităţii. Scopul lucrării fiind, după

trare pentru a se constitui depozitul

dezvăluirea reglementării priorităţii

juridic şi modalităţile de stabilire a
cum înşişi autorii au remarcat-o,

COOPERARE INTERNAÞIONALÃ

în legislaţia Republicii Moldova şi a
celei internaţionale, prezentarea

Un subiect interesant, poate mai
puţin tratat la momentul actual în

Astfel, seminarul de la Bran ca, de
altfel şi celelalte seminare

criteriilor de realizare în practică a
prevederilor legislative în acest

literatura de specialitate, dar care
cu siguranţă se va impune din ce

bilaterale AGEPI-OSIM, devenite
deja tradiţionale, a constituit o

sens.

în ce mai mult într-o societate cu
economie de piaţă, a fost abordat

modalitate de schimb eficient de
experienţă, un procedeu unic de

de dl doctor Gh. Bucşă (OSIM) în
lucrarea sa „Managementul

identificare a noilor tendinţe şi
soluţionare în comun acord a celor

protecţiei desenelor şi modelelor
industriale. Obiective principale”,

mai stringente probleme în

În lucrarea “Condiţii de fond pentru
acordarea protecţiei desenelor şi
modelelor industriale. Aspecte
teoretice şi practice” a dnei
Mihaela Uhr (OSIM) a fost
prezentată examinarea de fond a
cererii de înregistrare a desenelor
şi modelelor industriale, care
constă dintr-o analiză aprofundată,
având scopul de a evidenţia dacă
sunt îndeplinite condiţiile prevăzute
de lege pentru acordarea
protecţiei, în special a celor două
condiţii de fond pozitive: noutatea
şi funcţia utilitară a aşa numitelor
condiţii de fond negative, adică:
¥

desenele şi modelele industriale să nu fie determinate de
o funcţie tehnică;

¥

aspectul desenelor şi mode-

care conţine atât argumentarea
necesităţii de stabilire a unei
politici manageriale de asigurare a
protecţiei desenelor şi modelelor

domeniu.

SUMMARY

The protection that could be

industriale, cât şi obiectivele
principale ale managementului

obtain for such a form of

întreprinderilor ce doresc să se
menţină pe piaţă, făcând faţă

trial Design was the main topic

concurenţei.
În aceste condiţii cercetarea

Intellectual Property as Indusof the bilateral seminar OSIM AGEPI, organized from July 2

documentară a devenit unul dintre
serviciile cele mai solicitate de

to 4, 2002, by the Romanian

către creatorii şi utilizatorii de
desene şi modele industriale. La

Trademark in Bran-Moeciu, a

acest capitol dna Mihaela Şerban
(OSIM) a prezentat un raport

Romania. The concept of

State Office on Inventions and
picturesque place near Braşov,

detaliat privind tipurile de
cercetare efectuate actualmente la

industrial design has been

travină ordinii publice şi
bunelor moravuri.

OSIM, cu exemplificări concrete.

benefits that can be obtained

Spaţiul nu ne permite să trecem în
revistă toate lucrările prezentate în

from its protection. How to

cadrul seminarului, şi cu atât mai
puţin, acoperirea detaliată a tuturor

of an industrial design and

lelor industriale să nu con-

De un deosebit interes s-au
bucurat exemplificările aduse de
dna Uhr referitor la perimarea
noutăţii unui model sau desen
industrial printr-un model industrial
protejat sau printr-un brevet de
invenţie, printr-un drept de autor

subiectelor şi problemelor
discutate.

treated together with the

identify the object of protection
which is its difference from that
of a patent, utility model or
trademark? What is the proce-

anterior sau marcă înregistrată.

În concluzie, am dori doar să mai
adaugăm că, deşi este practic

dure of obtaining and how

A urmat prezentarea de către dra
Alina Dumitru (OSIM) a căilor de

imposibil de a cuprinde în cadrul
unui seminar totalitatea aspectelor

industrial design? These are the

protecţie a desenelor şi modelelor
industriale, dumneaei referindu-se

unui domeniu atât de amplu, totu şi
afirmăm că s-a reuşit să se

main questions the participants

în special la înregistrarea
desenelor şi modelelor industriale

elucideze cele mai importante
probleme ale procesului de

about and to which they tried to

pe cale internaţională, conform
Aranjamentului de la Haga punând

obţinere, asigurare şi realizare a
drepturilor asupra desenelor şi

answers.

accentul în special pe avantajele
utilizării acestei căi de înregistrare.

modelelor industriale în ţările
noastre.

better to enforce the rights on

of the seminar were concerned
find out the most appropriate
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INTELECTUALIZAREA
ACTIVIT+|ILOR
ECONOMICE }N
DEVENIRE
dr. ]n economie Iurie BAD~R,
conferen\iar IPI

U

ltimul deceniu al
sec. XX s-a manifestat
printr-o extindere
semnificativă a elaborării,
promovării şi utilizării
inovaţiilor şi, în primul rând, a
tehnologiilor informaţionale
atât în cadrul economiilor
naţionale, cât şi la scară
mondială. În Occident s-a
înregistrat o activizare bruscă a
proceselor de brevetare şi
creştere simţitoare a veniturilor
provenite din comercializarea şi
utilizarea invenţiilor. Aceste
fenomene au produs modificări
esenţiale în principiile fundamentale ale proceselor economice, astfel încât pentru
desemnarea lor s-a procedat la
utilizarea unor termeni noi ca,
„economia informaţională”
„economia suprasimbolică”
sau „economia bazată pe
cunoştinţe,” cum a fost definită
aceasta în noua sa calitate în
cadrul summit-ului şefilor
statelor europene de la
Lisabona din anul 2000.
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Criteriul determinant al noţiunii respective îl constituie faptul c ă economia, în
această nouă calitate, se bazează tot mai mult pe factori de produc ţie şi
valori netradiţionale, cum sunt produsele intelectuale, tehnologiile
informaţionale, brandurile etc., spre deosebire de economia tradi ţională
sau cea industrială, care utilizează şi produce preponderent bunuri
materiale. Noua economie operează, în fond, cu informaţii, cunoştinţe şi
simboluri, atât în calitate de factori ai produc ţiei, cât şi de produse finite ale
proceselor economice.
Aceste noi realităţi economice au servit drept bază pentru intensificarea
procesului de dematerializare a economie, proces demarat în cadrul
extinderii ponderii serviciilor în PIB pe parcursul anilor 50-70 ai sec. XX.
Astfel, actualmente în SUA ponderea serviciilor în PIB a atins 75%.
Serviciile sunt constituite din diverse componente atât de ordin social, cât şi
economic. Dar cert este următorul fapt: componenţa intelectuală şi
informaţională ale acestora sunt cele mai dinamice elemente al lor. Astfel,
ritmurile creşterii transferurilor tehnologice, a comer ţului cu produsele
intelectuale depăşeşte esenţial atât ritmurile creşterii economice, cât şi cele
ale comerţului în ansamblu. Operaţiunile de comerţ cu obiectele de
proprietate intelectuală (licenţierea, franşizarea) au o pondere în
permanentă creştere şi în comerţul exterior.
Prin urmare, mitul conform căruia bunurile materiale reprezintă
forma dominantă a bogăţiei a fost destituit. Creşterea considerabilă a
ponderii produselor intelectuale în activele întreprinderilor a constituit un
ultim acord al acestui proces. În aceast ă ordine de idei, menţionăm
că s-a efectuat o defetişizare a bogăţiei materiale în baza extinderii enorme
a ponderii patrimoniului intelectual şi a potenţialului economic al acestuia.
În medie activele imateriale constituie circa 30% din totalul activelor
întreprinderilor mari şi mijlocii din Occident, iar în unele cazuri –
circa 80-90%.
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Din punct de vedere metodologic,

Un alt obiectiv constă în crearea unei infrastructuri tehnico-informa ţionale,

acest lucru nu este altceva, decât o

instituţionale şi organizaţionale adecvate realităţilor impuse

manifestare a devenirii unei noi

de virtualizarea activităţii economice şi, îndeosebi, a celei financiare şi

paradigme economice, bazate pe

comerciale.

intelectualizarea proceselor
economice. Pe parcursul ultimilor
20-30 de ani aceste tendinţe au
fost sesizate şi remarcate de

Un element al acestei infrastructuri sunt a şa-numitele cyber sau cvasi
întreprinderi apărute pe parcursul ultimului deceniu, activit ăţile cărora sunt
efectuate în cyberspaţiu, fiind complet imateriale. Aceste întreprinderi nu

sociologi, evidenţiindu-se diverse

posedă, de regulă, produse proprii, fiind antrenate în promovarea

laturi ce ţin de constituirea socie-

produselor şi serviciilor altor întreprinderi. Tehnologiile informa ţionale

tăţii informaţionale, promovarea

reprezintă pentru aceste întreprinderi nucleul func ţional, înlocuind într-o

tehnologiilor intelectuale etc.

mare măsură factorii uman şi material. Întreprinderile în cauză dispun de o
mobilitate extrem de avansată, activând 24 de ore din 24, fără concedii sau

Desigur, dematerializarea activităţii

zile de odihnă, în regim dispersat atât în spaţiu, cât şi în timp, încorporând în

economice este însoţită de

mod integral piaţa mondială.

creşterea continuă a volumului de
producţie a bunurilor materiale
care va rămâne, indiscutabil, unul
din scopurile principale ale
activităţii umane, reprezentând
baza satisfacerii necesităţilor

U

n aspect important al intelectualizării activităţilor economice
este condiţionat de riscurile majore în domeniul elabor ării,

promovării şi implementării produselor intelectuale ce comportă un

biologice şi îmbogăţirea fondului

volumsporit al coeficientului de risc. Acest fapt genereaz ă cerinţe

spiritual al societăţii.

suplimentare în privinţa rentabilităţii eventualelor produse şi servicii
noi care, desigur, urmează să compenseze riscurile investiţionale sporite

I

ntelectualizarea
activităţilor economice

şi, în paralel, limitează posibilităţile de implementare a produselor
intelectuale.

modifică principiile de bază ale
funcţionării economiei,
deoarece includerea în circuitul
economic a unor factori noi
implică elaborarea şi
implementarea unor principii

Aceste noi realităţi impun necesitatea revizuirii abord ării proprietăţii
intelectuale drept un domeniu de activit ăţi ce ţin în exclusivitate de sfera
ştiinţelor juridice, precum

s-a constituit acesta tradi ţional pe parcursul sec.

XIX-XX. În contextul dat, proprietatea intelectual ă ca domeniu de activitate
şi, mai întâi de toate, produsul intelectual se manifest ă tot mai mult în

noi de utilizare, reproducerea şi

calitate de obiect de studiu al teoriei economice şi factor al producţiei,

evaluarea acestuia.

deoarece se realizează tot mai frecvent şi masiv în calitate de sursă reală,
iar în unele ramuri - chiar dominant ă în reducerea cheltuielilor şi majorarea
veniturilor.

De aceea sunt necesare modific ări

În această ordine de idei trebuie să menţionăm faptul că în cadrul

în politica investigaţională, în

conferinţei Asociaţiei reprezentanţilor în proprietate intelectuală (AIPLA) din

vederea creşterii ponderii

1999 procedeele juridice de protec ţie a proprietăţii intelectuale, ce dominau

investigaţiilor în totalul mijloacelor

preocupările şi tematica întrunirilor precedente, au cedat locul aspectelor

investite şi, în primul rând, a

economice, fiind iniţiate secţii speciale, şi anume „Maximizarea veniturilor

investiţiilor în capitalul intelectual

provenite din proprietatea intelectual ă”, „Utilizarea profitului de brevete în

din învăţământ, cercetare-

scopuri antreprenoriale”, „Transformarea portofoliului de brevete în scopuri

dezvoltare, implementarea

antreprenoriale”, „Transformarea portofoliului de brevete în întreprinderi

produselor noi etc.

profitabile” etc.
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Aşadar, dematerializarea
economiei continuă.
Intelectualizarea activităţii
economice conduce la apariţia
unei noi paradigme economice,
bazate pe valori netradiţionale, ce
ţin de valorificarea produselor
intelectuale şi, concomitent,

SUMMARY

R

eality destroyers the postulates which have been considered

eternal up to yesterday, putting in the forefront other principles

and theories. Study of the economic activity leads to the new
economic paradigms based on the off/centered values, argumentating
about utilization of intellectual products and simultaneously,

încorporează domeniul

incorporates the intellectual property field in the objectives of

proprietăţii intelectuale în

economic theory study.

obiectivele de studiu ale teoriei
economice.

ŞTIAŢI CĂ…
… prima grădină botanică din lume s-a înfiinţat la Padova (Italia) în 1545?
… o persoană obişnuită respiră cam 74 de milioane de litri de aer de-a lungul vieţii?
… feniletilamina produce o uşoară stare de visare şi este produsă de către creier în
momentul în care doi oameni sunt îndrăgostiţi? Interesant e de remarcat că aceeaşi
substanţă se regăseşte şi în ciocolată.
… creierul continuă să transmită semnale sub formă de impulsuri electrice timp de
aproximativ 37 de ore după moarte?
… ciocănitoarea loveşte arborele cu o viteză de 20 km/h?
… pentru a obţine 1 gram de venin sunt necesare peste 10.000 de albine?
… floarea cu parfumul cel mai puternic aparţine cactusului american? Mirosul ei se
simte la o distanţă de 10 m.
… primul război de ţesut ciorapi a fost inventat în 1564 de englezul Wiliam Rider?
… Michelangelo a început să picteze Capela Sixtină la 70 de ani?
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CREAREA
PRODUSELOR NOI LA
}NTREPRINDERILE }N
TRANZI|IE
(EXEMPLUL FABRICII DE BERE
}.M. “VITANTA-INTRAVEST” S.A.)

Angela PALAMARCIUC,
student= anul III, IPI

U

n produs poate

diverse motive. Ori produsul nu

1) imitaţiile – còpii ale unor

reprezenta, sub aspect

este bine conceput, ori este

produse existente cu îmbu-

tehnico-funcţional, o

incorect poziţionat pe piaţă,

nătăţiri mici de formă care

publicitatea care i se face nu este

oferă puţine trăsături tangibile

eficientă, preţul cu care se vinde

absolut noi;

noutate, dar, dacă nu depăşeşte
examenul pieţei, el rămâne la

este prea mare sau reacţia

nivelul prototipului sau al

concurenţilor este mai dură decât

brevetului de invenţie. Literatura

se aştepta.

de specialitate arată că, din 100
produse noi lansate pe piaţă
numai 20 sunt preluate efectiv de
către reţeaua de distribuţie, 60

Pentru a face faţă riscurilor
posibile este necesar ca
întreprinderea să aibă o organizare
eficientă în vederea derulării

din ele au un ciclu scurt de viaţă,

procesului de inovare, să utilizeze

iar 20 nu corespund cerinţelor

cele mai eficiente instrumente şi

consumatorilor şi dispar foarte

concepte de marketing în fiecare

repede de pe piaţă.

etapă a procesului de creare a
noilor produse. Succesul poate fi

În condiţiile concurenţei puternice
din zilele noastre, întreprinderile
care nu reuşesc să creeze

cu atât mai mare, cu cât firma
cunoaşte mai profund nevoile
cumpărătorilor, cu condiţia că

2) ameliorarea produsului
existent prin modificarea unor
parametri tehnici ai acestuia
(adăugarea de noi elemente,
modificarea compoziţiei unor
materii prime, a duratei şi
rezistenţei, îmbunătăţirea
comodităţii, calităţii produsului
ş.a.), obţinându-se avantaje
economice deosebite;

3) diversificarea unui produs în
sortimente noi, impusă de
necesităţile tehnice în cazul
consumului industrial şi de
creşterea calităţii vieţii, a
nivelului de trai în cazul

produse noi se expun unui mare

produsul este lansat pe piaţă

risc. Produsele sunt vulnerabile la

înaintea concurenţilor, echipa de

modificarea nevoilor şi gusturilor

creaţie este competentă,

consumatorilor, la apariţia noilor

cheltuielile de promovare şi de

tehnologii, la scurtarea ciclului de

lansare a produsului sunt înalte,

viaţă şi la intensificarea concuren-

iar conducerea firmei acordă

creează necesităţi noi şi,
implicit, o piaţă nouă. Este

ţei pe plan intern şi internaţional.

sprijinul necesar.

vorba de produsul nou în mod

În acelaşi timp, crearea unor

Menţionăm următoarele categorii

cu adevărat noi atât pentru

produse noi este şi ea riscantă din

de produse noi:

consumatori, cât şi pentru

bunurilor de larg consum
destinate populaţiei;

4) apariţia unor produse care

absolut, care aduce beneficii
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3.
Avantaje

Dezavantaje

1. Satisfacerea consumatorilor şi
obţinerea unei clientele fidele.

1. Crearea de noi produse implică
cheltuieli considerabile.

2. Reducerea dependenţei faţă
de un singur produs.

2. Crearea de noi produse
presupune timp şi, mai ales,
multă răbdare.

3. Creşterea gradului de utilizare a
capacităţilor de producţie existente în intervalele fără cerere.

3. Poate să apară o serie de
întârzieri, cu totul neprevăzute.

4. Obţinerea de profit pe termen
lung.

4. Succesele (eventuale)
înregistrate iniţial nu sunt deloc
încurajatoare.

Crearea şi testarea conceptului de produs presupun, mai
întâi, transformarea ideii de
produs în concept, trăsăturile
şi beneficiile acestuia urmând
a fi explicate potenţialilor
consumatori (de exemplu: fulgi
de ovăz pentru micul dejun,
uşor preparabili, destinaţi
tuturor consumatorilor care

5. Îmbunătăţirea imaginii firmei
5. Oferirea de către concurenţi a
aducându-i o aură de “inovator”,
aceluiaşi produs, nefinisat de
întreprindere.
precum şi menţinerea
îndelungată pe piaţă.

doresc un mod sănătos de
viaţă sau o băutură răcoritoare
gustoasă, servită în orice
moment al zilei).
Urmează testarea conceptului ales
pe un grup de consumatori vizaţi,

6. Adaptarea la cerinţele mediului
de piaţă şi la dinamica socialeconomică.

printr-o prezentare simbolică sau
fizică. Cu cât conceptul de produs
se aseamănă mai mult cu produsul final, cu atât testarea conceptului dă rezultate mai credibile.

inventatorii săi. Un asemenea

pot fi identificate prin mai multe

tip de inovaţie este un lucru

mijloace (anchete, teste

mai dificil de realizat,

proiective, discuţii în grup şi

necesitând eforturi mari şi

scrisori de sugestii şi

asumarea riscului unui eşec

reclamaţii, cercetări de piaţă).

tehnic sau comercial.

4.

Elaborarea strategiei de
marketing pentru lansarea pe
piaţă a produsului. Specialiştii
de marketing ai întreprinderii vor
elabora planul strategiei de

Autorul român Gh. M. Pistol

marketing, care va cuprinde 3

În procesul de creare a noilor

consideră, însă, că etapa iniţială

etape: I - mărimea, structura

produse întreprinderea poate obţine

trebuie să fie stabilirea unei

pieţei-ţintă, planificarea poziţio-

atât avantaje, cât şi dezavantaje,

strategii de produse noi la nivelul

nării produsului şi vânzărilor,

acestea fiind reflectate în TABEL.

firmei, strategie ce urmăreşte

cota de piaţă; II - preţul estimat

concentrarea efortului la nivelul

al produsului, strategia de

Potrivit opiniei prof. Ph. Kotler,

echipei, integrarea eforturilor

distribuţie, bugetul de market-

procesul de creare a unui produs

funcţionale, delegarea atribuţiilor

ing; III - prognozarea desface-

nou cuprinde următoarele etape:

personalului, care să conducă, în

rilor, profiturilor şi a mixului de

final, la găsirea celor mai bune

marketing pe termen lung.

1.

Generarea ideilor şi
propunerilor de produse noi.
Asemenea activitate trebuie să
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oportunităţi de inovare.

fie sistematică şi să conducă

Selectarea ideilor de produse
noi printr-o analiză serioasă de

la găsirea celor mai bune idei

marketing a oportunităţii tuturor

din cele existente. Ideile de

2.

5.

Analiza economică a afacerii
planificate presupune o
reevaluare a vânzărilor
produselor similare şi reali-

ideilor, de confruntare a lor cu

zarea unei anchete de piaţă.

produse noi pot proveni din

restricţiile impuse de

Urmează estimarea costurilor

diverse surse (mediul intern,

potenţialul uman, material şi

şi profiturilor aşteptate, a

adică angajaţii şi conducerea

financiar al întreprinderii, de

cheltuielilor de marketing, de

întreprinderii, cumpărătorii,

cerinţele pieţei şi ale asigurării

cercetare-dezvoltare şi de

distribuitorii, concurenţii etc.) şi

rentabilităţii.

producţie.
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6.

Crearea produsului respectiv,
transformarea conceptului în
produs fizic, etapă care

8.

Comercializarea produsului
nou (lansarea pe piaţă) este

produsul: de calitate
superioară, ce corespunde

etapa care marchează începu-

necesităţilor şi cerinţelor

necesită investiţii mari, acum

tul ciclului de viaţă a noului

consumatorului;

stabilindu-se dacă ideea de

produs şi în care întreprinde-

produs va putea fi transformată

rea producătoare se confruntă

într-un produs realizabil din

cu cheltuielile cele mai

punct de vedere tehnic şi

ridicate. Este important ca la

comercial. Din variantele

această etapă întreprinderea

În prezent fabrica de bere

conceptelor de produse se va

să răspundă corect la o serie

“VITANTA-INTRAVEST” produce un

găsi un prototip care va fi

de întrebări de genul: când

sortiment variat de bere din

acceptat de consumator, va

(momentul lansării), unde

categoriile Low, Medium şi Pre-

funcţiona normal şi va putea fi

(locul lansării), cui (piaţa-ţintă)

mium: Chişinău Blondă, Chişinău

realizat din bugetul alocat. O

şi cum (strategia de piaţă) să

Blondă Specială, Arc, Aurie,

mare atenţie se va acorda

lanseze produsul nou pe piaţă.

Vitanta Premium Brună, Vitanta

proiectării şi creării ambala-

De asemenea, reuşita lansării

Premium Blondă şi Camarad

jului, care trebuie să aibă în

pe piaţă a produselor noi

Blondă.

vedere posibilitatea oferirii

depinde de controlul comercia-

consumatorilor a cât mai

lizării acestora şi supraveghe-

Sortimentul de băuturi răcoritoare

multor informaţii pertinente

rea reacţiilor pieţei.

s-a îmbunătăţit calitativ şi s-a

n

tehnologia: cu tradiţie
îndelungată şi permanent
îmbunătăţită.

diversificat de la an la an,

necesare noului produs,

ajungându-se în prezent la

precum şi numelui acestuia (a

Î

mărcii), care să poată fi uşor
citit şi memorizat.
7.

n

ntreprinderea mixtă
“Vitanta-Intravest” S.A. este

producerea a opt arome distincte,
reunite sub aceeaşi marcă VIVA:
Organe, Limonadă, Coacăză

cel mai mare producător de

Neagră, Cola, Buratino, Friguşor,

pentru orice produs în scopul

bere, băuturi răcoritoare şi apă

Crem Soda şi Piersici. „Vitanta”

de a cunoaşte reacţia consu-

minerală din Republica

produce, de asemenea, şi băuturi

matorilor şi intermediarilor faţă

Moldova, produsele ei fiind

Testarea de piaţă, obligatorie

de manipularea, utilizarea şi

uşor recunoscute de consuma-

rechiziţionarea produsului,

torii de pe piaţa internă (la ora

precum şi dimensiunea pieţei

slab alcoolice ca: Gin Tonic, Red
Vodca, Coffee Amaretto, Coffee
Rum, precum şi apă minerală sub
marca Real.

produsului respectiv. Se vor

actuală ea are peste 5000 de

folosi diferite metode de

puncte de vânzare). Având la

testare: prezentarea

bază o strategie de dezvoltare

produsului într-un cadru

dinamică, întreprinderea se

organizat (târg, expoziţie,

orientează spre satisfacerea

de 13, dintre care: 7 de aur, 3 de

necesităţilor crescânde ale

argint şi 3 de bronz. În prezent

pieţei. Pentru atingerea acestui

Vitanta deţine circa 70 la sută din

scop “Vitanta” şi-a definit 3

piaţa berii în Republica Moldova.

factori-cheie:

Însă concurenţa devine tot mai

spaţiu comercial propriu ş.a.);
comercializarea limitată
(publicitate într-o anumită
perioadă de timp şi în diferite
zone geografice); probarea la
consumator etc. În baza testării

Despre succesele întreprinderii
vorbesc diplomele şi medaliile
câştigate la diferite expoziţii şi
concursuri internaţionale, în număr

dură datorită unor importatori
puternici, în special din Rusia.

efectuate se va lua decizia de

angajaţii: cei mai buni

Pentru a face faţă acestei concu-

intenţiei de lansare a produ-

specialişti în domeniu, cu o

renţe, “Vitanta-Intravest” este

sului pe piaţă.

mentalitate flexibilă;

permanent preocupată de

lansare sau abandonarea

n
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întreprinderea diverselor acţiuni de

nu trebuie să facem economii

De o popularitate largă se bucură

“contraatac”: îmbunătăţirea calităţii

pe seama acestor cheltuieli.

berea în ambalaj de plastic, ceea

produselor, reutilarea fabricii,

Ele sunt cu mult mai mici

ce a determinat specialiştii

perfecţionarea continuă a cadrelor,

comparativ cu viitoarele

Departamentului Marketing să

dezvoltarea sistemelor de

venituri.

lanseze pe piaţă un nou tip de bere

distribuţie, contactul permanent cu
clienţii, şi nu în ultimul rând,
crearea de produse noi.

Crearea fizică a produsului
necesită cheltuieli mari şi atenţie
deosebită din partea

Punctul de la care porneşte Î.M.

compartimentului de marketing.

“Vitanta” în procesul de creare a

Acesta elaborează un set de

produselor noi este cercetarea

versiuni ale conceptului de produs

pieţei. Specialiştii Departamentului

şi găseşte un prototip care va

Marketing efectuează la fiecare trei

răspunde perfect necesităţilor şi

luni studii de piaţă, din care obţin

dorinţelor pieţei. Să luăm exemplul

informaţii despre necesităţile

berii Vitanta Premium, lansată în

consumatorilor, oferta concuren-

1999, ca răspuns al întreprinderii

ţilor, posibilităţile distribuitorilor ş.a.

la apariţia pe piaţă a mărcilor

La elaborarea produselor noi
specialiştii de marketing se
conduc de unele reguli, cum sunt:

p „A nu arunca banii în vânt!”.

Întreprinderea şi-a pus scopul să
facă o bere de calitatea cea mai
înaltă, pentru un consumator
pretenţios, cu venituri mari sau pur

Camarad, ambalajul căreia a
răspuns la necesităţile
segmentului de piaţă neacoperit
de întreprindere. Este un lucru
normal, date fiind avantajele oferite
de acest ambalaj – nu te temi c ă
se va sparge, poţi să-l iei în
călătorii, la odihnă, nu trebuie să
returnezi sticlele, ambalajul
rămâne la consumator după
consum etc. Însă putem spune că
designul etichetei lasă de dorit.
Probabil, ar fi necesar ca la
elaborarea designului să se facă o
asociere între acesta şi denumirea
berii. Asemenea îmbinare va

Niciodată nu e târziu să refuzi

şi simplu pentru amatorii de bere

permite memorizarea mai

un proiect dubios, în caz

selectă. Ba mai mult chiar, era o

eficientă a produsului şi

contrar, poate surveni eşecul.

cerere a pieţei ca să apară o bere

recunoaşterea lui rapidă de către

“scumpă” locală, „Vitanta” neavând

consumator.

p „A-i consulta pe cumpărători”.
p „A se convinge de existenţa

acoperit acest segment de pia ţă.

Mai puţine avantaje le are

Acest scop s-a realizat cu succes,

„Vitanta” de la sortimentele de bere

medaliile de aur câştigate la

Arc şi Aurie, ambalate în cutii

expoziţia de bere din Moscova şi

metalice, vânzările fiind sub 1%. În

din Sankt –Petersburg (în a. 1999

alte ţări cota berii la cutie este

şi 2001) demonstrând aceasta.

foarte mare. În Polonia, de

Pentru tipul de bere nominalizat s-

exemplu, ea deţine circa 40 la sută

Traducerea în viaţă a unor noi

a elaborat un design nou al sticlei

din piaţă. În S.U.A. – şi mai mult.

idei, în special, de perspectivă,

şi etichetei, care o diferenţiază total

Totul depinde de tradiţia

este un proces costisitor, dar

de alte tipuri de bere.

consumatorului de bere.

cererii”. Realizarea unui
proiect nu are sens dacă
volumul posibil de vânzări nu
promite să fie considerabil.

p „A realiza o idee bună”.
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Nu toate întreprinderile parcurg
etapa testării de piaţă a produsului
în mod obligatoriu.

Pentru a-şi proteja produsele
noi de concurenţă şi pentru a se

Specialiştii de marketing ai fabricii

menţine pe piaţă cu o imagine

de bere “Vitanta” susţin că parcurg

favorabilă, fabrica de bere

această etapă pentru produsele

“Vitanta-Intravest” S.A.

care presupun investiţii şi riscuri
ridicate, însă testarea nu se face

acordă o mare atenţie protejării

pentru produsele care au fost

produselor sale prin design,

solicitate de piaţă şi, după părerea

marcă, invenţie. Aceasta

lor, acestea numaidecât se vor

stimulează, totodată, iniţiativa

vinde şi vor avea succes pe piaţă.

creativă a personalului,

O metodă obişnuită de testare pe

stimulează întreprinderea pentru

care o practică „Vitanta” este
prezentarea noilor produse la
expoziţii de profil, unde

investiţii în cercetările
ştiinţifice şi activitatea

consumatorii iau cunoştinţă de

comercială. Obţinerea protecţiei

produsele noi ale întreprinderii.

compensează eforturile depuse,

Întreprinderea se alege atât cu

oferind întreprinderii dreptul

Însă întreprinderea continuă să

avantaje, în urma prezentării
produsului la expoziţie, cât şi cu

exclusiv asupra obiectelor sale

producă bere în cutii, având în
calitate de clienţi permanenţi

dezavantaje. Avantajele: observă

supermarketele, companiile aeriene

cât de mare este interesul

care solicită aceste produse. Berile

consumatorilor pentru noul

pentru Protecţia Proprietăţii

Arc şi Aurie, precum şi Chişinău

produs, care este reacţia lor la

Industriale, drept care este

blondă sau Chişinău blondă

diferite caracteristici ale acestuia,

recunoscut prin titlul de

specială, după cum observăm pe

câţi dintre ei au intenţia de a

protecţie eliberat.

piaţă, se lansează în sticle de

cumpăra şi de a comanda

culoare cafenie. Conform specifi-

produsul. Dezavantajul

cului acestora – de bere blondă – ar

principal constă în faptul

fi de dorit să se utilizeze un ambalaj

că produsele noi pot fi examinate

În prezent „Vitanta” are

de culoare deschisă sau de alt tip,

de concurenţi. Pentru a-şi

înregistrate la AGEPI circa 38

deoarece consumatorul este indus

asigura prioritatea, întreprinderea

de mărci (Chişinău Bere Blondă,

în eroare în ceea ce priveşte felul

trebuie ca la momentul

Real, ARC, VITANTA, VIVA ş.a.),

berii şi culoarea sticlei. Probabil,

prezentării să fie pregătită să

fiind depuse cereri pentru alte

modificarea dată va fi foarte

lanseze pe piaţă şi produsele în

mărci, design şi modele

eficientă.

cauză.

industriale.

de proprietate industrială,
înregistrate la Agenţia de Stat
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Concluzionând cele spuse anterior
referitor la modelarea procesului
de creare a produselor noi la
fabrica de bere “Vitanta”, putem
constata că întreprinderea practică
tot mai activ marketingul în
domeniul procesului inovaţional.
Producătorul autohton de bere

SUMMARY

I

n nowadays conditions of fierce competition, those enterprises
which fail to create new species of products are exposed to the risk

of becoming an outsider, that is uncompetetive to the changeable
demand. Their existing products are vulnerable to the alterations in
consumer needs and preferences, to the appearance of new technolo-

“Vitanta-Intravest” întreprinde

gies, to curtailment of production cycle of alternative products and to

diverse măsuri pentru a obţine

the bitterness of national and international competition.

rezultate favorabile (observabile pe
piaţă), tinde să-şi îmbunătăţească

The process of creation of new products is compound of eight stages :

poziţia sa competitivă pe piaţă şi

the generation of the ideas, the selection of the ideas, the creation and

imaginea, să-şi mărească

testing of the notion, the elaboration of the strategy of marketing, the

numărul de consumatori şi să

analysis of activity, the creation of the product, the testing on the

menţină încrederea

market, and to market.

consumatorilor fideli.
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Thanks to remarcable professional skills of its staff and their will to be
the first, for many years, the ’’Vitanta’’ factory keeps its position of a
leader in producing beer and cooling drinks on the market of
Moldova. It continuesthe beer production traditions introducing new
ideas every year.
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PRODUCTIVITATEA
BUTUCILOR VI|EI DE VIE }N
DEPENDEN|+ DE CONDI|IILE
PEDO-ECOLOGICE
dr. ]n [tiin\e agricole Mihai RAPCEA,
Universitatea Agrar= de Stat
din Republica Moldova

V

iţa de vie, ca nici o altă

pe diferite tipuri de soluri, pante cu expozi ţii, grad de înclinare şi altitudini.

plantă, reacţionează

Solurile se deosebesc de asemenea dup ă gradul de erodare, particularităţi

extrem de sensibil la

fizice şi chimice.

schimbările condiţiilor de creştere.
După cum a demonstrat F. F.
Davitaia (1959), în vin se reflectă ca
în oglindă soiul şi locul de creştere.
În legătură cu aceasta, e necesar
să evidenţiem influenţa condiţiilor

Rezerva de creştere a recoltei şi calităţii viţei de vie, remarcă I. D. Hanin
(1981), V. G. Ungurean (1984), M. P. Rapcea (1986, 2002), M. F. Chisili
(2000), M. P. Rapcea (2001), este evidenţa factorilor naturali, care se iau în
considerare la amplasarea planta ţiilor viticole şi elaborarea agrotehnicii în
dependenţă de soiuri.

pedo-ecologice asupra indicilor

Relaţiile reciproce ale viţei de vie cu mediul ambiant sunt complexe. În

calitativi şi cantitativi ai butucilor de

Moldova se observă adesea, chiar în limitele unui sector, o diversitate mare

viţă de vie, la o sarcină optimală şi

a învelişului pedologic şi de relief, ce acţionează, după cum au menţionat

lungimea de tăiere a coardelor

V. G. Ungurean (1984), M. F. Chisili (2000), asupra microclimei fiec ărui

mijlocie (7-8 ochi). Soiurile cerce-

sector şi, în fine, asupra productivităţii plantaţiilor viticole.

tate (tab. 1) sunt altoite pe portaltoiul Ripariar*Rupestris 101-14,
plantat în 1970-1972. Schema de
nutriţie fiind 3x1,5 m, forma butucilor
– cordonul are două braţe pe
tulpină înaltă (h 90-100 cm).
Experimentul conţine 11 variante, cu
câte 60 de butuci fiecare. Sarcina
stabilită conform metodei biologice
(I. V. Mihailiuc, 1969).

Datele din tabelul 1 demonstrează că solurile sectoarelor experimentale
sunt prezentate printr-un singur tip de sol şi patru subtipuri de cernoziom
(carbonatat, obişnuit, tipic şi levidat), care diferă între ele prin puterea
stratului de humus, variind pe sectoare de la 60 pân ă la 97 cm. Din datele
obţinute se vede că solurile experimentale diferă prin amplasare, gradul de
înclinare, evidenţiate pe majoritatea sectoarelor SA „Cricova”. Suma
temperaturilor active pe sectoare variază considerabil în dependenţă de
locul de amplasare şi gradul de înclinare. În medie pe parcursul a patru ani
ea a constituit 3341 şi 3561 grade. Prin urmare, deosebirile dintre sumele
temperaturilor active indică condiţiile diferite de temperatură pentru creştere,

Trebuie de remarcat faptul că în

dezvoltare şi calitatea recoltei obţinute. Subtipul, varietatea şi condiţiile

limitele unei gospodării, sectorul

fizico-chimice ale solului, expozi ţia, gradul de înclinare, suma temperaturilor

de amplasare a viţei de vie diferă

active şi alţi indici, sunt elemente ecologice obligatorii, care trebuie
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evidenţiate în elaborarea agrotehnicii la soiuri, pentru ob ţinerea şampaniei

s-au cules câte 6,7 kg sau 149,2

şi vinurilor cu denumire de origine.

ch/ha. S-a obţinut o recoltă puţin
mai mică de pe butuc şi unitatea

Trebuie să remarcăm că o dată cu adâncimea creşte densitatea solului,

de suprafaţă pe restul sectoarelor.

ceea ce se observă pe sectorul nr. 4 (cernoziom tipic puternic luto-argilos pe

După calitatea recoltei, ea

lut argilos), unde la adâncimea de 140-150 cm densitatea constituie 1,57 g/

corespunde cerinţelor pe toate

cmł. La o astfel de densitate, conform lui V. G. Ungurean (1977), sistemul

sectoarele. Conţinutul zahărului în

radicular se dezvoltă normal. Aşadar, pe toate sectoarele densitatea

struguri a fost în perioada

solurilor nu împiedică creşterea şi dezvoltarea sistemului radicular.

cercetărilor mai mare faţă de cel

Datele tabelului 2 arată că elementele care caracterizează indicii cantitativi
şi calitativi ai recoltei sunt diferi ţi. Prin urmare, numărul strugurilor pe butuc
între sectoare variază de la 41,6 (sectorul 2/41) până la 55,7 (sectorul 5).
Recolta în anii cercetărilor a constituit, în dependenţă de locul de

de bază - 50-59 g/cm 3. Posibilităţile
acumulării zahărului în struguri nu
sunt aceleaşi peste tot şi în
legătură cu aceasta, la o sarcină
optimală, vigurozitate

amplasare, 3,8-6,7 kg pe butuc.

corespunzătoare, conţinutul

Cea mai mare recoltă s-a obţinut pe sectorul nr. 5, unde de pe fiecare butuc

zahărului şi al acidităţii titrabile

PARAMETRII CONDIŢIILOR PEDO-CLIMATERICE LA SECTOARELE VIŢEI DE VIE
Soiul, nr.
sectorului

Subtipul
cernoziomului

Expoziţia
pantei

Gradul
de
înclinare
a pantei

Altitudinea, m

Suma
temperaturilor
active,
grade

Tabelul 1
Puterea
stratului
de
humus,
cm

Densitatea
solului la
adâncime, g/cm
80-90

40-150

SA „ORAC”
Sauvignon, 1
Sauvignon, 2
Sauvignon, 3

Carbonat puternic lutos
pe lut argilos
Carbonatat slab erodat
luto-argilos pe lut
argilos
Obişnuit puternic lutoargilos pe lut argilos

NE

3-5

145

3268

84

1,33

1,39

NE

6-7

130

3268

60

1,28

1,19

E

2-4

150

3341

93

1,29

1,25

SA „CARACUI”
Sauvignon, 4
Sauvignon, 5

Tipic puternic lutoargilos pe lut argilos
Obişnuit puternic mediu
lutoargilos pe lut

Plato

0-1

175

3271

92

1,36

1,57

SE

3-5

160

3561

95

1,39

1,49

SA „CRICOVA”
Aligote 1/236
Aligote 2/241
Chardonnay
3/77
Chardonnay
4/67
Pinot fran
5/157
Pinot fran
6/158
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Levidat puternic lutos
pe lut argilos
Levidat slab erodat
lutos pe lut argilos
Carbonat puternic lutos
pe lut argilos
Levidat puternic lutoargilos
Levidat puternic lutos
pe lut argilos
Carbonat puternic lutos
argilos

NE

5-8

220

3150

97

1,37

1,45

SW

5-8

200

3210

89

1,35

1,42

NE

5-8

137

3171

79

1,29

1,31

SE

5-8

165

3193

81

1,31

1,39

NE

5-8

112

3050

93

1,35

1,42

NE

3-5

155

3097

95

1,36

1,40
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este diferit. Trebuie să menţionăm

SUMMARY

că cele mai bune condiţii pedo-

T

ecologice pentru obţinerea
recoltei ce corespunde

he obtained testing results permit us to find that using the middle
cutting system (6-8 buds) of the vine and the most propitious

cerinţelor s-au format pe

loading of all sectors there were obtained different indexes relating the

sectoarele 3 şi 5.

cantity and quality of grapes production. The paedogenesis and the

E cazul să remarcăm că toate
sectoarele pedo-ecologice sunt

place of the variety planting have a greate influence on the grapes
harvest and quality.

convenabile pentru obţinerea

It is necessary to take in consideration the results obtained at the

strugurilor care să corespundă

variety agrotechnics elaboration and production of the wine with

cerinţelor necesare pentru

appellation of origin.

fabricarea vinurilor de calitate
superioară şi a şampaniei.

RECOLTA ŞI CANTITATEA STRUGURILOR ÎN DIVERSE CONDIŢII DE CREŞTERE
Nr.
sector.

Denumirea solului, elementele
reliefului, locul experimentelor

Nr. de
struguri
pe butuc,
buc

Masa
strugurelui,
g

1

2

3

4

1

Cernoziom carbonat puternic lutoargilos pe lut argilos, NE, 3-5, 145 m
Cernoziom carbonat slab erodat lutoargilos pe lut argilos, NE, 6-7, 130 m
Cernoziom obişnuit puternic lutoargilos pe lut argilos, E, 2-4, 150 m

Tabelul 2

Recolta

kg/buc
5

ch/ha
6

Zaharitatea,
3
g/dm

Aciditatea
titrabilă,
3
g/dm

7

8

SA „ORAC”
2
3

55,5

115,0

6,3

141,7

197

11,2

49,2

124,8

6,0

135,2

191

10,1

54,2

123,3

6,6

147,9

201

9,7

SA „CARACUI”
4
5

Cernoziom tipic puternic luto-argilos
pe lut argilos, platou, 0-1, 175 m
Cernoziom obişnuit puternic mediu
luto-argilos pe lut, SE, 3-5, 160 m
HCP

44,9

125,3

5,5

122,5

194

10,1

55,7

119,1

6,7

149,2

203

10,2

21,17

0,42

SA „CRICOVA”
1/
236
2/
241
3/
77
4/
67
5/
157
6/
158

Cernoziom levidat puternic lutos pe
lut argilos, NE, 5-8, 220 m
Cernoziom levidat slab erodat lutos
pe lut argilos, SW, 5-8, 200 m
Cernoziom carbonat puternic lutos pe
lut argilos, NE, 5-8, 137 m
Cernoziom levidat puternic
lutoargilos, SE, 5-8, 165 m
Cernoziom levidat puternic lutos pe
lut argilos, SE, 5-8, 112 m
Cernoziom carbonat puternic lutos
argilos, NW, 3-5, 155 m
НСР

49,9

111,2

5,0

111,1

197

8,9

41,6

108,1

4,5

99,9

219

8,5

46,6

88,0

4,1

91,1

212

9,0

47,0

81,0

3,8

84,4

218

8,8

46,1

91,0

4,2

93,3

220

9,1

44,3

88,0

3,9

86,6

229

8,9

11,02

0,40
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DE{EURILE VINICOLE
– MATERIE PRIM+
PENTRU
OB|INEREA ACIDULUI
TARTRIC
doctorand Aliona MEREU|+, USM

A

produse secundare care pot fi

acidulu tartric în viţa de vie.

compuşii acestuia au

grupate în:

Conform uneia dintre ele, acidul

multiple întrebuinţări

¥

cidul tartric şi

subproduse vinicole rezultate

în mai multe ramuri ale

în procesul extragerii mustului

industriei. Se utilizează în

(ciorchinii, tescovina, burba);

industria alimentară, de
panifcaţie, în industria

¥

farmaceutică, în industria
fotochimică, se mai foloseşte
la vopsirea ţesăturilor pentru

zahărului în rezultatul proceselor
de oxidare care au loc în timpul
respiraţiei culturii. Din frunză acidul

în urma procesului de fermen-

tartric trece în struguri.

subproduse vinicole rezultate
la limpezirea şi păstrarea

menţinerea îndelungată a

produs intermediar la formarea

subproduse vinicole rezultate
tare (depozitul de drojdii);

¥

tartric apare în viţa de vie ca un

vinului (sedimente de la

Schema procesului de formare a
acidului tartric:
C6H12O6 - H2O + 3O ® C6H10O8 H2O + 3O ® C4H6O6 + C2H2O4.

culorii, la depunerea vopselei

pritocuri, de la cleire, de la

pe metal, în calitate de reactiv

producerea sucului de poamă,

Concomitent, se formează şi alţi

la diferite analize chimice etc.

în urma întăririi mustului, piatra

acizi (citric, succinic, lactic, malic,

de vin etc);

acetic etc). Conform unor date

Acidul tartric şi compuşii lui pot fi

¥

produse secundare rezultate la

înlocuiţi în industria alimentară prin

distilarea vinului (borhotul)

alţi oxiacizi (citric, malic), însă nu

[1,2].

pot fi înlocuiţi în industria

prezentate de Babo şi Mach
(tabelul 1) conţinutul de oxiacizi
prezenţi în must şi vin este variat.
În decursul creşterii viţa de vie

radiotehnică şi electrotehnică. Se

Fiecare dintre aceste subproduse

utilizează pe larg în această

vinicole conţin acid tartric şi

ramură mai ales sărurile acidului

compuşi ai lui, deoarece toate

tartric, datorită proprietăţilor piro- şi

părţile viţei de vie (coardele,

piezoelectrice, proprietăţi de a

frunzele, strugurii, ciorchinii) con ţin

forma câmp electroacustic şi al

acid tartric în anumite perioade de

fonurilor de ecou.

creştere.

În funcţie de operaţiile tehnologice

Există mai multe ipoteze care

acidul tartric se gaseşte într-o

aplicate mustului şi vinului rezultă

redau procesul de formare a

formă mai disociată decât ceilalţi
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absoarbe din sol mai multe
substanţe hrănitoare, cât şi
elemente alcaline şi alcalinopământoase: potasiu, calciu,
magneziu etc. Aceste elemente
formează compuşi cu acizi organici
prezenţi în viţa de vie. Deoarece
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CONŢINUTUL UNOR OXIACIZI ÎN MUST ŞI VIN

Oxiacizii organici

Tabelul 1

Conţinutul în must, g/l

Conţinutul în vin, g/l

Acidul tartric

1–8

0,4 – 5,6

Acidul malic

1 – 20

0 – 0,8

Acidul lactic

0

0–7

Acidul citric

Foarte puţin

Foarte puţin

0

0,2 – 0,8

urme

0,2 – 0,8

Acidul succinic
Acidul acetic

Dozarea acidului tartric din faza
apoasă s-a efectuat prin metoda
spectrofotometrică, măsurându-se
absorbţia compusului colorat cu
metavanadat de sodiu (5% soluţie
apoasă) în mediul acid (acid acetic
glacial) cu ajutorul
spectrofotometrului CФ – 46.
În produsele vinicole secundare
acidul tartric în stare liberă este
foarte puţin, dar sunt prezente
sărurile lui (KHC4H4O6, CaC4H4O6 ×

acizi organici, el formează cei mai

Principala sursă din care se obţine

4H2O etc). Pentru ca randamentul

mulţi compuşi.

industrial acidul tartric este sarea

de obţinere a acidului tartric din

acidă de potasiu numită tartru sau

produsele vinicole secundare să

piatră de vin (tirighie) care, fiind

fie maxim, este necesar ca toţi

greu solubilă în alcool diluat, se

compuşii tartrici sa fie trecuţi din

depune împreună cu drojdia

starea insolubilă în cea solubilă.

vinului, după încetarea

Pot fi folosite mai multe metode de

fermentaţiei.

dizolvare a compuşilor tartrici:

În procesul de respiraţie acidul
tartric liber se oxidează până la
bioxid de carbon şi apă, dar o dată
cu creşterea viţei de vie acesta se
formează într-o cantitate mai mare
decât este oxidat. Concomitent cu

metoda acidă, neutră şi bazică.

coacerea strugurilor intensitatea

De aceea prezintă interes care

Procesul de dizolvare a compuşilor

procesului de respiraţie scade, se

este conţinutul de acid tartric şi în

tartrici se compune din

formează mai mult zahăr, respectiv

alte produse secundare vinicole şi

următoarele etape: pătrunderea

acid tartric şi compuşii acestuia

dacă ele pot fi folosite ca materie

lichidului în interiorul particulelor

(tartratul acid de potasiu

primă pentru obţinerea acidului

solide, dizolvarea substanţelor

(KHC4H4O6), tartratul de calciu

tartric. S-a analizat experimental

extrase, mişcarea soluţiei formate

(CaC4H4O6 × 4H2O), tartratul de

conţinutul de acid tartric în mai

spre suprafaţa particulelor şi

potasiu (K2C4H4O6 × 1/2 H2O),

multe produse secundare vinicole

transferul ei în curentul fazei

etc) [3].

(tabelul 2).

lichide. Chiar dacă substanţa
extrasă a fost distribuită uniform în

CONŢINUTUL ACIDULUI TARTRIC ÎN UNELE PRODUSE
VINICOLE SECUNDARE
Produsele vinicole secundare
Coarde şi frunză de vie (în timpul lunilor iulie-august)

particulele iniţiale, totuşi pe
Tabelul 2

Conţinutul acidului
tartric, în %
3-7%

parcurs concentraţia în straturile
de suprafaţă devine mai joasă
decât în centrul particulelor.
Rezultatul final al procesului de
dizolvare depinde de mai mulţi

Ciorchini

0,1 – 0,2 %

factori: natura solventului şi

Tescovină

0,5 - 2 %

calitatea apei, temperatura

Drojdii lichide de vin

15 - 17 %

amestecului, durata de dizolvare,

Drojdii uscate

22 - 30 %

viteza de circulaţie a solventului,

Drojdii depuse la fermentarea mustului

30 - 40 %

presiune etc. Solventul trebuie să

Drojdii depuse cu piatră de vin

38 - 40 %

îndeplinească următoarele

Sedimente depuse la limpezirea sucului

65 - 73 %

condiţii: costuri reduse, solubilitate

Piatră de vin

65 - 78 %

bună faţă de compuşii tartrici şi
redusă faţă de alte substanţe
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prezente în produsele vinicole

mărirea temperaturii creşte

consumului de apă se măreşte

secundare, agresivitate redusă

cantitatea de compuşi tartrici

gradientul de viteză şi deci viteza

faţă de utilaje, solubilitate bună în

dizolvaţi. Acest fenomen este

de difuzie este mai mare. Aceasta

apă etc.
Gradul de dizolvare a compişilor
tartrici este condiţionat de compoziţia lor. De exemplu, tartratul de
calciu este puţin solubil în apă şi
nu poate fi extras cu ea. Pentru
dizolvarea sărurilor acidului tartric
din produsele vinicole secundare
pot fi folosiţi următorii solvenţi:

Acizii minerali – asigură o
dizolvare completă, dar sunt
agresivi faţă de utilaje. Acidul
sulfuric poate fi folosit doar în
proporţie de 0,6 - 0,8% la 1 kg de

explicat de teoria cinetică astfel: cu

însă duce la concentraţii mici de

ridicarea temperaturii creşte viteza

compuşi tartrici în soluţia de

moleculelor şi scade gradul de

difuzie. La micşorarea debitului au

viscozitate a soluţiei. Însă la

loc pierderi, dar soluţia devine mai

ridicarea temperaturii până la

concentrată.

750C, soluţia se îmbogăţeşte şi cu

Conform datelor relatate mai sus,

alte substanţe: albumine, pectice,

produsele vinicole secundare cu

colorante şi coloidale care

un conţinut mai înalt de compuşi

încetinesc limpezirea soluţiei

tartrici sunt drojdiile şi piatra de vin.

obţinute. Totodată, are loc şi

A fost efectuat un studiu asupra

decarboxilarea acidului tartric.

procesului de dizolvare a

Cantitatea solventului şi soluţiei de

compuşilor tartrici din piatra de vin

dizolvare este limitată. La mărirea

şi drojdiile rezultate la filtrarea

cantităţii solventului şi a

vinului tânăr. S-a analizat acţiunea

acid tartric, în caz contrar se ob ţine
şi precipitatul de ghips.

Fig. 1. DEPENDENŢA DE TIMP A PROCESULUI DE DIZOLVARE
A TARTRAŢILOR DIN DROJDIA DE VIN

o dizolvare parţială din cauza
formării unei mase coloidale a
tartratului.

Apa dedurizată şi apa
dedurizată şi uşor acidulată –
asigură numai o dizolvare parţială
a compuşilor tartrici.

Concentraţia C, mg/100m

Carbonatul de sodiu – asigură

9,5
8,5
7,5
6,5
5,5
4,5
3,5
10

20

30

40

60

80

Apa dură acţionează negativ

Timpul t, min

asupra dizolvării compuşilor
tartrici:

Fig. 2. DEPENDENŢA DE TIMP ŞI TEMPERATURĂ A PROCESULUI
DE DIZOLVARE A TARTRAŢILOR DIN PIATRA DE VIN

2KHC4H4O6 + Ca(HCO3)2 ®

70

CaC4H4O6 + K2C4H4O6 + 2H2O +

60

potasiu trece în bitartratul de
potasiu solubil şi care nu
cristalizează, iar o parte - în tartratul
de calciu, care se depune sub
formă de sediment.
Temperatura exercită o mare

C AT, mg/100 ml

2CO2
Deci, o parte din tartratul acid de

50
40
30
20
10
0
10

20

25

35

40

45

50

60

influenţă asupra procesului de
dizolvare a compuşilor tartrici. La
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120

65 grade C

45 grade C

25 grade C

70
90
Timpul, min
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S-au luaut 10g de drojdii (sau 5g

următorilor factori asupra

50 ml se treceau 5 ml din solu ţia

procesului de dizolvare:

piatră de vin) preventiv mărunţite,

obţinută, 4 ml soluţie metavanadat

temperatura amestecului, timpul

trecutându-se apoi în celula

de natriu (5%), 1ml acid acetic

de dizolvare, raportul de flotă dintre

termostatată, în care s-a adăugat

glacial şi restul apă distilată.

solvent şi masa uscată.

20 ml HCl (32%) şi s-a fixat timpul.

Soluţia se agita şi se lăsa la

Durata procesului de dizolvare a
Procesul de dizolvare s-a realizat

întuneric timp de 15-30 min, iar

tartraţilor a variat de la 10 până la

într-un vas de reacţie prevăzut cu

apoi se fotocolorimetra la 525 nm.

120 minute. Amestecul se trecea

un sistem de agitare şi manta de

cantitativ într-un balon cotat de 250

Analizând rezultatele obţinute (fig.

termostatare. În vas se introducea

ml, se aducea la cotă cu apă

1) putem constata că durata

drojdia sau piatra de vin peste care

distilată, se filtra, se luau 10 ml

maximă de dizolvare a tartraţilor în

se adăuga acid clorhidric (32%).

filtrat şi se treceau într-un balon cu

drojdia de vin este de 30 minute,

Influenţa timpului asupra

volumul de 100 ml, se adăuga 60-

deoarece concentraţia acidului

procesului de dizolvare a tartraţilor

70 ml apă distilată şi se neutraliza

tartric după 30 minute rămâne

din drojdia şi piatra de vin s-a

cu soluţie de NaOH de 1N până la

constantă. La piatra de vin se

analizat trasând curba

pH 6-7. După aceasta conţinutul

sesizează acelaşi proces, timpul

dependenţei concentraţiei acidului

balonului se aducea la cotă cu apă

maxim de dizolvare a acidului

tartric de timp (fig. 1, 2).

distilată. Într-un balon cu volumul

tartric fiind de 40 minute.
Influenţa temperaturii asupra
procesului de dizolvare a tartraţilor

Fig. 3. DEPENDENŢA DE TEMPERATURĂ A PROCESULUI
DE DIZOLVARE A COMPUŞILOR TARTRICI DIN DROJDIA DE VIN

din drojdia şi piatra de vin (fig. 2, 3)
s-a analizat trasându-se curba

Concentraţia C, mg/100ml

10
9

dependenţei concentraţiei acidului

8

tartric de temperatură. Domeniul

7

de temperatură a fost variat de la

6

15 până la 700C.

5
4

Odată cu creşterea temperaturii

3

până la 250C, concentraţia acidului

2

tartric creşte şi apoi ramâne

1

constantă până la temperatura de

0
0

15

25

30

35

40

45

50

60

70

Temperatura t, C

(fig. 3). Acest fenomen poate fi
explicat prin aceea că în componenţa drojdiilor de vin sunt prezente

Fig. 4. DEPENDENŢA DE RAPORTUL FLOTAL AL PROCESULUI
DE DIZOLVARE A TARTRAŢILOR
Concentraţia C, mg/100ml

400C, după care începe să scadă

zaharurile care favorizează descompunerea acidului tartric, astfel

7

micşorându-se concentraţia lui.

6,5
6

Procesul de dizolvare a tartraţilor în

5,5

piatra de vin (fig. 2) concomitent cu

5

creşterea temperaturii, spre

4,5

deosebire de procesul de dizolvare

4

a tartraţilor în drojdiile de vin,

3,5

decurge mai intens.

3
0

1

2

2,5

raportul flotal

3

4

Influenţa raportului de flotă
(solvent/substanţă uscată) asupra
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procesului de dizolvare a tartraţilor
s-a analizat trasându-se curba
dependenţei concentraţiei acidului
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Concentraţia acidului tartric creşte
până la valoarea raportului flotal de
2,5, apoi în continuare rămâne

SUMMARY

constantă. Deci, 25 ml de HCl

T

(32%) sunt suficiente pentru a
dizolva cantitatea compuşilor tartrici

he tartaric acid is a product with multiple utilization in various
branches of the food, pharmaceutical, chemical, textile

existentă în 10g drojdii de vin.

industry, etc.

Drept materie primă pentru

Industrially, thid chemical compound is obtained from tartar, but tliere

obţinerea acidului tartric, poate

may be used other secondary roducts as well, namely all types of wine

servi piatra de vin şi toate tipurile
de drojdii de vin. Restul produselor

yeast.

vinicole secundare comportă un

In order to obtain a maximum output of tartaric acid it is required that

conţinut de acid tartric mai redus şi

all tartaric compounds present in the raw material be changed from

necesită o tehnologie specială de
obţinere a acidului tartric.

insoluble state into the soluble one in the aqueous phase. There was
studied the influence of several physical and chemical parameters upon

Pentru a obţine un randament

the tartar dissolution process and it was stated that the most important

maxim de acid tartric, este necesar

are considered the time, the temperature and the fluctuating ratio

ca toţi compuşii tartrici din deşeurile
vinicole să fie trecuţi din starea
insolubilă în cea solubilă în soluţie
apoasă. Cei mai importanţi parametri fizico-chimici care influenţează
asupra procesului de dizolvare a
tartraţilor sunt: timpul de dizolvare,
temperatura şi raportul flotal dintre
dizolvant şi substanţa uscată.
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between the solvent and the mass subjected to dissolution. In the
capacity of solvent there was used the hydrochloric acid.
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INFLUEN|A STRESULUI
SALINIC ASUPRA
VARIABILIT+|II
POLENULUI DE TOMATE
dr. ]n biologie Tatiana SALTANOVICI,
dr. ]n biologie Anatol CRAVCENCO,
Institutul de Genetic= al A{M

U

n rol important în
cercetările
contemporane de

selecţie, paralel cu problema
extinderii spectrului variabilităţii
genetice, pe baza diminuării
eliminării gameţilor şi zigoţilor,
revine metodelor eficiente de
selectare a genolipuzilor rezistente
la etapele de formare şi dezvoltare
a lor. Necesitatea elaborării
procedeelor metodice pentru
estimarea şi selectarea
genotipurilor rezistente la
temperatură stresantă şi salinizare
este dictată de faptul că în
condiţiile Republicii Moldova aceşti
factori abiotici limitează
considerabil procesul de selecţie.

rezistenţă, metodele de ameliorare

variabilităţii gametice accesibile şi,

genetică şi celulare etc. Din acest

în rezultat, sporirea procesului de

punct de vedere ameliorarea

selecţie.

gametofitică este apreciată drept
sporofite, rezistente la temperaturi
stresante şi salinizare.
S-a demonstrat la diferite culturi

S

copul investigaţiilor
noastre a constat, reieşind

posibilitatea selecţiei în faza

din cele expuse, în caracteri-

grăunciorilor de polen maturizaţi, în

zarea variabilităţii gametofitului

perioada de germinare a polenului

masculin de tomate în condiţiile

şi a creşterii tuburilor polinice, în

stresului salinic. Realizarea

momentul interacţiunii gametofitului masculin cu ţesăturile
sporofite ale sferei generative

scopului presupune rezolvarea
următoarelor obiective:

feminine. S-a menţionat, de

n studierea influenţei saliniză-

asemenea, corelaţia pozitivă a

rii (cloridice şi sulfatice) asupra

unor caractere ale sporofitului cu
cele ale gametofitului (D. Mulcahy,
1994; E. Ottaviano et al., 1982,V.

variabilităţii gametofitului
masculin de tomate în in vitro;

Conform unor cercetări (A.

Leah, 1985; A. Cravcenco, V. Leah,

Jucenco, 1980; B. Leah, 1985; A.

L. Toderaş şi alţii 1988; M.

Cravcenco, 1993) intensificarea

Rojnevschi, 1997; V. Stepanov,

procesului de selecţie la rezistenţă

1998; M. Calinova, 1999; L.

poate fi efectuată prin îmbinarea

Mişcenco, 1999; V. Leah, A. Soroca,

variabilitatea caracteristicilor

metodelor tradiţionale de

L. Mişcenco etc. 2000). Aceasta

morfocitochimice ale nucleelor

ameliorare cu procedeele

presupune posibilitatea elaborării

celulelor generative şi vegetative

netradiţionale, cum sunt metodele

unor metode eficiente de

ale grăunciorului de polen de

culturii ţesăturilor, haploidei

evidenţiere a genotipurilor

tomate.

experimentale, culturii embrionilor,

preţioase după gametofit, fapt ce

transferul genelor din donori de

permite schimbarea spectrului

n determinarea corelaţiei dintre
rezistenţa polenului la salinizare
(faţă de NaCl şi Na2SO4) şi
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În calitate de material experimental

convenţionale). Pregătirea

L. cheemanii - 55,6+2,00%, în timp

au fost utilizare soiurile de tomate

preparatelor s-a făcut conform

ce la L. humboldtii acest caracter

Victorina, Minschi rannii şi

metodei Cravcenco (1985).

are valori mai mici - 32,0+1,48%,

Harikovschi 179, Licurici,
Moldavski rannii, Rannii 83, cât şi
speciile spontane şi varietăţile
semiculturale L. hirsutum var.
glabratum C.H.Mill., L. minutum
Rick, L. esc. var. racemigerum

Prelucrarea statistică a datelor a
fost efectuată conform metodei
Dospehov (1979) la calculatorul
personal MEC cu utilizarea

iar la reprezentanţii speciei de
cultură L. esculentum Mill. 25,4+1,30% - 29,0+1,25% (vezi tab.
1). Rezistenţa la salinizare sporită
a polenului speciei L. cheesmanii

programelor STATGRAF şi 3D.

se explică, posibil, prin rezistenţă

Lange (Brezh.), L. cheesmanii

Rezultatele obţinute experimental

la stres care, conform datelor din

Riley; L. Humboldtii Dun. Plantele

au demonstrat că în condiţii in vitro

literatură, este un genitor de

au fost crescute atât în condiţii

gametofitul masculin al

rezistenţă la salinizare la etapa

naturale, cât şi de seră.

genotipurilor studiate se

sporofită de dezvoltare (Avdeev,

caracterizează prin reacţie

1982).

Aprecierea viabilităţii polenului a
fost efectuată prin metoda de
cultivare în mediu nutritiv artificial
(Golubinschii, 1974). Lungimea
tuburilor polinice a fost măsurată
în diviziuni ale ocularmicrometrului (un. convenţionale).
Am determinat procentul de

neadecvată la acţiunea stresului
salinic. În rezultatul investigaţiilor
noastre, am stabilit un regim de
salinizare (0,25% NaCl), care
permite diferenţierea genotipurilor
după gradul de rezistenţă a

Prelucrarea rezultatelor obţinute
prin intermediul analizei
despersionale a arătat că
variabilitatea caracterului de
rezistenţă la salinizare este
determinată în mare măsură de

gametofitului la acţiunea sării.

genotipul formelor studiate şi

grăunciori de polen (GP) germinaţi

În rezultatul cultivării polenului pe

alcătuieşte 98,46% din toată

în varianta probă şi martor

medii nutritive selective s-a

variabilitatea depistată (tab. 2).

(germinaţi au fost consideraţi acei

observat micşorarea semnificativă

Determinarea genotipică destul de

GP, lungimea cărora era de cel

a viabilităţii gametofitului masculin

semnificativă a caracterului dat

puţin 2 diametre ale GP). Analiza

la toţi reprezentanţii de tomate. Au

presupune utilizarea lui efectivă

preparatelor a fost efectuată cu

fost stabilite, totodată, deosebiri

pentru aprecierea şi selectarea

ajutorul microscopului de tip Carl

esenţiale între genotipuri după

genotipurilor rezistente la

Zeiss.

caracterul “rezistenţa polenului la

salinizarea cloridică după

salinizare”. S-a remarcat faptul că

caracteristicile polenului. Un alt

În cazul estimării rezistenţei la
salinizare, în calitate de agenţi
selectivi s-au folosit săruri de NaCl
şi Na2SO4 în diverse concentraţii,
stabilite în urma experienţelor
suplimentare.
Analiza variabilităţii parametrilor

grăunciorii au dat dovadă de o

tablou a fost obţinut în rezultatul

rezistenţă maximală la acest factor

analizei variabilităţii parametrului

de polen ai speciei sălbatice

“lungimea tubului polenic” în

REZISTENŢA LA SALINIZARE A POLENULUI ŞI LUNGIMEA
TUBURILOR POLENICE DE TOMATE
Genotipul

morfocitochimici ai nucleelor GP s-

Rezistenţă la
salinizare, %

a efectuat la complexul automatizat
“Morphoquant”. Au fost studiaţi
următorii parametri morfologici şi
citochimici ai nucleelor vegetative
şi generative: perimetrul,
suprafaţa, cantitatea relativă de
ADN în nucleu (un. convenţionale),
densitatea cromatinei (un.
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Victorina
Minski ranii
Harikovski 179
L. cheesmanii Riley.
L humboldtii Dun.
L. esc. v. racemigerum

29,0+1.25
25.4+1.30
27.6+1.85
55.6+2.00
32.0+1.48
28.4+1.35

* - Deosebirile sunt autentice la P < 0,001

Tabelul 1

Lungimea tuburilor
polenice (div. ale oc. m.)
martor
probă
25.4+0,25
7,8+0,34*
17.9+0,17
8,4+0,45*
16.7+0,40
3,5+0,25*
28.4+0,20
15,8+0,37*
16.5+0,35
8,8+0,47*
17.2+0,30
5,9+0,33*
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condiţiile stresului salinic. În

fost efectuată analiza variabilităţii

cloridice în condiţii in vitro. La toate

variabilitatea acestui parametru

nucleelor celulelor după

genotipurile studiate reacţia

cota de influenţă a genotipului este

caracteristicile morfologice şi

nucleelor ambelor celule ale

neesenţială - 22,57% (vezi ta.2), în

citochimice în condiţii de

grăunciorului de polen în condiţii in

timp ce factorul de stres define şte

salinizare. S-a stabilit că acţiunea

vitro s-a remarcat prin în sporirea

cea mai mare parte a variabilităţii

stresului salinic provoacă

conţinutului relativ de ADN.

parametrului dat (71,82%). Aportul

deosebiri neesenţiale între

redus al genotipului în

genotipuri după astfel de parametri

variabilitatea parametrului studiat

morfologici cum sunt perimetrul şi

constituie, probabil, o dovadă a

suprafaţa nucleelor în sensul

neraţionalităţii efectuării selecţiei

majorării valorii lor. Dimensiuni

genotipurilor rezistente la

maximale ale parametrilor

salinizare după parametrul

morfologici s-au observat la

“lungimea tuburilor polenice”.

reprezentanţii speciei de cultură L.

Astfel, rezultatele obţinute in vitro
au demonstrat prezenţa unei
variabilităţi ereditare la genotipurile
studiate după parametrul
“rezistentă la salinizare” in vitro,
ceea ce presupune posibilitatea
evidenţierii genotipurilor rezistente
la nivelul gametofiţilor masculini.
Concomitent cu aprecierea
rezistenţei polenului la salinizare a

esculentum Mill., şi la specia
sălbatică L. humboldti. În nucleul
generativ schimbări minimale
după morfologia nucleelor s-au
depistat la soiul Harikovski 179, iar
maximale – la soiul Minski ranii şi
L. humboldtii.

Acest parametru în nucleul celulei
vegetative a crescut de 2 ori la
specia L. cheesmanii - cea mai
rezistentă pe fondul salinizării - în
timp ce în nucleul celulei generative sporirea valorii acestui
parametru a fost nesemnificativă.
Prelucrarea datelor referitoare la
variabilitatea caracteristicilor
morfocitochimice ale nucleelor
grăunciorilor de polen germinaţi pe
medii optimale şi pe fondul
salinizării, prin metoda
dispersională bifactorială, a
depistat că deosebirile în

Au fost remarcate deosebiri

caracterul de manifestare a

esenţiale după parametrii

parametrilor estimaţi sunt

citochimici pe fondul saliniz ării

autentice (P<<0,001). S-a stabilit
că 63,15% din variabilitatea

COEFICIENTUL DE EREDITATE (H) AL PARAMETRILOR GAMETOFITULUI
MASCULIN DE TOMATE PE FONDUL SALINIC
Tabelul 2

perimetrului şi 73,70% din
variabilitatea suprafeţei nucleului
vegetativ sunt condiţionate de

N
d/r
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Parametrul gametofitului masculin
Mediu cu NaCl
Viabilitatea polenului in vitro
Rezistenţa polenului
Lungimea tuburilor polenice
Mediu cu Na2SO4
Viabilitatea polenului in vitro
Rezistenţa polenului
Lungimea tuburilor polenice
Nucleul celulei vegetative
Perimetrul
Suprafaţa
Cantitatea de ADN
Densitatea cromatinei
Nucleul celulei generative
Perimetrul
Suprafaţa
Cantitatea de ADN
Densitatea cromatinei

h, %

P

genotipul formelor studiate.
Factorul de stres (salinizarea) are
o acţiune mai mică în apariţia

57,76

0,001

98,46
22,57

0,001
0,001

2,19

0,001

procesul cercetării variabilităţii

64,00
0,07

0,001

caracteristicilor nucleelor celulelor

63,51
73,70
13,46
87,77

0,001
0,001
0,001
0,001

62,79
69,40
20,32
73,10

0,001
0,001
0,001
0,001

variabilităţii acestor parametri 6,73% şi 5,22%. Un tablou
analogic a fost observat şi în

generative. În acest caz genotipului
îi revine 62,73% din variabilitatea
perimetrului şi 69,40% din
suprafaţa nucleului, în timp ce
factorului de stres - corespunzător
15,74% şi 8,14% din variabilitatea
depistată.
Studierea variabilităţii
caracteristicilor citochimice a
permis să stabilim că procentul de
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influenţă a genotipului în variaţia

factorului de stres salinic asupra

polenului maturizat are ca rezultat

cantităţii de ADN este

variabilităţii acestui caracter este

variabilitatea unor parametri

nesemnificativ, constituind pentru

neesenţială.

morfocitochimici ai nucleului

nucleul vegetativ 13,46% şi pentru
generativ 20,32% (vezi tab.2). O
influenţă mai importantă asupra
variabilităţii acestui parametru a
avut atât acţiunea factorului de
stres - 55,31% şi 25,60%, cât şi
interacţiunea acestor factori 24,0% şi 37,0%.

Astfel, a fost stabilit că genotipul
are un efect important în
variabilitatea activităţii cromatinei,
în timp ce cota de influenţă a
stresului şi a interacţiunii factorilor
este mult mai mică. În acelaşi
timp, trebuie să menţionăm că
acţiunea stresului salinic asupra

Trebuie să menţionăm

activităţii nucleului celulei vegeta-

următoarele. Acţiunea stresului

tive este mult mai mare decât

salinic asupra conţinutului relativ

asupra celulei generative.

de ADN în nucleul celulei vegetative este mai revelatoare decât
asupra nucleului celulei generative. Această influenţă neesenţială
a genotipului în variabilitatea
caracterului “cantitatea relativă de
ADN” în nucleele celulelor
grăunciorului de polen pe fondul
de salinizare denotă, posibil,
iraţionalitatea efectuării selecţiei
genotipurilor rezistente conform
acestui caracter.
La majoritatea genotipurilor
studiate pe mediu salin cloridic în
nucleul celulei vegetative
densitatea cromatinei se măreşte,
deci scade densitatea activit ăţii
funcţionale a nucleului. În nucleele

celulelor generative şi vegetative
ale grăunciorului de polen, care
sunt în cea mai mare parte
condiţionate de influenţa
genotipului. Acest lucru presupune
utilizarea unor caracteristici
(suprafaţa nucleelor şi densitatea
cromatinei) în scopul stabilirii
rezistenţei polenului la salinizare.

Reacţia gametofitului masculin
al soiurilor de tomate la
acţiunea salinizării sulfatice

Aşadar, utilizarea salinizării
cloridice în calitate de agent

În rezultatul efectuării mai multor

selectiv în timpul cultivării polenului

probe preventive, au fost stabilite

de tomate in vitro a permis

regimurile de salinizare sulfatică

diferenţierea şi evaluarea

(0,05% şi 0,10%), pe baza cărora

genotipurilor după nivelul lor de

se poate efectua aprecierea

rezistenţă la stresul respectiv. A fost

viabilităţii polenului, cât şi

stabilită o cotă de influenţă

diferenţierea lui conform rezistenţei

semnificativă a genotipului (98,4%)

in vitro (vezi tab. 3) Utilizarea unor

în variabilitatea caracterului de

concentraţii mai mari de sare a

rezistenţă la salinizare (tab. 2).

adus la inhibarea completă a

Variabilitatea lungimii tuburilor
polenice este determinată în cea

viabilităţii gameţilor masculini la
soiurile studiate.

mai mare parte de influenţa

A fost stabilit că în condiţii optimale

stresului salin (71,8%), rolul

de cultivare soiurile de tomate

genotipului fiind mai puţin impor-

estimate se deosebeau puţin între

tant. Influenţa salinizării asupra

ele după viabilitatea polenului,

celulelor generative, dimpotrivă,
densitatea cromatinei în condi ţiile
stresului salinic scade, are loc
despiralizarea cromatinei, sporind
astfel activitatea funcţională a

VIABILITATEA ŞI REZISTENŢA POLENULUI SOIURILOR
DE TOMATE
Soiul

Varianta

Viabilitatea

Nistru
Nistru
Nistru
Minski. ranii
Minski. ranii
Minski. ranii

martor
0,05%
0,10%
martor
0,05%
0,10%

45,2+2,20
14,0+1,60*
6,6+1,07*
43,7+1,89
18,8+1,72*
16,3+1,41*

nucleului.
Experienţele au demonstrat că,
prin urmare variabilitatea densităţii
cromatinei nucleelor grăunciorului
de polen este condiţionată de
genotip, constituind 87,77% şi
73,10% corespunzător nucleului
vegetativ şi generativ. Influenţa
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* - Deosebirile sunt autentice la P < 0,01

Rezistenţă la
salinizare, %

31,o+1,90
13,6+1,64
43,0+1,81
37,1+1,65

Tabelul 3
Lungimea tub.
polenice
(div. oc. m)
5,0+0,38
2,2+0,15*
0,8+0,04*
4,8+0,20
1,7+0,11*
1,3+0,10*
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valorile acestui parametru în

neînsemnate, după acest para-

0,10%), utilizarea cărora în condiţii

martor fiind 43,7-45,2%.

metru în control, au fost stabilite

in vitro presupune efectuarea

Introducerea agentului selectiv în

diminuări importante ale lungimii

evaluării şi diferenţierii

mediul nutritiv diminua viabilitatea

tuburilor polinice în varianta probă

genotipurilor după viabilitatea şi

polenului în dependenţă de

la ambele soiuri studiate. Stresul

rezistenţa polenului de tomate in

concentraţia sării de 2,3-7,3 ori la

salinic a provocat îngustarea

vitro. S-a stabilit că acţiunea

soiul Nistru şi de 2,3-2,7 ori la

spectrului variabilităţii genetice

salinizării sulfatice provoacă

soiul Minski rannii (vezi tab. 3).

după lungimea tuburilor polenice

majorarea perimetrului şi

în comparaţie cu controlul.

suprafeţei nucleelor celulelor

În rezultatul prelucrării datelor prin

vegetative şi generative ale

metoda dispersională, am stabilit

Variabilitatea tuburilor polenice

că în variabilitatea grăunciorilor de

după lungimea lor este influenţată

polen, după viabilitatea lor in vitro,

de factorul stresant cu 97,6%, cota

un rol important îl are factorul de

de influenţă a genotipului şi

stres salinic, care determin ă

interacţiunea acestor factori este

94,48%, în timp ce genotipul

nesemnificativă. Evaluarea

Variabilitatea parametrilor

influenţează nesemnificativ -

variabilităţii caracteristicilor

morfologici ai nucleelor

2,19%. Aceasta ne vorbeşte

morfologice ale nucleelor

grăunciorului de polen pe mediu

despre caracterul predominant al

grăunciorilor de polen a

salin sulfatic este condiţionată de

sării în definitivarea variabilităţii

demonstrat că în rezultatul cultivării

factorul stresant.

parametrului.

polenului de tomate pe fondul

grăunciorului de polen la soiul mai
puţin rezistent la acest factor şi nu
influenţează variabilitatea acestor
caracteristici la soiuri rezistente.

salinic s-au depistat variaţii ale

Prin urmare, utilizarea salinizării

unor caracteristici morfologice

cloridice şi sulfatice în timpul

studiate. Astfel, la soiul mai pu ţin

cultivării in vitro a polenului de

rezistent (Nistru) cu mărirea

tomate permite efectuarea

concentraţiei de sare creşte

diferenţierii genotipurilor după

simultan valoarea perimetrului

nivelul lor de rezistenţă la mediul

nucleelor generative şi vegetative,

salin. A fost stabilită influenţa

în timp ce la soiul rezistent (Minski

semnificativă a genotipului în

rannii) acest parametru s-a dovedit

variabilitate a caracterului de

a fi mai stabil. A fost stabilit ă în

rezistenţă la salinizare, cota căruia

acelaşi timp pe fondul salinizării

constituie 98,4%. Variabilitatea

sulfatice creşterea suprafeţei

criteriului “lungimea tubului

nucleelor grăunciorului de polen.

polenic” este determinată de cota

Variaţiile valorilor diametrului la

de influenţă a stresului salin

Astfel, aportul înalt al genotipului în

ambele nuclee sunt neînsemnate.

(71,8%). Cultivarea polenului in

variabilitatea caracterului de

Forma nucleelor polenului pe

vitro pe medii selective saline

rezistenţă la salinizare presupune

fondul concentraţiilor de sare

contribuie la variabilitatea criteriilor

şi posibilitatea utilizării acestui

studiate este de asemenea

morfocitochimice ale nucleelor

parametru pentru diferenţierea

stabilă. În variabilitatea

celulelor vegetative şi generative

genotipurilor la nivelul

caracteristicilor morfologice s-a

ale celulelor grăunciorului de

gametofitului masculin.

observat predominarea influenţei

polen. Coeficientul eridităţii (h)

Totodată, au fost stabilite deosebiri
şi după rezistenţa polenului pe
fondul diferitelor concentraţii de
sare. A fost obţinută o rezistenţă
superioară la polenul soiului
Minski rannii faţă de soiul Nistru.
Cota de influenţă a genotipului în
variabilitatea fenotipică a
caracterului “rezistenţa polenului la
salinizare” constituie 64,0% (tab.
2), cota stresului salinic - 27,8%,
iar a interacţiunii acestor factori numai 6,54%.

factorului de stres, în timp ce rolul

acestor caractere variază

Prezintă interes şi analiza variaţiei

genotipului şi al interacţiunii dintre

semnificativ. Variabilitatea dup ă

parametrului “lungimea tubului

factori este mai puţin important.

perimetru, suprafaţa nucleelor şi

polinic” în variantele de martor şi

Astfel, au fost fixate regimurile de

densitatea cromatinei este

probă. Pe fondul unor deosebiri

salinizare sulfatică (0,05% şi

condiţionată în mare măsură de
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genotip, iar variabilitatea
conţinutului relativ de ADN în
nuclee, în general, este
determinată de stresul salin.
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ccording to certain investigations (Zhuchenko, 1980; Lyakh,
1985; Kravcenko, 1993) the intensification of the selection

process to resistance can be realized by combining the conventional
amelioration methods with the unconventional processes, such as
transfer from resistance donors, methods of genetic and cell improvement etc. From this point of view, the gametophytes improvement to

Realization of the aim assumes solution oh the fallowing
objectives:

p study of salinization (chloride or sulphatic) variability of the
tomato male gamethophite in vitro;

p determination of correlation between the pollen resistance to
salinization (given the NaCl and Na 2SO4) and the variabilithy of
the vegetative and generative cell nuclei of the tomato pollen
grain.
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Octavian JAVGUREANU
JAVGUREANU,,
sp. coordonator,
Sec\ia M=rci Interna\ionale, AGEPI

A

ducând la cunoºtinþa
persoanelor fizice sau
juridice informaþia
referitoare la funcþiile mãrcii,
necesitatea ºi avantajele
înregistrãrii sale în calitate de
obiect al PI, deseori uitãm sã
menþionãm responsabilitatea pe
care trebuie sã o poarte atât
solicitantul (prin esenþa semnului
solicitat spre înregistrare), cât ºi
Agenþia, care oferã protecþie (prin
înregistrarea acestui semn în
calitate de marcã, desen sau model
industrial) faþã de consumator în
ceea ce priveºte acþiunea unui
asemenea semn (marcã) asupra
principiilor morale ale individului.
Problema moralitãþii este una
dintre cele mai vechi ºi, în acelaºi
timp, una dintre cele mai actuale
probleme din toate timpurile. Acest
articol este o încercare de a
aborda subiectul prin prisma
examinãrii, de a stabili în acest
context acele norme, principii în
raport cu aprecierea posibilitãþii
de înregistrare a semnelor
solicitate pentru înregistrare din
punctul de vedere al moralitãþii.

În Legea privind mãrcile ºi denu-

Art. 7. Nu pot fi protejate desenele

mirile de origine a produselor nr.

ºi modelele industriale care:

588 din 22 septembrie 1995, ºi
anume Articolul 7 (2) e) se spune:
(2) Nu se admite înregistrarea ca
marcã sau elemente ale ei a
urmãtoarelor semne:
e)

care sunt contrare ordinii
publice ºi bunelor moravuri.

Regulamentul de aplicare a Legii
nr. 588/1995 privind mãrcile ºi
denumirile de origine a produselor
specificã:
3.2. Nu se admite înregistrarea ca

e)

c)

sunt contrare ordinii publice
sau bunelor moravuri.

Regulamentul de aplicare a
acestei legi, ºi anume regula 4,
specificã:
Nu pot fi protejate desenele ºi
modelele industriale care:
d)

sunt contrare ordinii publice
sau bunelor moravuri, de
exemplu, instrumentele de
torturã, modelele care conþin
elemente indecente, înjurãturi

mãrci sau elemente ale lor a

sau se asociazã cu pornogra-

semnelor enumerate în art.

fia etc. Nu se acceptã pentru

7(2) din Lege, ºi anume:

înregistrare, de asemenea,

care sunt contrare ordinii
publice sau bunelor moravuri.

desenele ºi modelele industriale conþinând motive
religioase, în special reprezen-

La aceasta se referã, în special,

tãrile de icoane sau chipurile

cuvintele ºi reproducerile

sfinte pe etichetele pentru

indecente, apelurile antiumane ce

bãuturi alcoolice.

lezeazã demnitatea, sentimentele
religioase etc.

Morala se defineºte ca o formã a
conºtiinþei sociale care reflectã ºi

În Legea privind protecþia desene-

fixeazã în principii, norme, reguli

lor ºi modelelor industriale se

cerinþele de comportament privind

spune:

raporturile dintre indivizi, dintre

63

ATITUDINI, PROBLEME, SUGESTII

individ ºi colectivitate (familie,
societate, popor, naþiune).
Începând cu apariþia omenirii ºi
pânã în prezent, morala a suportat
modificãri esenþiale la diferite
etape ale dezvoltãrii societãþii
umane. Anume ea constituie acel
element care este supus unor
modificãri enorme, reacþionând
prompt la cele mai mici schimbãri
ale ºtiinþei, culturii ºi religiei,
devenind cel mai flexibil element în

depãrtare unul de altul, pot în

moralitatea îºi pierde nucleul

societatea modernã. În perioada

acelaºi timp sã nimereascã sub

esenþei sale iniþiale, nefiind în

progresului tehnico-ºtiinþific

acþiunea unor excitanþi emotivi

stare sã determine limitele acelor

morala a devenit o structurã

puternici, a unui eveniment

principii, norme, cerinþe.

amorfã care ocupã volumul ºi

naþional, religios sau ocult, chiar

forma oferite de societate.
Referitor la moralitate ºi amorali-

neparticipând la dialog cu acei
generatori virtuali de idei, emoþii.

tate au fost scrise nenumãrate

Individul se transformã într-un

lucrãri. Nu ne vom opri la particula-

receptor pasiv al informaþiei,

ritãþile evoluþiei moralitãþii în diferite

formând un tip infantil ºi inactiv al

perioade istorice, fiecare dintre ele

gândirii, fiind foarte uºor supus

fiind subiectul al unei discuþii

unei sugestii sau infectat de idei

aparte. Conflictul generaþiilor,

naive.

etniilor, religiilor continuã a fi o

Ce reprezintã principiile morale din
punctul de vedere al proprietãþii
intelectuale? Se deosebesc ele
oare de principiile morale
generale? Care sunt acele limite
care definesc moralitatea? Trebuie
oare sa ne conducem în deciziile
examinãrii de factorii istorici, etnici
ºi culturali? Se pot oare proteja în

Vacuumul amoralitãþii este

calitate de mãrci (sau elemente

umplut imediat acolo unde sunt

ale lor) elementele verbale,

puse la îndoialã sau se înlãturã

necunoscute larg consumatorului

valorile spirituale adevãrate,

unei regiuni geografice, referindu-

tradiþiile, acolo unde se

se însã la cuvinte tabuizate,

promoveazã “descãtuºarea”

necenzurate? Trebuie oare

gândirii, în aºa mod încât sã fie

consideratã amoralã (din punctul

justificatã orice idee sau acþiune.

de vedere al examinãrii) imaginea

Progresul tehnico-ºtiinþific,

Are loc aºa-numita relativizare a

corpului uman nud, a organelor

tehnologiile informaþionale

valorilor - o situaþie în care

genitale (sau imaginea lor

veºnicã problemã în stabilirea
normelor morale. Ceea ce este
moral pentru o generaþie este
absolut imoral pentru alta ºi ceea
ce este moral pentru reprezentanþii
unei unitãþi etnice este absolut
imoral pentru reprezentanþii alteia.

avansate au creat un nou tip de
societate – o
societate virtualã,
formatã din indivizi
virtuali ce au dus la
formarea unui spirit
de masã, a unui
spirit colectiv cu un
sistem nou de valori.
Mii (ºi milioane) de
indivizi, aflându-se la
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stilizatã), a elementelor erotice?

publicitare, inclusiv cu participarea

Imaginea nereprezentând structura

Pot oare semnele solicitate pentru

vedetelor, este însoþitã de

anatomicã normalã (sau cea

înregistrare (dupã luarea deciziei

imaginea corpului nud sau

patologicã), reproducerile fotogra-

de acceptare devenite mãrci) sã

elemente de erotism. Dupã

fice (ca de exemplu mãrcile sub

aducã prejudicii morale

puterea sa de acþiune asupra

numãrul 691287, 691288, 691289),

consumatorului (individului) sau

psihicului individului, erotismul se

chiar unei naþiuni întregi?

poate compara doar cu efectul

Pe parcursul istoriei fiecare
naþiune, unitate etnicã îºi
formeazã fondul imaginilor sale
proprii (personalitãþi istorice,
construcþii, animale, pãsãri,
costume sau arme), care au
devenit simbolul unor evenimente
istorice, al unei mândrii naþionale,
un simbol al naþiunii.
Dupã pãrerea noastrã,
imaginile personalitãþilor istorice

elementelor sau scenelor de
violenþã, devenite unul din cele mai
utilizate mijloace în promovarea
ideilor, produselor sau serviciilor.
Considerãm cã

înregistrarea

mãrcilor, ce au în componenþa lor
elemente cu caracter erotic ar fi
acceptabilã.
Ca exemplu ar putea servi marca
înregistratã la AGEPI sub numãrul
718592.

trebuie sã treacã în posesia
patrimoniului cultural naþional,
fãrã dreptul de a fi utilizate în
calitate de marcã sau element al
ei atât de cãtre solicitanþii
naþionali, cât ºi de cei strãini.
Utilizarea lor în scopuri
comerciale ar putea aduce
prejudicii demnitãþii naþionale a
unui popor sau a unitãþii etnice.
În ce priveºte imaginile simbolice
(construcþii, animale, pãsãri,

În ceea ce priveºte imaginea

costume sau arme), care sunt

organelor genitale, considerãm cã

recunoscute ca aparþinând unei

ele ar putea fi înregistrate în

ºi doar pentru produsele care pot

regiuni geografice, unui popor sau

calitate de marcã sau element a ei

avea tangenþã cu imaginile

unitãþi etnice, ele urmeazã a fi

doar fiind stilizate (ca exemplu,

respective (lenjerie de corp etc).

recunoscute ca patrimoniu naþional,

mãrcile sub numãrul 711523 ºi

urmând a fi permise pentru

652278),

înregistrare în calitate de element
al mãrcii doar pentru solicitanþii
proveniþi din regiunea respectivã.

În privinþa elementelor verbale,
situaþia e puþin alta. O datã cu
cãderea turnului Babel, moralitatea
ºi-a pierdut proprietatea de a fi
universalã. Fiecare limbã îºi are

În cultura occidentalã imaginea

colecþia sa de cuvinte tabuizate,

corpului nud (sau elemente ale lui)

necenzurate. Rãspândirea

de mult nu mai este un tabu ºi

amoralitãþii e atât de avansatã

reprezintã chiar o parte a culturii ei,

încât ar fi imposibil de verificat

cum ar fi nudismul, body art-ul,

toate cuvintele, toate combinaþiile

tatuajul etc. Majoritatea spoturilor

elementelor verbale la obiectul

65

ATITUDINI, PROBLEME, SUGESTII

apartenenþei acestora la categoria

cuvintelor tabuizate, necenzurate

trebuie sã fim conºtienþi de faptul

cuvintelor tabuizate sau necenzurate.

doar elementele verbale care sunt

cã nu înregistrãm o simplã

Cu atât mai mult cã multe dintre

pe larg cunoscute publicului ca

imagine sau element verbal, ci

aceste cuvinte sau combinaþii ale lor

fãcând parte anume din acest grup

oferim dreptul exclusiv asupra

au ºi alte sensuri, adicã nu pot fi

sau cele care provoacã dubii privind

utilizãrii acestora, inclusiv aplicarii

tratate ca aparþinând anume acestui

sensul lor. Elementele verbale care

lui pe produs.

grup. Ca exemplu ar fi românescul

au mai multe sensuri ºi nu sunt

“a regula” care este tratat în mod

cunoscute pe larg de cãtre public

diferit, în funcþie de regiunea sau

ca având anume aceastã semni-

zona geograficã în care se întrebuin-

ficaþie, urmeazã a nu fi incluse în

þeazã. Dicþionarul explicativ al limbii

lista cuvintelor tabuizate.

române dã definiþia de “a pune în
ordine, a aranja, a rândui, a sistematiza”, pe când slang-ul dã o altã
explicaþie, trivialã.
Ceva similar se întâmplã ºi cu
transliteraþiile, sau particularitãþile
pronunþiei. Un element verbal fãrã
definiþie (sau cu ea), ar putea
sugera unui anumit grup etnic un
anumit sens, fiind supus transliteraþiei sau pur ºi simplu fiind citit
(ca exemplu, mãrcile sub numãrul
680640, 558327, 742353).

Care vor fi canalele de distribuire a
acestui produs, se vor intersecta
oare ele cu un segment important
al populaþiei ºi care vor fi urmãrile?
Iatã unele întrebãri deloc retorice.

În ultimul timp pe piaþã se întâlnesc multe produse (mai ales
bãuturi alcoolice) marcate cu
ranguri bisericeºti, nume de sfinþi,
imagini de icoane etc.
Fãcând excepþie de multiplele
scandaluri în jurul amoralitãþii
unor feþe bisericeºti ºi chiar a
unor biserici, religia rãmâne a fi
una dintre ultimele cetãþi ale
moralitãþii, legea ei fiind strictã în
aceastã privinþã. Consider cã
poziþia examinãrii în privinþa
motivelor religioase, imaginilor
sau numelor sfinþilor trebuie sã
fie durã, nepermiþând fisurarea
acestui sistem de valori, pe de o
parte, ºi aducerea prejudiciilor
unui segment important al
populaþiei, pe de altã parte.
Principiile moralitãþii ºi bunelor

SUMMARY

O

ffering to the physical
or legal persons information on the effect of marks,
opportunity and advantages of
registration thereof as industrial
property objects, we often forget
to mention the responsibility that
shall take mention the responsibility that shall take both the
applicant (for the since of the
sign, fil4d for registration) and
the Agency, granting the
protection (for registration of
this sign as a mark, industrial
design or a model) in relation to
the user as regards to the effect
of such sign (mark) on the
individual moral principles.

moravuri urmeazã a fi respectate ºi
în cazul mãrcilor netradiþionale
(olfactive, sonore etc).
Deseori modalitatea ºi mijloacele
de promovare a produselor sau
serviciilor nu numai cã sunt
amorale, ci ºi afecteazã sãnãtatea
psihicã ºi(sau) fizicã a individului.
Marca, fiind ºi ea un mijloc de
promovare a produselor ºi
Iatã de ce, considerãm cã în cadrul

serviciilor, de asemenea se poate

examinãrii trebuie de verificat la

afla în postura de instrument al

obiectul apartenenþei la categoria

amoralitãþii. Înregistrând o marcã,

66

The morality problem is one of
the most ancient and actual.
The present article is an attempt
to tackle the subject in the light
of examination, to establish
standards and principles in
relation to the valuation of the
opportunity to registration the
filed signs taking in consideration the morality factor.
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TINERETUL
}{I EXPRIM+ OP|IUNEA

V

ã reamintim cã în
nr. 2 al revistei a fost
publicatã o informaþie

laconicã despre Conferinþa
ºtiinþificã studenþeascã
interuniversitarã, ediþia II, cu
genericul „Economia
Republicii Moldova: opþiuni
pentru secolul XXI”, organizatã
de cãtre colaboratorii Institutului
de Proprietate Intelectualã din
cadrul AGEPI, la care
participanþii au avut posibilitatea

DR. HAB., PROF. UNIV. NICOLAE TARAN, Director General AGEPI:

ºã-ºi expunã opinia asupra

—

problemelor economico-sociale

pentru toate þãrile lumii. De aceea tinerii de la primul Institut de Proprietate

ale tranziþiei.

Protecþia proprietãþii intelectuale a cãpãtat o importanþã deosebitã

Intelectualã din republicã, viitori manageri, s-au încadrat activ în însuºirea ºi
promovarea cunoºtinþelor privind utilizarea ºi implementarea proprietãþii

Succesul incontestabil al

intelectuale în diverse sfere ale economiei naþionale.

Conferinþei demonstreazã

Conferinþa la care a participat tineretul studios de la diverse instituþii de

elocvent atât marea dorinþã a

învãþãmânt superior, ne demonstreazã cã realizarea acestor deziderate este

tinerilor cercetãtori de a

realã.

schimba situaþia existentã, de

DR. VITALIE RUSANOVSCHI, Rector IPI:

a face viaþa mai bunã, cât ºi

—

organizarea reuºitã a acþiunii

la Universitatea de Stat, Academia de Studii Economice, Institutul

ºi a întregului proces de

Internaþional de Management, Universitatea Tehnicã, Universitatea

pregãtire a studenþilor
pentru activitatea lor
profesionalã.
În numãrul curent publicãm
un grupaj de sugestii ºi opinii
de la aceastã conferinþã.

E îmbucurãtor faptul cã la aceastã conferinþã au participat studenþi de

Cooperatist-Comercialã, Liceul “Ion Creangã” din Chiºinãu, Liceul “Vasile
Alecsandri” din Ungheni, Institutul de Proprietate Intelectualã - în total peste
20 de tineri cercetãtori.
La conferinþã au fost prezentate rapoarte relativ mature, cu o tematicã
destul de variatã ºi interesantã, care vor fi publicate într-o ediþie specialã.
Aduc mulþumiri atât studenþilor, cât ºi moderatoarei, dnei Parascovia Tocan,
ºef catedrã Economie ºi Management, IPI, care a organizat ireproºabil
aceastã conferinþã.
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DR. PARASCOVIA TOCAN,
ºef catedrã Economie ºi Management, IPI:
—

Am reuºit sã organizãm în al doilea an de

activitate a IPI cea de a II-a Conferinþã ºtiinþificã
studenþeascã interuniversitarã. Acest lucru confirmã

republicã, sã-ºi asume pe deplin responsabilitatea
pentru situaþia existentã ºi cea viitoare.

DR. CONFERENÞIAR CONSTANTIN POSTICÃ,
ASEM:

justeþea intenþiei de a-i atrage pe studenþi în activitatea

—

de cercetare chiar din primul an de studii. Propunând

conferinþã a tinerilor cercetãtori. Comunicãrile

tematica pentru actuala conferinþã, am dorit ca tinerii sã

prezentate, discuþiile au demonstrat cã tinerii nu-s

se antreneze într-o discuþie serioasã ºi sincerã asupra

indiferenþi faþã de destinul þãrii. Ei sunt în cãutarea

problemelor privind economia republicii acum, la

cãilor de soluþionare a problemelor social-economice,

început de secol, sã rãspundã la întrebarea “Ce

orientate spre prosperitate ºi bunãstare.

Am rãmas satisfãcut de participarea la aceastã

alternative de dezvoltare alegem ºi ce e de fãcut?”
Acest obiectiv, dupã pãrerea mea, a fost în mare

SERGIU ªERBANIUC, student an. II, IPI:

mãsurã atins. Dovadã sunt acele probleme stringente,

—

asupra cãrora au atras atenþia participanþii la conferinþã:

coordoneazã politica þãrii în domeniul protecþiei

Este oare emigrarea forþei de muncã un exod de creieri

proprietãþii industriale, fiind implificat într-un cadru de

sau o soluþie beneficã pentru diminuarea ºomajului?

relaþii atât pe plan naþional, cât ºi internaþional.

Ce alegem: integrare în CSI sau UE? Cum utilizãm
mãrcile pentru a promova produsele autohtone? Ce
reprezintã un manager al viitorului ºi cum poate fi
utilizat marketingul de relaþie în cadrul AGEPI? - sunt
doar câteva spicuiri din numeroasele probleme

AGEPI în calitatea sa de organ de stat

Prin intermediul AGEPI, R. Moldova participã ºi a
devenit membrã la majoritatea convenþiilor, tratatelor,
aranjamentelor internaþionale în materie de proprietate
industrialã.

actualizate în cadrul conferinþei respective, pe care le

IPI din cadrul AGEPI e o forjerie de cadre în domeniul

publicãm mai jos. Majoritatea raportorilor au depus

protecþiei proprietãþii intelectuale, unde tineretul studios

eforturi deosebite la selectarea materialelor prezentate

acumuleazã zi de zi cunoºtinþe trainice. O dovadã în

la conferinþã.

plus e ºi conferinþa studenþeascã, la care au participat

E ºtiut cã fãrã muncã nu poate fi miºcare înainte.
Moldova e o þarã sãracã în resurse materiale. ªi dacã
n-o sã punem intelectul în miºcare, n-o sã putem
redresa situaþia economicã. Acest potenþial intelectual

mai mulþi tineri de la institut. În viitor noi vom contribui
din plin la prosperarea economiei republicii.

TATIANA PRODAN, studentã an. II, IPI:

constituie bogãþia noastrã, purtãtor al lui fiind în primul

—

rând tineretul studios. E pãcat sã nu-l valorificãm, sã

instituþii ºi ne-au onorat cu prezenþa. S-a vãzut cã

nu-l punem în circulaþie. Sã nu ne fie teamã de faptul cã

fiecare raportor a muncit serios pentru a pãtrunde în

mulþi tineri pleacã peste hotare. Acolo ei acumuleazã

tema abordatã, deoarece comunicãrile au fost

cunoºtinþe, se familiarizeazã cu tehnologia de vârf, cu

ascultate cu deosebit interes.

Mulþumim participanþilor care au venit de la alte

noile metode de organizare ºi conducere. Ar fi regretabil
ca tinerii sã nu poatã beneficia de aceastã ºansã. Nu
atât plecarea tinerilor din þarã ar trebui sã ne alarmeze
(poþi sã fii plecat ºi sã faci mai mult pentru þara ta, decât
dacã rãmâi ºi îþi este indiferent prezentul ºi viitorul ei), ci
faptul cã nu-i putem promova ºi aprecia la justa
valoare, ca ei sã-ºi fructifice cunoºtinþele acumulate
pentru prosperarea þãrii.

OLESEA PLÃMÃDEALÃ,
studentã an. III, USM:
—

Managerii de astãzi trebuie sã punã mai presus

de toate interesele întreprinderii ºi ale salariaþilor sãi.
Un asemenea conducãtor se deosebeºte prin
principialitate, prin unitatea dintre vorbã ºi faptã, printrun comportament moral deosebit. El apreciazã corect

Tinerii de azi nu trebuie sã fie contemplatori pasivi, ci

activitatea celorlalþi ºi nu-ºi îngãduie ca în numele

participanþi activi ai proceselor social-economice din

relaþiilor de prietenie sau de simpatie sã supraevalueze
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meritele unora ori sã treacã cu vederea greºelile

economiei de piaþã necesitã în primul rând mobilizarea

în activitatea altora. Avea perfectã dreptate în acest

forþelor interne ale întreprinderii ºi preocuparea

sens John D. Rockefeller: “O prietenie bazatã pe

permanentã de a gãsi noi soluþii legate de

afaceri e mai bunã decât o afacere bazatã

perfecþionarea producþiei. Acest fapt a fost pe deplin

pe prietenie”.

conºtientizat la Societatea pe Acþiuni „CovoareUngheni”.

ANDREI LIAHU, MARIANA STRÃISTARU,
studenþi an. III, USM:

Producþia combinatului este expusã anual la expoziþiile

—

Interior” din Chiºinãu, “Domotex” din Hanovra,

Studiile efectuate de psihologi ºi psihiatri aratã cã

naþionale ºi internaþionale: “Salonul de Mobilã ºi

unul din 3 oameni suferã de stres, unul din 5 copii sub

Germania, “TIBCO” din Bucureºti, România, ºi

16 ani suferã de afecþiuni mintale. În 1990 mai mult de

“Õèìòåêñòèëü”, Moscova, Federaþia Rusã.

1,4 mln de oameni s-au sinucis, iar numãrul
tentativelor este de 10-20 de ori mai mare. Cheltuieli,

În 2001 fabrica a lansat o nouã colecþie de covoare sub

investiþii ºi pierderi de miliarde provocate anual.

genericul “Milenium”, care cuprinde ºapte desene noi
în stil modern. Materia primã pentru covoare este din

Stresul este declarat epidemie mondialã, iar un raport

polipropilen de calitatea Freeze, dupã standardele

al ONU din 1992 a declarat stresul ca boalã a sec. XX.

Uniunii Europene. Combinatul are reprezentanþe în

De problemele stresului sunt preocupate numeroase

SUA, Federaþia Rusã, Italia, Romãnia, Polonia ºi

organizaþii mondiale, guvernele multor þãri ºi nu numai,

Ucraina.

deoarece efectele sale sunt dezastruoase.
Exemplul SA “Covoare-Ungheni” aratã cã aceastã
De aceea reuºita activitãþii unei întreprinderi nu se

întreprindere a depus eforturile necesare pentru a se

bazeazã doar pe competenþa, personalitatea ºi vocaþia

adapta la noile cerinþe ale economiei de piaþã. În baza

managerului ºi deprinderile sau cunoºtinþele

celor expuse am demonstrat în cadrul Conferinþei cã

angajaþilor, ci ºi pe capacitatea lor fizicã ºi psihicã de a

economia poate fi relansatã dacã se va pune accentul

face faþã stresului.

pe revitalizarea întreprinderilor din republicã.

ALINA HÂRBU, elevã cl. XII,
Liceul „V. Alecsandri”, Ungheni:

ANGELA PALAMARCIUC, studentã an. I, IPI:
—

—

Reformele economice ce se desfãºoarã în

Una din mãsurile reale pentru dezvoltarea

economiei þãrii noastre este pornirea “motorului

perioada de
tranziþie au dat un
nou impuls
activitãþii multor
întreprinderi care
au conºtientizat cã
nu mai pot miza pe
stilul vechi de
dezvoltare, bazat pe
îndeplinirea
directivelor venite
de la diferite
ministere ºi
departamente.
Supravieþuirea ºi
buna funcþionare în
condiþiile
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producþiei”, prin crearea de produse noi, competitive pe

În R. Moldova populaþia susþine liderii de vârstã

piaþã de cãtre întreprinderile autohtone.

înaintatã. Tinerii nu se ocupã de politicã, ci de

Înteþirea luptei concurenþiale dintre producãtori,
evoluarea gusturilor ºi necesitãþilor cumpãrãtorilor,
limitarea ciclului de viaþã al oricãrui produs obligã

economie, care dupã pãrerea lor e mult mai profitabilã.
Pentru mulþi tineri a te ocupa de politicã, înseamnã “a
arunca vorbe în vânt”.

întreprinderile sã se preocupe permanent de

În ultimul timp se vorbeºte despre tendinþa Moldovei de

elaborarea produselor noi ºi de promovarea lor pe

a se integra în diferite structuri internaþionale. La

piaþã. Procesul de inovare este dificil, necesitã

întrebarea “Care ar trebui sã fie orientarea þãrii noastre:

cheltuieli considerabile, însã promite sporirea profitului,

spre CSI sau Comunitatea Europeanã?”, formulatã în

îmbunãtãþirea poziþiei competitive ºi satisfacerea pieþei.

cadrul unui sondaj sociologic, 40 procente din

Un exemplu demn de urmat în acest sens e fabrica de

respondenþi au considerat cã trebuie sã ne integrãm în

bere “Vitanta-Intravest” SA. Pentru a-ºi proteja produ-

Comunitatea Europeanã ºi numai 19 la sutã,

sele noi de concurenþa neloialã ºi pentru a-ºi menþine

majoritatea fiind oameni de vârstã înaintatã, s-au

pe piaþã imaginea atractivã, întreprinderea acordã o

pronunþat pentru CSI.

mare atenþie protejãrii produselor sale prin design,
marcã, invenþie. Aceasta stimuleazã, totodatã, iniþiativa
creativã a personalului, permite sã se investeascã în
cercetãrile ºtiinþifice ºi activitatea comercialã.

DIANA VRABIE, studentã an. II, IIM:
—

Conducerea þãrii trebuie sã þinã cont de opinia

La întrebarea “Dacã vi s-ar da o ºansã realã de a pleca
din þarã, cum aþi proceda?”, 32 la sutã din respondenþi
ar pleca pentru totdeauna, 41% - pentru o anumitã
perioadã ºi numai 23% nu ar pleca.

INA CIOBANU, studentã an. I, IPI:

poporului. Un lider politic de o vârstã înaintatã are

—

experienþã bogatã, cunoºtinþe în domeniu, dar este

demonstreazã faptul cã tânãra generaþie este capabilã

Conferinþa ºtiinþificã studenþeascã ne

ireceptibil la nou, deseori împiedicând tinerii ce vor sã

sã rezolve problemele din societate, care nu au fost

promoveze idei ºi concepte noi.

soluþionate pânã în prezent.
A înregistrat: Mihai CUCEREAVÂI
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INTUIREA ESEN|EI DIVINE

A

m convingerea cã oricine

Testemiþanu”. Din toþi colegii

din generaþia mea, care

bunului meu prieten buteºtean, cu

este ºi generaþia lui

care a fãcut dânsul vestitul Liceu

Nicolae Testemiþanu, fie om de

“Ion Creangã” de la Bãlþi, era ºi un

culturã sau ºtiinþã, fie simplu þãran,

tânãr adolescent, deosebit de

dator este sã lase în urmã o

arãtos, Nicolae Testemiþanu. Astfel,

paginã memorialisticã, o paginã-

prin intermediul lui Al. Nacu l-am

document, o mãrturie, o evocare.

cunoscut ºi eu pe Nicolae

Aceasta poate fi de analizã

Testemiþanu ºi am rãmas cu ambii

ºtiinþificã sau, de ce nu, una

nedespãrþiþi toþi anii de studenþie,

afectivã-romanticã-poeticã despre

de doctoranturã, ºi, mai târziu, de

acest om neordinar. Fãrã gându-

profesorat, tot cu ajutorul lor am

rile, meditaþiile noastre, ale celor

cunoscut ºi somitãþile de azi ale

care am trãit din plin acel timp, nu

medicinei basarabene.

este posibilã reconstituirea fidelã,
în adevãrata sa dimensiune, a
profilului unui om trecut în lumea

Nicolae
TESTEMI|ANU

de Alexandru Nacu ºi Constantin

sã vegheze în permanenþã la pasul

Þãbârnã (azi ambii academicieni)

ºi suflarea noastrã zilnicã.

înþelegere a valorii excepþionalei
personalitãþi a lui Nicolae
Testemiþanu este necesarã o
succintã trecere în revistã a
principalelor repere ale biografiei
sale: nãscut la Ochiul Alb, judeþul
Soroca, la 1 august 1927, studii la
Institutul de Medicinã din Chiºinãu
(1946-1951), medic-ºef la Spitalul
Clinic Republican (1955-1958)
fondatorul ºi primul redactor-ºef al
revistei “Ocrotirea Sãnãtãþii” (19571959), doctor în medicinã (1959),
rector al Institutului de Medicinã
(1959-1963), Ministru al Ocrotirii

în chimie, eram cãutat la o gazdã
de la marginea oraºului Chiºinãu

de dincolo, umbra cãruia trebuie

Pentru o mai bunã ºi mai clarã

Prin 1958, devenit proaspãt doctor

Comisiei de Atestare la specialitatea
“Medicina socialã ºi organizarea
ocrotirii sãnãtãþii” (1974-1986),
fondator ºi prim preºedinte al
Societãþii ºtiinþifice republicane a
specialiºtilor din domeniul medicinei sociale ºi a instituþiilor ocrotirii
sãnãtãþii (1982-1986), laureat al
Premiului de Stat în domeniul ºtiinþei
ºi tehnicii (1983). Dispariþie fulgerãtoare în 1986. Cu ce l-am putea
asemui pe acest om, urmãrind ciclul
grãbit al vieþii sale? Cum se explicã
faptul cã un om atât de tânãr este
implicat atât de masiv în treburile
statului ºi ale societãþii?

ºi rugat sã fiu examinator la
înmatriculare ºi chiar sã conduc o
asemenea echipã. Doamne, cât
chin, dar ºi câtã satisfacþie! Mai
ales atunci când te aflai într-un
climat favorabil ºi aveai un perfect
confort psihologic, cum era în anii
rectoratului lui Nicolae
Testemiþanu. Parcã-l vãd intrând în
vârful degetelor, într-un fel cerânduºi scuze pentru incomodare. Avea
emoþii poate mai puternice ca cei
examinaþi, îl bucurau succesele lor
ºi îl amãrau insuccesele, purta o
grijã aparte examinatorilor ºi câte
nu fãcea pentru ei. Atunci mi-am
dat seama cât de mult þinea sã

Sãnãtãþii (1963-1968), ºeful catedrei

Pe când eram student, a fost sã þin

vadã instauratã în mediul

de traumatologie, ortopedie ºi

drumul Chiºinãului mereu alãturi

studenþesc de la medicinã limba

chirurgie de campanie a Institutului

de Alexandru Nacu, azi profesor

românã. Avea mare slãbiciune

de Medicinã (1965-1968), doctor

universitar, doctor habilitat în

pentru ea, era sincer ºi sfios în faþa

habilitat în medicinã (1971), profesor

medicinã, ºef al catedrei de

ei, ca nimeni altul dintre noi în

universitar (1973), preºedinte al

psihiatrie ºi narcologie a USMF “N.

acele timpuri a înþeles, dar mai
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ales a cutezat sã o apere de

Fãrã îndoialã, potentaþii regimului

întrunirile publice, fie la niºte

ignoranþa agresivã ºi ºovinismul

sovietic, în mrejele cãreia oamenii

simple discuþii ºi întâlniri. Temelia

hain. Mai târziu aveam sã aflu

ºi meleagul nostru chinuit ºi

pe care a pus-o Nicolae

despre un caz ieºit din comun

înstrãinat au trãit peste 50 de ani,

Testemiþanu nu are preþ, iar

când Nicolae Testemiþanu ºi-a

au intuit perfect calitãþile de bun

repercusiunile sale le vor simþi noi

permis, în faþa unei delegaþii de la

organizator ºi animator al vieþii fie

ºi noi generaþii, cum zice poetul.

Moscova, sã prezinte raportul

ºtiinþifice, fie didactice, fie medicale

Gestul acesta temerar al lui

anual, în calitate de ministru, în

ale lui Nicolae Testemiþanu. Astfel

Nicolae Testemiþanu de a intro-

limba românã, parcã sfidând, dar

se explicã ascensiunea sa

duce limba românã drept limbã de

mai ales protestând împotriva unei

ierarhicã rapidã, plasamentul în

predare într-o instituþie naþionalã

stupide situaþii când limba românã

niºte posturi - cheie, la o vârstã

(luaþi aminte în ce ani!) este

este izgonitã din casa sa. Gestul

când alþii abia îºi încep cariera. La

generator de conºtiinþe naþionale

temerarului ministru nu a fost

32 de ani neîmpliniþi este numit

ºi îl înscrie pe distinsul nostru

iertat, avea sã o simtã mai târziu.

rector al Institutului de Medicinã, iar

coleg în rândul marilor intelectuali

la 36 - ministru al sãnãtãþii. Nu

români din toate timpurile.

A

m avut cu el pe parcursul
anilor îndelungi conversaþii, pe care mi le amintesc
acum mereu. Avea niºte viziuni
sãnãtoase, luminoase asupra
vieþii, o stãpânire de sine, o
voinþã liberã, descãtuºatã. Era
pe deplin conºtient de necesitatea unei permanente acumulãri spirituale, era convins de
faptul cã viaþa nu este un
incident, ci þine de sacru ºi
trebuie trãitã plenar, cu multã
dãruire pânã la ultima suflare.
Cã anume aºa era ne-am
convins mai târziu când nu s-a
resemnat într-un moment de
crizã, tragicã pentru el ºi
pentru noi. Deci, nu s-a
resemnat, ci a mers înainte,
cãutând soluþii, fãrã a se pierde
în condiþiile dificile în care se
afla. Nu s-a lãsat înfrânt, a
crezut în efortul permanent ºi
bine calculat, a avut curaj de a
nu se lãsa pradã momentelor de
cumplitã disperare.
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vom mai înºirui aici iniþiativele ºi
acþiunile sale din timpul cât s-a
aflat în aceste douã înalte funcþii.
Ceea ce am vrut sã accentuãm
însã, e cã Nicolae Testemiþanu s-a
dovedit a fi un mare arhitect al unor
acþiuni de anvergurã în viaþa
lâncedã a societãþii basarabene

Dar stãpânitorii de minþi ºi de tot
ce miºca în mãreaþa “Þarã a
Sovietelor, de pe cea de-a ºasea
parte a Planetei” (am apelat iarãºi
la un poet al timpului, extaziat de
“libertatea ºi valorile democratice”
din acei ani) nu puteau sã nu
observe “periculozitatea” lui

din anii în care s-a manifestat:

Nicolae Testemiþanu, trecând pânã

lãrgirea semnificativã a contin-

la urmã peste el cu tãvãlugul

gentului de cadre medicale prin

defãimãrii, acuzãrilor, destituirii ºi

inaugurarea de noi facultãþi,

marginalizãrii.

animarea procesului de învãþãmânt prin formarea ºi consolidarea unui corp didactic universitar de elitã, cu o viziune bine
orientatã spre adevãratele

V

iaþa lui ne aduce un
exemplu pe cât de

necesitãþi ale ºcolii medicale

înãlþãtor, pe atât de tragic, iar

naþionale.

tragismul acesta constã în

Din iniþiativa lui acest corp didactic

faptul cã la un anumit moment

a organizat un sistem de pregãtire

omul poate fi lovit necruþãtor,

a cadrelor bine pus la punct în

aruncat din scenã, maltratat,

limba maternã, având la dispoziþie

batjocorit ºi poate chiar nimicit

zeci de manuale universitare,
traduse timp de 2-3 ani în românã.

(scenariile sunt diverse).

Majoritatea absolvenþilor din acei
ani denotã o cunoaºtere perfectã a
limbajului medical în limba

Dupã demiterea sa brutalã din

românã, încât întotdeauna am o

postul de ministru în 1968, a fost

tulburãtoare tresãrire la auzul

trecut în categoria celor acoperiþi

vorbei lor fie la radio, fie la

de umbra nefastã a
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“naþionalismului”, fiind învinuit de

medicale de specialitate,

promovarea unei politici de cadre

ambulatorie ºi spitaliceascã,

greºite. Cum ar fi putut admite

a serviciilor medicale de urgenþã

conducerea antinaþionalã de atunci

ºi la domiciliu, pe care s-a

semnele de veritabilã renaºtere

strãduit sã le apropie de locul de

naþionalã de la Institutul de

viaþã ºi de muncã al populaþiei

Medicinã, Ministerul Ocrotirii

rurale.

Sãnãtãþii - peste tot pe unde
trecuse Nicolae Testemiþanu.
Acesta era motivul destituirii sale
grabnice. Acþiunea desperatã a
autoritãþilor, care au crezut cã prin
destituire se ºterge foarte simplu
personalitatea unui om, era
zadarnicã. Nicolae Testemiþanu
era dintr-o altã bucatã, avea o altã

Aºezãrile sãteºti ºi þãranul erau
pentru Nicolae Testemiþanu,
provenit el însuºi din mediul rural,
valorile noastre supreme, comori
de nepreþuit. Cei care l-au
cunoscut ºi au fost în preajma lui
au memorizat câteva fraze pe care
nu ostenea sã le repete mereu,

respiraþie. Faptul destituirii nu l-a

devenite expresii înaripate, în care

dezechilibrat ºi dezorientat. Mai

se reflectã aceastã atitudine a sa:

mult chiar, i-a trezit o îndãrãtnicie

“Eu sunt þãran ºi mã doare inima

sãnãtoasã. Atmosfera de atunci nu

pentru cei de la þarã, care-s mai

i-a permis sã se întoarcã la

obijduiþi. ªtim bine cã ei ne

domeniul lui drag care era

hrãnesc, iar noi nu le întoarcem

chirurgia. Revine în învãþãmântul

datoriile” sau “Avem o mare datorie

medical pe care, de fapt, nu-l

faþã de oamenii de la þarã, care ne

pãrãsise niciodatã ºi unde era

cresc pâinea”, ori “Noi suntem

aºteptat cu dragoste. Abia acum

feciori de þãrani ºi de aceea, prin

are timpul necesar sã-ºi susþinã

laptele mamei, ne este scris sã

teza de doctor habilitat care aborda

muncim serios pentru ameliorarea

o problemã de interes naþional:

situaþiei în localitãþile sãteºti” etc.

“Argumentarea ºtiinþificã a lichidãrii

Din iniþiativa ºi sub conducerea sa

deosebirilor esenþiale în nivelurile

nemijlocitã a fost creat un

asistenþei medicale acordate

laborator, care avea în obiectiv

populaþiei urbane ºi rurale”.

ocrotirea sãnãtãþii populaþiei

Asistenþa medicalã ruralã devine

rurale. În 1983 colectivul condus

domeniul unor preocupãri centrale

de Nicolae Testemiþanu se

ale vieþii sale, punând piatra de

învredniceºte de înaltul Premiu de

temelie a unui vast program de

Stat în domeniul ºtiinþei ºi tehnicii

ocrotire a sãnãtãþii omului de la

pentru aceastã concepþie de

þarã pânã în anul (atenþie!) 2010.

organizare a medicinei rurale.

Acest splendid proiect avea

Pentru prima oarã în fostul spaþiu

organicitate ºi cuprindea toate

sovietic Nicolae Testemiþanu a

laturile vieþii noastre. Nicolae

aplicat în practicã proiectul de

Testemiþanu, ca întotdeauna, a

construcþie a unor unitãþi medicale

adunat în jurul sãu o pleiadã de

de stat (ambulatorii ºi puncte

cercetãtori, antrenându-i la

medicale de diferite grade) prin

elaborarea unui sistem

funcþionarea cãrora se asigura un

eficient de organizare a asistenþei

serviciu medical calificat la sate.

C

um ar fi putut sã se
încheie ciclul vieþii
acestui zbuciumat om ºi savant,
patriot desãvârºit al unui neam,
dacã nu tot atât de dramatic
cum a fost nemilos de scurta sa
viaþã: s-a stins subit la 20
septembrie 1986 în urma unui
atac de cord, în braþele colegilor sãi de facultate, adunaþi
grãmãjoarã într-una din aulele
Universitãþii de Medicinã,
amintindu-ºi de anul de
absolvire al promoþiei lor.

Prin însãºi natura,
manifestãrile ºi trãirile sale
omul nu este strãin de esenþa
divinã. Mai mult chiar, am zice
cã el conþine aceastã esenþã în
sine. Intuirea acesteia se
realizeazã pe calea cunoaºterii
de sine, “bucatã cu bucatã” de
cele mai multe ori, dar ºi în
cotidian, în cazul anumitor
personalitãþi, cum este cea a lui
Nicolae Testemiþanu, la care se
relevã manifestarea supremã a
demnitãþii umane. Sunt potrivite în acest context spusele
cunoscutului scriitor ºi filolog
german Friedrich Schlegal
(1772-1829): “Fiecare om
adevãrat devine tot mai mult
Dumnezeu. A deveni Dumnezeu, a fi om, a se forma - sunt
expresii ce au acelaºi înþeles”,
“Ce este demnitatea noastrã
altceva decât forþa ºi hotãrârea
de a deveni asemeni lui
Dumnezeu”.
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SUMMARY

T

he study at issue tries to briefly determine the personality degree of Nickolae Testemitsanu, doctor
habilitate in medicine, university professor, laureate of the State Prize, eminent scientist, remarkable

organizer of medical life in the Republic of Moldova, starting with the defining duties, which he has performed in the public life of our region: Head Doctor at the Republic Clinic, rector of the State University of
Medicine and Pharmacy, bearing at present his name, Minister of Health, Head of the Chair in Traumatology,
Orthopedics and Field Surgery, founder and first editor in chief of the magazine “Health Care”, Head of the
Chair in State Medicine and Health Care Organization. The last concern was probably of great delight and
satisfaction to Nickolae Testemitsanu, his contribution being herein invaluable and his concern for the
peasant’s health care is consummate. The author pays an exquisite attention to the study on detection of moral
valences of personality of the eminent scientist.

Dumitru BATÂR,
dr. hab. în chimie, prof. universitar, laureat al Premiului de Stat

ªTIAÞI CÃ…
… vestalele, preotesele care întreþineau focul sacru din templul zeiþei Vesta, aprindeau
focul, dupã cum ne informeazã Plutarh, cu ajutorul lupei?
… cea mai veche “carte” din lume s-a gãsit în localitatea Tãtãria, România? Este vorba
de trei table de lut ars, pe care este imprimatã cea mai veche scriere, datate din anii
2900-2700 î. C.
… cã cea mai laconicã scrisoare aparþine lui Victor Hugo? Dorind sã afle cum merge
vânzarea romanului “Mizerabilii”, el i-a adresat editorului un rãvaº cu urmãtorul
conþinut: ”?” Acesta, dovedindu-se, la rându-i, tot om de spirit, i-a rãspuns similar: ”!”
…virusul variolei este cel mai mare? Dimensiunea lui e de 250-300 milimicroni.
… în Tanzania (Africa) se aflã cea mai veche construcþie din lime? Edificiul, în formã
de cerc, alcãtuit din blocuri de lavã, dateazã din jurul anilor 1750000 î. C.
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PROTEC|IA PROPRIET+|II
INDUSTRIALE –
IMPERATIV AL TIMPULUI

V

ara curentã la Cahul a avut loc o întrunire
la care au fost abordate problemele

actuale din domeniul protecþiei proprietãþii
industriale, trasându-se planuri de acþiune pe viitor.
Dl Nicolae Taran, Directorul General AGEPI, a
informat asistenþa despre activitatea Agenþiei,
referindu-se în mod detailat la realizãrile obþinute în
decursul celor 10 ani de funcþionare, precum ºi la
problemele ce stau în faþa oficiului de brevete. Dl
Mihail Guslicov, preºedintele Consiliului judeþean
Cahul, a vorbit despre situaþia economicã din
teritoriu. Dumnealui a accentuat cã economia
judeþului lasã mult de dorit, însã, comparativ cu anii
precedenþi, se simte în ansamblu o anumitã
îmbunãtãþire a situaþiei.
La discuþii au participat dnii Constantin Sârbu,
Vicedirector general AGEPI, Gheorghe Nerea,
subprefect, Simion Platon, directorul filialei Cahul a
Camerei de comerþ ºi industrie, Dumitru Parmacli,
directorul ªcolii micului business, ºi Vasile Radu,
reprezentantul AGEPI în zona Cahul, care au venit cu
propuneri concrete de colaborare: organizarea unor
seminare ºi a diferitelor acþiuni ce vor contribui la
popularizarea legislaþii privind protecþia proprietãþii
intelectuale în mijlocul agenþilor economici din judeþ.
Dnii Nicolae Taran ºi Constantin Sârbu au efectuat
de asemenea vizite de lucru la filiala Camerei de
comerþ ºi industrie, la sanatoriul “Nufãrul Alb,” unde
au fost puse în discuþie ºi problemele brevetãrii

invenþiilor, înregistrãrii mãrcilor cu dnii Simion Platon,
directorul filialei, Vasile Scutelnic, medicul-ºef al
instituþiei curative, ºi Vladimir Buzu, ºeful policlinicii. Or, în
aceastã unitate existã specialiºti pentru care fenomenul
inovaþional nu e strãin. Dumnealor au relatat cã medicii
sanatoriului finiseazã documentele pentru a fi depuse la
AGEPI spre brevetarea a patru metode noi de tratare a
diverselor boli cu ajutorul apelor minerale din localitate de
tipul “Maþesta” ºi “Essentuki”.
Dupã cum a menþionat dl Nicolae Taran, Director General
AGEPI, discuþiile de la întrunirea organizatã la Cahul au
fost utile, au gãsit susþinerea cuvenitã ºi vor fi de un real
folos ambelor pãrþi.
Text ºi foto: Mihai CUCEREAVÂI

75

AGEPI NEWS

AGEPI LA SALONUL NA|IONAL DE CARTE

A

cest început de toamnã

ºi Tipografia Centralã

s-a încununat cu o

au fost menþionate cu

avalanºã de activitãþi

premiul „Editura

consacrate aniversãrii a 170 de ani

Anului”. S-au înmânat

ai Bibliotecii Naþionale. Cea mai

premii pentru „Cea

prestigioasã dintre ele a fost

mai bunã colecþie”

Salonul naþional de carte, ediþia a

(editura „Prut-

XI-a, desfãºurat între 31 august ºi

Internaþional”), „Cartea

4 septembrie în incinta bibliotecii.

de top”, „Cea mai

Pentru AGEPI evenimentul a avut
o dublã semnificaþie: prezentarea
în premierã la Salon a producþiei

bunã carte tradusã”
(C. King, „Moldovenii”,
editura „Arc”).

editoriale ºi sponsorizarea

AGEPI a prezentat la

(relativ modestã) a unor activitãþi

Salon publicaþiile

din programul jubiliar al Bibliotecii

anilor 2000-2002 (27

Naþionale.

titluri), printre care

La Salon au fost prezente peste
200 de edituri din 14 þãri cu peste
5000 de titluri de carte din diverse
domenii. Pe parcursul a 5 zile
Salonul a fost vizitat de circa 15 mii
de persoane.

ediþiile oficiale BOPI ºi
Raportul Anual 2002,
revista „Intellectus” cu
suplimentele „Bursa
invenþiilor” ºi „AGEPIInfo”, materialele
seminarelor regionale

Ambasadele ºi Reprezentanþele

ºi ale simpozioanelor, legislaþia

Director General AGEPI, colecþia

diplomatice acreditate în Repub-

privind protecþia PI în Republica

prezentatã la Salon

lica Moldova au participat la Salon

Moldova, setul de materiale

Bibliotecii Naþionale. Standul cu

cu multe din publicaþiile presti-

„Biblioteca de Proprietate Indus-

publicaþiile Agenþiei urmeazã sã

gioase din þãrile lor, iar Ambasada

trialã”, „Istoria sistemului naþional

fie permanent prezent în sãlile de

Republicii Populare Chineze a

de PI în date”, autor ª. Gajim,

lecturã ale bibliotecii.

donat Bibliotecii Naþionale cãrþi în

primul volum din seria „Cercetãtori

limbile chinezã ºi englezã în

ºi inventatori din Republica

Salonul naþional de carte s-a

valoare de 30 mii de dolari SUA.

Moldova” º.a.

dovedit, astfel, atât un mijloc

Juriul Salonului, prezidat de

E îmbucurãtor faptul cã Juriul a

þiilor ºi a activitãþii Agenþiei, cât ºi

academicianul Mihai Cimpoi, a

remarcat conþinutul ºi þinuta

un bun prilej de selectare ºi

acordat marele premiu „Coresi”

poligraficã a revistei „Intellectus”

achiziþionare a unor ediþii necesare

Întreprinderii Editorial-Poligrafice

printr-o diplomã care, în fond, e o

Bibliotecii AGEPI (dicþionare,

„ªtiinþa” pentru ciclul de abecedare

apreciere înaltã a tuturor

enciclopedii de profil, literaturã de

ºi „Cartea Memoriei” (volumele 1-

angajaþilor de la Agenþie, antrenaþi

specialitate etc.). Acest lucru

2). Premiul „Cartea Anului” a fost

în aceastã activitate. Cu prilejul

implicã ºi pe viitor participarea

decernat editurilor „Novitos” ºi

jubileului de 170 de ani, graþie

activã a bibliotecii AGEPI la

„Muzeum”. Editurile „Augusta”, „Arc”

bunãvoinþei dlui Nicolae Taran,

saloanele naþionale de carte.

a fost donatã

eficient de promovare a publica-

Petru RACU, Directorul Bibliotecii AGEPI
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O INI|IATIV+ DE EXCEP|IE
In preajma sãrbãtoririi
unui deceniu de la fondarea
AGEPI, la Editura Agenþiei a apãrut
primul volum din seria „Cercetãtori
ºi inventatori din Republica
Moldova” care, în cele 162 de
pagini, însumeazã în ordine
alfabeticã 73 de nume de
inventatori, cuprinzând ºi diverse
imagini fotografice, echilibrat
alese, care oferã ediþiei o
frumoasã þinuþã esteticã.
Cartea se deschide cu un vibrant
„Cuvânt înainte” semnat de dl
Nicolae Taran, Director General
AGEPI, unde se menþioneazã,
printre altele, urmãtoarele: ”…dacã
în invenþiile de altã datã domina
imaginaþia creatoare, simþul
practic, apoi elementul esenþial al
elaborãrilor din zilele de astãzi îl
constituie cunoºtinþele ºtiinþifice.
Cãci, deºi aceste elemente se
completeazã reciproc, un
inventator care are cunoºtinþe
ºtiinþifice solide poate realiza
invenþii mult mai importante”.
E un frumos îndemn ºi,

materialului necesar colegiul redacþional a fãcut apel la toate institutele de

concomitent, o atenþionare a

cercetare-dezvoltare din Republica Moldova, unitãþile industriale unde existã

tinerilor înzestraþi cu aptitudini

fenomenul inovaþional, cât ºi la inventatorii independenþi, incluºi în Bazele

inovaþionale, venitã din partea unui

de Date de la AGEPI, solicitându-le sã prezinte într-un termen stabilit

profesionist în domeniu.

informaþia succintã referitoare la activitatea fiecãruia în domeniul cercetãrii,

Aceastã lucrare a fost iniþiatã de

inventicii ºi al implementãrii invenþiilor brevetate.

Direcþia Promovarea PI de la

Lucrarea publicatã poate fi consultatã la Biblioteca AGEPI, pe pagina

AGEPI în scopul propagãrii

Internet AGEPI (www.agepi.md), cât ºi procuratã contra cost.

realizãrilor cercetãtorilor ºi
inventatorilor din Republica

Pentru anul viitor, 2003, se planificã editarea unui alt volum din aceastã

Moldova. Pentru selectarea

colecþie, deoarece la Agenþie continuã sã parvinã materiale de la inventatori.

D.V.
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BILAN| AL CONCURSULUI PENTRU
JURNALI{TII CARE ABORDEAZ+ TEMATICA PPI
entru a stimula

Considerãm cã prin abordarea,

perfecþionat în scrierea, publicarea

reflectarea tematicii

reflectarea pe larg ºi propagarea în

ºi difuzarea unor serii de articole,

mijloacele de informare în masã a

cicluri de emisiuni consacrate

mass-media din Republica

multiplelor aspecte ale protecþiei

protecþiei proprietãþii industriale, ºi

Moldova, a rolului produsului

proprietãþii industriale, a

anume: Moldpress (Ana Mardare),

intelectual în relansarea social-

reglementãrilor legislaþiei

AP Flux (Ana Mutu, Elena Cioina),

economicã a þãrii, a promovãrii

naþionale ºi celei internaþionale în

Basa-press (Cãtãlina Bantoº, Mirel

inventivitãþii ºi spiritului creator,

domeniu, a procesului inovaþional

Simionescu), Infotag (Lucia Oalã,

procesului de aplicare industrialã

din Republica Moldova, a

Ala Beþiºor), Interlic (Vladimir

a inovaþiilor, importanþei drepturilor

participãrii inventatorilor noºtri la

Romanov), Infoprim (Inga Lache),

de proprietate intelectualã ºi a-i da

principalele acþiuni expoziþionale

Logos press (Oxana Tiseev); nu au

o nouã dimensiune, superioarã,

naþionale ºi internaþionale,

lipsit nici reprezentanþii presei

precum ºi pentru a atrage atenþia

concursul nostru ºi-a atins

electronice: TVM programul

publicului larg asupra problemelor

dezideratul propus!

informativ “Mesager” (Ion Axinte,

P

proprietãþii industriale în

din acest domeniu, Agenþia de Stat
pentru Protecþia Proprietãþii
Industriale (AGEPI) a anunþat
desfãºurarea concursului republican “Protecþia proprietãþii

industriale reflectatã
în mass-media din
Republica Moldova”, derulat în

La concurs au participat 38 de

Stela Nistor, Cornelia Stefoglu,
Nicolae Luca, Rodica Creþu), TVC

jurnaliºti, care au publicat sau

21 (BUNÃ DIMINEAÞA), NIT

difuzat la tema datã materiale de

(Natalia Alexeenco, Maia Strãtilã),

informare, de analizã ºi sintezã de

PRO TV (Octavian Munteanu),

un profesionalism indiscutabil.

Radio Naþional cu emisiunea

Este remarcabil faptul cã acest
subiect a interesat pe atât de mulþi

perioada octombrie 2001– august

jurnaliºti ºi cã pe parcursul acestor

2002.

doi ani mulþi dintre ei s-au

“Evrika” (Tatiana Fiºer, Svetlana
Seliucov, Ilie Sajin), radio Actualitãþi
(Valentina Ursu, Alexandru Sâtnic,
Lev Iliciov), Radio “Europa liberã”
(Vitalie Condraþchi), ANTENA C (Ion
Bunduchi);
corespondenþi de la
publicaþiile: “Observator
economic” (Iulian
Ciupac), “Tineretul
Moldovei” (Eugenia
Buzu), “Fãclia” (Marina
Romanciuc), “Moldova
Suveranã” (Ion Bãtrânu),
“Dezvoltarea” (Valeria
Scurtu), “Capitala
Magazin” (Nicoleta
Bodrug), “Ideea md.”
(Emil Mândâcanu),
“Ý ê î í î ì è ÷ å ñ ê î å
î á î ç ð å í è å” (Oxsana
Tiseev), “Jurnal de
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Chiºinãu” (Natalia Costaº), “Vocea
poporului” (Valeriu Ciocoi, Victor
Pavliuc), “Dialog” (Vitalie Pascaru),
“Glasul Naþiunii” (Natalia
Mogâldea), “Contrafort“,
“Î á î ç ð å â à ò å ë ü ” , “ Í å ç à â è ñ è ì à ÿ
Ì î ë ä î â à” etc.
Membrii juriului dl Nicolae Taran,
Director General AGEPI, dl Ion
Daniliuc, Prim-vicedirector general
AGEPI, dna Maria Rojnevschi,
vicedirector general, dna Ana
Zavalistâi, ºef-adjunct Direcþie PPI,
dna Ecaterina Marandici, ºefsecþie Editura, dl Teodor Cojocaru,
redactor-ºef “Intellectus”, dra
Rodica Pascal, Serviciul de presã
AGEPI, la desemnarea laureaþilor
au þinut cont de urmãtoarele criterii:
profesionalismul ºi modul de

pregãtite ºi apreciate emisiunile în

prilejul Zilei Mondiale a Proprietãþii

abordare a problemei,

direct cu prilejul Zilei Mondiale a

Intelectuale, Zilei Inventatorului ºi

profunzimea în tratarea temei ºi

Proprietãþii Intelectuale, Zilei

Raþionalizatorului, reportajele ºi

originalitatea expunerii,

Inventatorului ºi Raþionalizatorului,

interviurile realizate la

capacitatea de relatare a faptelor,

reportajele ºi interviurile realizate

evenimentele din aceastã

precizia de documentare ºi citare a

la evenimentele din aceastã

perioadã: seminare, conferinþe,

surselor, cunoºtinþele în domeniu.

perioadã: seminare, conferinþe,

expoziþii etc.

Accentul s-a axat pe continuitatea

expoziþii etc.

abordãrii problemelor proprietãþii
industriale (rubrici permanente în
presa scrisã, serii de emisiuni la
TV ºi radio).

LOCUL III – diploma AGEPI,

LOCUL II – diploma AGEPI,

200 lei fiecare ºi un set de

400 lei fiecare ºi un set de

publicaþii ale AGEPI

publicaþii ale AGEPI

Svetlana SELIUCOV (Radio

Ion BÃTRÂNU (“Moldova

Naþional “Evrika”) – una dintre cele

Suveranã”) – i se decerneazã

mai neobosite tinere jurnaliste,

acest premiu pentru publicarea

care a încercat sã elucideze

LOCUL I – diploma AGEPI,

unui amplu articol pe tematica

diverse aspecte ce þin de protecþia

800 lei fiecare ºi un set de

proprietãþii industriale, dedicat Zilei

proprietãþii industriale în Republica

publicaþii ale AGEPI

Mondiale a Proprietãþii Intelectuale

Moldova. Menþionãm reportajele ºi

“Intelectul schimbã faþa lumii” etc;

interviurile de la seminarul

Locurile ºi premiile au fost
repartizate în modul urmãtor:

Ana MARDARE (Agenþia de presã

“Protecþia creaþiilor tehnico-

“Moldpres”) a mediatizat în

Vladimir ROMANOV (Agenþia de

permanenþã informaþiile ce þin de

presã “Interlic”) – pentru fluxul de

tematica proprietãþii industriale, a

informaþii privind proprietatea

participat la toate acþiunile

industrialã în mass-media ºi în

organizate de AGEPI;

paginile Internet;

Alexandru SÂTNIC (Radio Naþional

Ion AXENTE (TVM “Mesager”) –

Internaþionale de la Geneva la

“Radio Actualitãþi”) – au fost bine

pentru reportajele realizate cu

care a participat dl Ion Daniliuc,

ºtiinþifice”, conferinþa ºtiinþificã
studenþeascã interuniversitarã
“Economia Republicii Moldova:
opþiuni pentru secolul XX”,
rezultatele Conferinþei
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Prim-vicedirector general AGEPI,

scopul stimulãrii întreprinderilor

Natalia CROITORU (Agenþia de ºtiri

schiþele radiofonice “Ce este o

mici ºi mijlocii”, “AGEPI

electronicã “Reporter md.”);

invenþie?” “Ce înseamnã un titlu de

organizeazã un seminar

protecþie?”, “Ce înseamnã o cerere

internaþional privind problemele

de brevet?”, “Istoria apariþiei

PI”, “Inventatorii moldoveni la

Inga LACHI (Agenþia de presã

mãrcii”, “Ce este o marcã” etc;

expoziþia de la Bruxelles”, “În anul

“Infoprim”);

Ana MUTU (Agenþia de presã
“Flux”) – pentru difuzarea

Natalia ALEXEENCO (NIT “Curier”);

2001 a crescut cu 82 la sutã
numãrul invenþiilor” etc.

Eugen URUªCIUC (Agenþia de
presã “Deca press”), Bãlþi

permanentã a informaþiilor din

Eugenia AMAMBAEV (“Economi-

domeniul PI: “Folosirea ilicitã a

c e s c o e o b o z r e n i e ”) – pentru

Pentru încurajarea unui proiect

unei mãrci înregistrate se

mediatizarea amplã, veridicã ºi cu

cu perspectivã, lansat la finele

pedepseºte conform legii”, “AGEPI

un deosebit profesionalism a

perioadei de concurs, juriul

elaboreazã o strategie de luptã cu

informaþiilor din domeniul PI

conferã publicaþiei Ideea md., în
persoana redactorului-ºef Emil

falsificatorii de mãrci industriale”,
“O delegaþie a R.M. a participat la

PREMII DE ÎNCURAJARE:

Mândâcanu, un premiu special:

lucrãrile conferinþei internaþionale

diploma AGEPI, 100 lei fiecare

Diploma AGEPI ºi un abonament

în domeniul brevetelor”, “OMPI a

ºi un set de publicaþii ale

anual la Buletinul Oficial de

elaborat un plan de acþiuni în

AGEPI

Proprietate Industrialã (BOPI).
Rodica PASCAL,
Serviciul de presã AGEPI
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„FÃRÃ INFORMAÞIE TE POMENEªTI ASISTENT LA CELE CE SE ÎNTÂMPLÃ…”

IMPRESII ALE CONCUREN|ILOR
Profitând de prezenþa la AGEPI a tuturor participanþilor la concursul cu genericul „Protecþia
proprietãþii industriale reflectatã în mass-media din Republica Moldova”, am realizat un grupaj de
bliþ-interviuri cu unii dintre laureaþi, pe care le reproducem în continuare.
Reporter: Vã rugãm sã vã

aceea ce se face marfã, pe când

Voi încerca, fireºte, sã mã „reabili-

pronunþaþi succint pe marginea

intelectul face invenþia. Dar, mã

tez” într-un fel, sã fiu pe viitor cât

festivitãþii care s-a derulat. Poate

rog, asta-i pãrerea mea personalã.

mai activ în acest sens. ªi întrucât

ne spuneþi câteva cuvinte ºi despre
faptul de când a început sã vã
atragã tematica protecþiei

Dar sã revin la subiectul propriuzis. Este o mare diferenþã dintre
situaþia de atunci ºi cea de acum.

proprietãþii industriale?

În prezent, dupã cum am înþeles

fac parte din Asociaþia ziariºtilor
economiºti, simt cã obligaþia mea
e sã reflectez tema mai frumos ºi,
îndeosebi, mai profund.

Ion BÃTRÂNU: Începusem sã scriu

din alocuþiunile specialiºtilor de la

Reporter: Vã felicit cu premiul

despre raþionalizatori ºi inventatori

Agenþie, se pune accentul anume

obþinut, dorindu-vã multã sãnãtate

încã de pe când lucram la ziarul

pe protecþia roadelor minþii, ale

ºi inspiraþie ca sã realizaþi acele

”Tinerimea Moldovei”, adicã mulþi

raþiunii. Am auzit cã aceastã

idei care s-au înfiripat din mers.

ani în urmã. Ce e drept, atunci

proprietate intelectualã sau

problemele legate de aceastã

industrialã - ziceþi-i cum doriþi -

activitate

poate fi pusã ºi în gaj. Vasãzicã un

nu erau

om cu cap poate sã aibã o þinutã

tratate

deosebitã în societate, sã ocupe în

astfel,

fine un nivel pe care nu l-a avut

precum

altãdatã. Lucrul acesta e ceva nou

sunt

ºi, desigur, este foarte

puse

îmbucurãtor.

astãzi de
cãtre
specialiºtii
de la
AGEPI.
Oricum, pot spune cã îmi sunt
cunoscute procesele tehnologice
de la fabrici ºi uzine. Anume acolo

Reporter: E salutabil faptul cã
reprezentanþii mass-media încep
sã conºtientizeze importanþa
protecþiei proprietãþii industriale,
necesitatea mediatizãrii acestui
domeniu în mijlocul cititorilor, nu-i
aºa?

I. BÃTRÂNU: Mulþumesc frumos.
Reporter: Sunteþi o reprezentantã
tânãrã a jurnaliºtilor ºi v-aþi axat
deja scrisul pe tematica protecþiei
proprietãþii industriale, ba chiar
obþineþi, dupã cum vedem, ºi
premii în tratarea acestei importante ºi noi tematici pentru mulþi
dintre colegii noºtri de breaslã…
Ana MUTU: Într-adevãr, colaborez
cu AGEPI chiar de când m-am
angajat
la Agenþia
de presã
„Flux”.

se nasc fel de fel de idei, iar

I. BÃTRÂNU: Da, evident, ºi e

Iniþial

lucrãtorii cu darul creativitãþii le

nevoie de cât mai multã

AGEPI a

materializeazã în invenþii. În treacãt

mediatizare. Sincer vorbind, eu

avut chiar

fie zis, noþiunea de „proprietate

consider cã premiul mi-a fost

ºi un

intelectualã” mã frapeazã parcã

înmânat cu un anumit avans,

acord de

mai mult decât cea de „proprietate

deoarece am scris doar 4-5

colaborare

industrialã”, pentru cã industrie e

materiale despre activitatea AGEPI.

cu
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Agenþia la care sunt angajatã. Mã

cursuri cu tematica protecþiei

Radio Moldova Actualitãþi întitulate

folosesc de ocazie ºi vã aduc la

proprietãþii industriale pentru acei

„În direct cu ascultãtorii”. La ele au

cunoºtinþã cã noi avem mulþi

reprezentanþi ai mass-media de la

participat fie Directorul General al

abonaþi ºi peste hotarele

noi care simt necesitatea de a

AGEPI, fie vicedirectorul general

Republicii Moldova, care preiau

cunoaºte mai bine acest

sau alþi colaboratori cum ar fi

informaþia de pe banda noastrã de

domeniu? Or, în urma acestor

serviciul juridic în cadrul emisiunii

ºtiri. Deci, e un lucru foarte util ºi

reciclãri materialele vor fi negreºit

„Primatul legii”, iar apoi „Studioul

pentru AGEPI aceastã abonare,

mai profunde ºi mai interesante,

deschis”, unde ascultãtorii au

întrucât toatã informaþia este

realizate la un înalt nivel

primit rãspunsuri la întrebãrile

difuzatã operativ ºi în strãinãtate.

profesional din toate punctele de

solicitate din prima sursã. ªi în

Vreau sã menþionez în acest

vedere.

acest caz e un merit în aceastã

context cã realizarea fãrã întârzieri
a informaþiilor furnizate de Agenþie
se datoreazã ºi promptitudinii de
care dã dovadã întotdeauna
Rodica Pascal, responsabilã de
Serviciul de presã al AGEPI.
Reporter: Ce reprezintã pentru d-ta
protecþia proprietãþii industriale?
Or, trebuie sã recunoaºtem cã,
dacã un sector imens din populaþia Republicii Moldova nu ºtie încã
de existenþa Agenþiei de Stat pentru
Protecþia Proprietãþii Industriale, de
aceasta sunt într-o oarecare

A. MUTU: Indiscutabil, acest lucru
ar fi extrem de util ºi ar aduce
foarte multe foloase atât ziariºtilor,
cât ºi agenþilor economici.

important, mai ales în situaþia în
care tranziþia la economia de piaþã
a Republicii Moldova ia cu totul alte
întorsãturi. Evident, ar fi bine ca
monitorizarea evenimentelor de
cãtre reprezentanþii mass-media
sã ajungã, în primul rând, la
urechile agenþilor economici ce au
nevoie la maximum sã cunoascã
toate posibilitãþile pe care poate

proprietãþii industriale prezenþi în
Z toate întrebãrile ascultãtorilor.

AGEPI, unul dintre cei mai harnici
mediatizatori ai protecþiei
proprietãþii industriale care, prin
activitatea Dvs. contribuiþi la
lichidarea analfabetismului ce mai
existã astãzi, cu pãrere de rãu, în
mijlocul multor consângeni.

fost nominalizat la marele

AGEPI este un lucru deosebit de

specialiºti în domeniul protecþiei

statisticii Serviciului de presã

radiojurnaliºtii ºi telejurnaliºtii.

acþiunilor pe care le întreprinde

informaþiei, cât mai ales al acelor

studiou care au satisfacut de la A la

Alexandru SÂTNIC: Chiar dacã am

media în monitorizarea tuturor

punctul de vedere al oferirii

Reporter: Sunteþi, conform

mãsurã vinovaþi ºi ziariºtii,

A. MUTU: Desigur, rolul mass-

acþiune nu atât al realizatorilor, din

premiual AGEPI, ca sã zic aºa,
vreau sã
menþionez
cã
munca

Reporter: Îþi apreciez modestia,
dar e un merit ºi al
radiojurnaliºtilor care reuºesc sã
„gãseascã” omul potrivit în cadrul
emisiunilor”potrivite”.
A. SÂTNIC: În treacãt fie zis, acest
aspect este reflectat ºi de cãtre alþi
colegi de la Radio Moldova
Actualitãþi. Unul dintre aceºtia e ºi
Svetlana Seliucov, care prin
intermediul emisiunii „Evrica”
promoveazã de asemenea
activitatea Agenþiei.

mea

Reporter: Mã folosesc de ocazie ºi

rodnicã

vreau sã-þi pun o întrebare: care-i

s-a

eficienþa emisiunilor de care eºti

derulat în

responsabil? Ai înregistrat careva

mare

ecouri: scrisori, telefoane etc.

mãsurã

vizavi de problemele abordate? Îºi

ºi

dau seama oamenii de importanþa

datoritã

fenomenului inovaþional?

Serviciului de presã al AGEPI,
graþie cãruia au fost posibile seria

A. SÂTNIC: Vreau sã vã informez cã

de reportaje, interviuri, relatãri în

pe parcursul emisiunilor mele au

direct de la diverse evenimente, pe

sosit întotdeauna multe întrebãri

Reporter: Apropo! Ce zici despre

care le-a susþinut Agenþia, precum

prin intermediul telefonului. Spre

desfãºurarea eventualã a unor

ºi pentru un ºir de emisiuni la

finele emisiunilor unii ascultãtori

sã le ofere protecþia obiectelor de
proprietate intelectualã.
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ne solicitã chiar sã invitãm un

Reporter: În rândul mediatorilor

vorbim ascultãtorului de rând într-

specialist ori altul dintr-un anumit

harnici din acest maraton iniþiat de

un limbaj cât mai accesibil. Eu mã

domeniu. Cred cã acesta e un

AGEPI figureazã ºi Svetlana

plasez intenþionat în postura unui

indice grãitor al interesului

Seliucov.

ascultãtor mai puþin iniþiat în

suscitat.

S. SELIUCOV: Mã bucurã faptul cã

Reporter: Atunci când m-am

munca mea a fost remarcatã

angajat la AGEPI cineva, care ºtia

pozitiv. Într-adevãr, în cadrul

cã acesta e pentru mine un

emisiunii

domeniu absolut nou, mi-a

„Evrica”

declarat: ”Nu-þi închipui cât de

abordãm,

interesantã ºi de importantã e

de

ramura respectivã”. Voi ce senzaþie

ase-

aveþi acum? Nu v-aþi dezamãgit în

menea,

munca prestatã?

diverse
aspecte

materie. De multe ori adresez
întrebãri naive poate la prima
vedere, dar care decodificã într-un
fel aspectele ce þin de invenþie,
desen sau model industrial, marcã
ºi denumirea de origine a produsului, pentru ca rãspunsul savantului, inventatorului ori al specialistului de la AGEPI sã fie pe
înþelesul tuturor ascultãtorilor. Iar
telefoanele înregistrate în timpul
emisiunilor ne conving de faptul cã

A. SÂTNIC: Nu, desigur. Facem un

ce þin atât

lucru comun. ªi apoi cine deþine

de

astãzi informaþia, acela e cel mai

promo-

În ceea ce priveºte dacã ne place

varea

sau nu tematica protecþiei

tare pe piaþã, acela are sub control

aceste probleme au prizã la public.

diverse niveluri de activitate ºi

protecþiei proprietãþii industriale,

proprietãþii industriale, am sã vã

obþine beneficii. Nu dispui operativ

cât ºi despre unele realizãri ale

rãspund laconic: pofta vine

de informaþii, rãmâi în urmã. Alþi

inventatorilor. În special, deschi-

mâncând. Cu cât mai mult cunoºti

concurenþi o iau înainte ºi tu te

dem paranteze ºi încercãm sã

domeniul în cauzã, cu atât mai

pomeneºti doar în posturã de

lichidãm acel analfabetism despre

mult pãtrunzi de necesitatea

asistent la cele ce se întâmplã.

care aþi amintit. Ne strãduim sã

lucrului pe care îl facem.

A dialogat Dumitru VESTE

ªTIAÞI CÃ…
… melcul din familia gasteropodelor are 14 174 de dinþi?
… un om de circa 60 de ani doarme aproximativ 25 de ani dintre aceºtia?
… seismograful cel mai vechi a fost utilizat de Cian-Hen, astronom ºi geograf chinez, în
anii 78-139 d. C.?
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}N CONSENS CU CERIN|ELE TIMPULUI

L

a 5-6 septembrie la
Chiºinãu s-a desfãºurat
seminarul întitulat

“Protecþia mãrcilor ºi indicaþiilor
geografice”, organizat de OMPI în
colaborare cu AGEPI. Agenþia a
invitat la acþiunea datã
reprezentanþi de la Curtea
Supremã de Justiþie, Curtea de
Apel, Ministerul Justiþiei,
Departamentul Vamal, Ministerul
Economiei, Ministerul Agriculturii
ºi Industriei Alimentare,
Departamentul agroindustrial
“Moldova-Vin”, Camera de Comerþ
ºi Industrie, Departamentul
Standardizare ºi Metrologie, factori

Menþionãm în acest context cã la

oficiile din Lituania, Slovenia,

de decizie a cãror activitate este

seminar au participat ºi oaspeþi de

Ungaria, Ucraina ºi alte þãri.

axatã pe examinarea ºi aprobarea

la oficiile de brevete cu care AGEPI

cadrului legislativ-normativ în

colaboreazã intens, ºi anume: de la

domeniul ºi asigurarea respectãrii

Oficiul de Stat pentru Invenþii ºi Mãrci

în practicã a drepturilor de

(OSIM ) din România, de la Oficiul

proprietate industrialã, manageri ºi

Eurasiatic de Brevete din Moscova,

agenþi economici din capitalã ºi

de la Agenþia pentru Invenþii ºi Mãrci

În deschiderea seminarului a vorbit

din teritoriu.

a Federaþiei Ruse (ROSPATENT),

dl Nicolae Taran, Director General

În prima zi, la 5 septembrie,
lucrãrile seminarului s-au desfãºurat în Sala de conferinþe a
Palatului Republicii.

AGEPI, care a menþionat importanþa
organizãrii unui astfel
de seminar, a prezentat oaspeþii ºi participanþii la seminar.
Alocuþiuni de salut au
rostit dl ªtefan Odagiu,
Viceprim-ministru,
Ministrul Economiei
al Republicii Moldova,
ºi dl Jenö Bobrovszky,
Director a.i., Direcþia
pentru cooperare
cu unele þãri din
Europa ºi Asia,
OMPI.
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O amplã comunicare cu titlul
„Protecþia mãrcilor ºi indicaþiilor
geografice în Republica Moldova” a
prezentat Dl Ion Daniliuc, Primvicedirector general AGEPI.
În aceeaºi zi au mai fost prezentate
douã comunicãri: a dlui Burkhart
Goebel, avocat, Partener Lovells,
Germania, ºi a dlui Denis Groze,
ºef Secþie dezvoltare internaþionalã
a legislaþiei, Departamentul mãrci,
design ºi indicaþii geografice, OMPI
(Protecþia internaþionala a mãrcilor:
realizãrile recente ºi activitatea de
perspectivã).
Seminarul ºi-a continuat lucrãrile

Fabrice Wenger, Departamentul

Ernest Gutmann-Yves Plasseraud

a doua zi în sala de conferinþe a

juridic, Institutul Naþional de

S.A., Paris).

AGEPI. Au fost prezentate

denumiri de origine a produselor

urmãtoarele comunicãri: ”Protecþia

din Paris, Franþa (INAO), „Folosirea

indicaþiilor geografice: introducere

mãrcilor, numelor comerciale ºi

generalã, protecþia internaþionalã

indicaþiilor geografice de cãtre

ºi realizãrile recente” (dl. Denis

companii în scopul sporirii

Croze), „Rolul administraþiilor

concurenþei pe piaþã; Franchising-

locale în protecþia indicaþiilor

ul” (dl Yves Plasseraud, avocat în

geografice: exemplul Franþei” (dl

domeniul proprietãþii industriale,

În continuare s-a derulat o discuþie
utilã pe tema: „Cum se protejeazã
ºi se pot folosi mai eficient mãrcile
ºi indicaþiile geografice în Republica Moldova”, moderator Dl. Jenö
Bobrovszky, care a lãsat o vie
impresie asupra tuturor
participanþilor.

ªTIAÞI CÃ…
… Posidoniu (135-51 î.C.), renumit savant ºi astronom din antichitate, a calculat cel mai
exact diametrul Soarelui ºi a distanþei Pãmânt – Soare?
… Omar Khayyam (1048.1123), altfel spus ”doveditorul adevãrului”, a fost nu numai
un mare poet, dar ºi un mare matematician, astronom ºi filosof? El a preconizat în anul
1079 prima reformã a calendarului musulman cu o precizie mai mare decât aceea
realizatã peste cinci secole, când s-a fãcut reforma calendarului gregorian.
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