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HOT+R~REA
Guvernului Republicii Moldova nr. 1016 din 13 septembrie
2004 cu privire la crearea }ntreprinderii de Stat
“Agen\ia de Stat pentru Proprietatea Intelectual=”

Întru realizarea prevederilor articolului 163 alin. (2) al Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii
Moldova nr. 259-XV din 15 iulie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 125-129, art. 663),
Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1.

Se creează Întreprinderea de Stat „Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală” prin fuziunea
Întreprinderii de Stat Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale şi Agenţia de Stat pentru
Drepturile de Autor.

2.

Întreprinderea de Stat „Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală” este succesoare de drepturi a
agenţiilor fuzionate.

3.

Angajarea în câmpul muncii, transferul şi concedierea salariaţilor agenţiilor fuzionate se vor efectua în
conformitate cu prevederile Codului muncii.

4.

Transmiterea bunurilor materiale de la agenţiile fuzionate către agenţia nou creată se va efectua conform
Regulamentului cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor de stat, organizaţiilor, instituţiilor, a
subdiviziunilor lor, clădirilor, construcţiilor, mijloacelor fixe şi altor active, aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr. 688 din 9 octombrie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 10, art. 45).

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
Ïðàâèòåëüñòâà Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà ¹ 1016 îò 13 ñåíòÿáðÿ
2004 ã. î ñîçäàíèè ãîñóäàðñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ
«Ãîñóäàðñòâåííîå àãåíòñòâî ïî èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè»

Во исполнение положений части (2) статьи 163 Кодекса о науке и инновациях Республики Молдова
№ 259-ХV от 15 июля 2004 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2004, № 125-129, ст. 663)
Правительство ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.

Создать государственное предприятие «Государственное агентство по интеллектуальной
собственности» путем слияния Государственного предприятия – Государственное агентство по
охране промышленной собственности и Государственного агентства по авторским правам.

2.

Государственное предприятие «Государственное агентство по интеллектуальной собственности»
является правопреемником объединенных агентств.

3.

Зачисление на работу, перевод и увольнение работников объединенных агентств осуществлять в
соответствии с положениями Кодекса о труде.

4.

Передачу материальных ценностей объединенных агентств вновь созданному агентству
производить согласно Положению о порядке передачи государственных предприятий,
организаций, учреждений, их подразделений, зданий, сооружений, основных средств и других
активов, утвержденному Постановлением Правительства № 688 от 9 октября 1995 г.
(Официальный монитор Республики Молдова, 1996 г., № 10, ст. 45).
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FORMAREA SISTEMULUI NA|IONAL
DE INOVARE – TEMELIA ECONOMIEI BAZATE
PE CUNOA{TERE {I A DEZVOLT+RII DURABILE

Anatol ROTARU, Alfreda RO{CA,
Consiliul Suprem pentru {tiin\=
[i Dezvoltare Tehnologic=

Angela SIDORCO,

Academia de Studii Economice a Moldovei

În condiţiile actuale ştiinţa a devenit componenta de bază a dinamicii social-economice,
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sursa principală a progresului în toate sferele de activitate umană, factorul care asigură
evoluţia şi dezvoltarea durabilă, transformarea radicală a producţiei şi a vieţii în general.
Este incontestabil faptul că singura cale vitală ce

economie bazată pe cunoaştere, în care rolul şi

poate asigura creşterea economică şi crea

semnificaţia cunoştinţelor ştiinţifice şi tehnologice

premise pentru formarea competitivităţii

pentru activităţile economice s-au schimbat

economiei naţionale o constituie implementarea

radical, este necesar de a crea un model

modelului de dezvoltare bazat pe inovare şi

sistemic mai complex decât cel tradiţional, ce ar

transfer tehnologic. Elaborarea şi realizarea

corespunde realităţilor actuale. Societatea

directivei de transformare a tezaurului ştiinţific într-

modernă se află în căutarea unor noi paradigme

o sursă reală a progresului este o cerinţă absolut

de dezvoltare a cercetării ştiinţifice, în consens cu

necesară pentru toate ţările, fiind deosebit de

cerinţele timpului, în speţă, ale celui de-al

importantă, în special, pentru cele în curs de

şaselea nivel tehnologic, caracterizat printr-o

dezvoltare. Întrucât astăzi ne orientăm spre o

schimbare rapidă spre diversitate şi complexitate.
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Procesele social-economice, politice, culturale,

Ô

constituirea centrelor de transfer tehnologic

educaţionale, etice, psihosociale, ecologice etc.

în cadrul universităţilor, instituţiilor de

sunt deosebit de complexe şi au o dinamică

cercetare;

susţinută. Pentru înţelegerea lor, pentru

Ô

acordarea unor diverse facilităţi.

elaborarea paradigmelor de depăşire a crizelor
sistemice şi trecerea pe o traiectorie durabilă de

Ca esenţă, politica de inovare este o componentă

dezvoltare este necesară utilizarea celor mai noi

a politicii de cercetare şi a politicii social-

rezultate ale ştiinţei moderne, în special, teoria

economice în general, având drept scop

sistemelor neliniare complexe sau sinergetica,

valorificarea rezultatelor cercetării şi crearea,

teoria catastrofelor, teoria haosului dinamic, teoria
riscurilor, teoria dinamicii neliniare etc. Anume
acest gen de teorii, care ia în consideraţie
creşterea complexităţii lumii înconjurătoare,
schimbarea rapidă a tehnologiilor, instituţiilor
existente în societate, calităţii vieţii, psihologiei
sociale etc. a depăşit tratarea liniară a proceselor
complexe ce se produc în natură şi în viaţa
socială şi oferă posibilitatea de a analiza
aprofundat problemele societăţii.
Uniunea Europeană rezolvă obiectivul strategic de
a deveni structura internaţională cu cea mai
competitivă şi dinamică economie bazată pe
cunoaştere din întreaga lume, economie ce va
oferi o nouă renaştere, noi metode flexibile,
decentralizate şi nebirocratice de activitate.
În procesul formării unei astfel de societăţi,
Europa se bazează pe trei piloni de importanţă
primordială: Cercetarea, Educaţia şi Inovaţia.
Trecerea la economia bazată pe cunoaştere
trebuie să devină o prioritate strategică pentru
ţările în curs de dezvoltare. Acest deziderat

adaptarea noilor produse, servicii, procese
tehnologice la cerinţele pieţei. Prin conţinutul şi
dimensiunea sa, procesul de inovare se
dovedeşte a fi deosebit de complex, reclamând
în contextul ştiinţei şi tehnologiei moderne
angajarea unor resurse umane, materiale şi
financiare apreciabile, participarea institutelor de
cercetări, universităţilor, unităţilor de producţie,
firmelor private, capabile să susţină eforturile
susţinute pe care le presupune dobândirea şi
menţinerea avantajului competitiv al procesului
inovaţional. O condiţie importantă pentru
derularea reuşită a acestei activităţi o constituie
crearea climatului favorabil pentru investitorii cu
posibilităţi de a efectua plasamente investiţionale
în modernizarea şi relansarea economiei,
atragerea fondurilor donatoare pentru finanţarea
activităţii de inovare, precum şi a resurselor
proprii ale întreprinderilor interesate. În acest
scop, o sursă importantă trebuie să devină
fondurile de risc, activitatea cărora va contribui la
promovarea inovaţiilor. Pentru a le multiplica, este
important de a susţine cercetările ştiinţifice
fundamentale care stau la baza elaborărilor

urmează să fie conştientizat nu numai de factorii

practice şi de a orienta comunitatea ştiinţifică spre

decizionali de nivel naţional, dar şi de întreaga

comercializarea celor mai valoroase realizări.

societate. Este nevoie de o schimbare
fundamentală, calitativ nouă, a mentalităţii şi
psihologiei tuturor subiecţilor sociali.
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Ţările ce tind spre integrarea europeană
efectuează reorganizarea instituţională a
cercetării printr-un întreg complex de acţiuni:

Ô

crearea de institute, centre şi laboratoare
de cercetare în universităţi;

Ô

restructurarea reţelelor unităţilor de
cercetare ştiinţifică;

Ô
Ô

crearea unităţilor private în domeniu;
trecerea treptată la finanţarea prin sistemul
de competiţie;
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Dacă nu stimulăm cercetările fundamentale, nu avem de unde aştepta în
viitor o contribuţie substanţială practică a
ştiinţei. Rezultatele obţinute în procesul
cercetărilor ştiinţifice fundamentale
conduc, în activitatea didactică, de
exemplu, la pregătirea unor specialişti
calificaţi în instituţiile de învăţământ
superior, în comunitatea ştiinţifică – la
înregistrarea unor realizări pe tărâmul
ştiinţei, în antreprenoriatul privat – la
crearea unor produse competitive.
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Pentru a aduce cât mai aproape cercetătorul,

inovării, vor efectua transferul rapid al

omul cunoştinţelor de producător, este necesar

tehnologiilor naţionale şi internaţionale în

de a crea anumite modele tehnologice de schimb

producţie, vor crea condiţii favorabile pentru

accelerat de informaţii între sectoarele

cercetare, dezvoltare, educaţie – nu se vor

participante. Statul are obligaţia de a sprijini

confrunta cu problemele izolării tehnologice şi

parteneriatul între instituţiile de cercetare,

insecurităţii. Celelalte ţări, indiferent de mărimea

universităţi şi agenţi economici, astfel încât să fie

lor, nu vor fi în stare să soluţioneze multitudinea

asigurat transferul rapid al rezultatelor cercetării

de probleme complexe cu care se confruntă şi, în

către beneficiarii din economie şi societate,

anumite condiţii ale evoluţiei lor imprevizibile se

accesul la echipamentele şi utilajele aflate în

vor ajunge până la dispariţia de pe harta politică a

dotarea unităţilor de cercetare-dezvoltare, la

lumii. În condiţiile globalizării, aceste state vor

informaţiile ştiinţifice şi tehnologice. Este impor-

depinde tot mai mult de fluxurile financiare şi

tant de a dezvolta potenţialul de cercetare-

informaţionale ale ţărilor avansate şi,

dezvoltare şi inovare la nivelul firmelor private, ca

în cel mai bun caz, vor servi drept surse de

urmare a elaborării de proiecte comune între

materii prime şi potenţial uman ieftin pentru ţările

partenerii industriali şi unităţile ştiinţifice, utilizării

avansate.

diferitelor scheme de finanţare.

Actualmente, sectorul de producţie al Republicii

Indiferent de forma sub care se manifestă,

Moldova se confruntă cu mari dificultăţi.

inovarea trebuie să confere noului produs o

Pe parcursul mai multor ani, în cadrul

valoare adăugată intelectuală şi un avans

întreprinderilor care au supravieţuit în condiţiile

tehnologic în măsură să-i asigure succesul

vitrege ale perioadei de tranziţie nu au fost

comercial. Generarea ideilor noi constituie doar

modificate substanţial fondurile de producţie,

primul pas într-un proces de inovare. Mult mai

baza tehnico-materială are o pondere mică de

important pentru dezvoltarea acestui proces este

intelectualizare a proceselor, fapt ce a influenţat

implementarea în practică a noilor idei, adică

negativ asupra nivelului de competitivitate al

modul în care se valorifică rezultatele activităţii

mărfurilor create. Aceasta a condus la

creatoare în domeniul inventicii.

pătrunderea pe piaţa internă a multor mărfuri şi
tehnologii de calitate îndoielnică, la lichidarea
multor întreprinderi şi chiar a unor ramuri întregi.

Inovarea este un factor determinant
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pentru supravieţuirea şi dezvoltarea
celor mai multe institute de cercetări şi
agenţi economici, de aceea acest proces
trebuie planificat şi supravegheat în mod
eficient.

Dificultăţile, carenţele menţionate, lipsa teoriei şi
a metodologiei de formare a sistemului de
inovare şi de dezvoltare a activităţilor respective
au constituit cauzele declinului economic
înregistrat în ultimii ani.
La ora actuală, una din problemele cardinale o
constituie păstrarea, dezvoltarea şi reformarea
sistemelor de cercetare, inovare, de producţie şi

În ultimele decenii, economiile dezvoltate au păşit

educaţionale, care trebuie să interacţioneze

într-o nouă etapă, caracterizată printr-o dominare

permanent atât între ele, cât şi cu mediile social-

a generării, răspândirii şi aplicării cunoştinţelor în

economice, interne şi externe; să afle şi să

toate domeniile, prin tempouri accelerate ale

delimiteze coraportul funcţional şi de interese

progresului tehnico-ştiinţific, intelectualizarea

între subiecţii sociali ai acestor sisteme

rapidă a factorilor principiali de producţie,

(comunitatea tehnico-ştiinţifică, educaţională,

intensificarea fără precedent a cercetării ştiinţifice

business-ul etc.) şi puterea de stat. Este necesar

şi, în baza acestora, elaborarea tehnologiilor noi.

ca acestea să se autoorganizeze în conformitate

Acele state care vor găsi forme principial noi de

cu legile sinergeticii, şi, în acelaşi timp,

organizare şi finanţare a cercetărilor ştiinţifice şi

să fie ţinute în câmpul de supraveghere al

7
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statului. Ţinând cont de faptul că sistemele

cercetării ştiinţifice şi activităţii de inovare,

respective sunt complexe, conţin elemente ce se

facilitează procesele de integrare a cercetării

află într-o permanentă interacţiune şi dinamică

ştiinţifice, învăţământului, producţiei şi pieţei,

neliniară, se constată că evoluţia acestora este

creează condiţii pentru dezvoltarea forţelor de

extrem de dificilă. La toate etapele de

muncă, asigură protecţia proprietăţii intelectuale,

autoorganizare şi de organizare a sistemului

formarea infrastructurii de inovare, concentrarea

integru, factorul principal trebuie să fie statul. Este

resurselor pe direcţiile prioritare ale dezvoltării

importantă determinarea zonelor de competenţă

ştiinţei şi inovaţiilor, diversificarea şi dezvoltarea

ale statului, acolo unde acesta trebuie să aibă o

sistemului de finanţare a cercetării ştiinţifice şi

influenţă hotărâtoare, şi celelalte zone, în care

inovaţiilor, deservirea informaţională a tuturor

statul joacă un rol mai puţin semnificativ sau nu

componentelor economiei naţionale. Edificarea şi

se implică deloc şi unde au loc procesele de

consolidarea unei economi bazate pe cunoaştere

autoorganizare a structurilor funcţionale.

necesită nu numai o legătură şi interacţiune între
subsistemele de cercetare-dezvoltare,

Rolul statului trebuie să crească
considerabil în procesul de dezvoltare a
potenţialului ştiinţific şi de inovare, el
urmând să elaboreze strategia de
dezvoltare tehnico-ştiinţifică, bazată pe
potenţialul existent şi orientată, în
definitiv, spre transformările structurale
necesare în economia naţională. Reforma
sistemului de cercetare-dezvoltare,
crearea şi dezvoltarea sistemului naţional
de inovare trebuie să fie bine gândite,
echilibrate şi ştiinţific argumentate.
Tranziţia de la economia administrativă la
economia de inovare necesită reformarea şi
modificarea tuturor componentelor sistemului
social-economic: a bazei tehnologice, sistemului
de asigurare cu resurse, tipurilor de proprietate,
structurilor organizatorice, informaţionale şi

Intellectus

3/2004

educaţionale, mecanismelor de gestionare.
Această tranziţie trebuie să combine
complementar atât procesele de autoorganizare,
cât şi cele de organizare pentru a elimina haosul
clasic care, foarte posibil, ar putea lua naştere în
sistemul social-economic. În atare condiţii, statul
soluţionează multiplele probleme la diverse
niveluri economice, coordonează flexibil, evitând
un regim rigid, activităţile subiecţilor economici,
asigură formarea climatului de afaceri, stimulează
dezvoltarea şi comercializarea rezultatelor
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educaţional şi de producţie,

dar şi o legătură

eficientă a structurilor statale cu sectorul privat.
În activităţile tehnico-ştiinţifice de inovare sunt
implicate atât entităţile ce ţin de domeniul
cunoaşterii (învăţare, generare şi difuzare a
cunoştinţelor), cât şi cele din domeniul producţiei
şi consumului, care utilizează cunoştinţele. De
regulă, aceste categorii de instituţii tind spre
autonomizare, evită comunicarea cu ceilalţi
subiecţi social-economici.

Pentru lichidarea acestor deficienţe este
necesar de a forma şi a extinde relaţiile
de cooperare dintre aceste instituţii,
creând structuri cooperative capabile să
soluţioneze întregul spectru de probleme:
de la idee şi elaborarea noilor tipuri de
producţie şi tehnologii până la
producerea lor în serie. În acest proces
este foarte important să fie formate
mecanismele financiar-economice
corespunzătoare, să se acorde facilităţi
fiscale, creditare etc. pentru susţinerea
proceselor de inovare şi transfer
tehnologic, ceea ce ar conduce la
interesarea cercetătorilor, inginerilor,
instituţiilor de cercetare, precum şi a
întreprinderilor.
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O altă problemă cardinală o constituie crearea
infrastructurii naţionale a economiei bazate pe
cunoaştere: structuri ştiinţifice, educaţionale, de
producţie, consulting, parcuri tehnologice, centre
inginereşti şi tehnologice, business-incubatoare,
parcuri ştiinţifice, complexe industriale ştiinţifice şi
educaţionale, diverse structuri informaţionale şi
reţele, firme de leasing, centre de expertiză,
brevetare, comercializare, firme de consulting etc.,
toate formând în complex sistemul naţional de
inovare.
Se ştie că în economia bazată pe cunoaştere un
rol aparte îi aparţine business-ului mic şi mijlociu,
căile de interacţiune a acestuia cu marele capital.
Procesul de inovare nu este rectiliniu. Formula
clasică liniară „idee – cercetare fundamentală –
cercetare aplicativă – elaborarea tehnologiei noi
sau a produsului – producţia propriu-zisă –
comercializarea” suportă diverse transformări,
elementele pot să se combine în orice
consecutivitate, în dependenţă de obiectivele şi
problemele subiecţilor angajaţi. Un rol aparte în
acest sens le revine centrelor de diseminare a

Transformarea ştiinţei, prin activitatea
de inovare şi transfer tehnologic, în forţă
de producere, în unul din subiecţii
principali ai economiei de piaţă va da un
nou impuls dezvoltării accelerate,
contribuind la formarea sistemului
naţional de inovare – temelia economiei
bazate pe cunoaştere şi a dezvoltării
durabile. Includerea acestui model în
strategia de dezvoltare a ţării va permite
să fie reactivat şi multiplicat potenţialul
intelectual de care dispunem şi să fie
edificată treptat o societate modernă, de
tip nou, bazată pe cunoaştere. Doar pe
această cale Republica Moldova va putea
să atingă noile orizonturi ale civilizaţiei
contemporane, să răspundă
imperativelor vieţii moderne şi să se
încadreze în comunitatea europeană.

inovaţiilor.

SUMMARY

Transforming the science in the main object of the market economy in the result of innova-
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tion and transfer of technologies activity shall give a new impulse to the accelerated
development contributing to the formation of national system of innovation being the
foundation of the economy based on the firm knowledge and development. Including this
model in the strategy of country development shall allow to reactivate and multiply the
intellectual potential being in our disposal and to construct step by step a modern society
of new type based on the knowledge. Just in that way the Republic of Moldova shall be
able to enter its name in the new horizon of the modern civilization, to resist the requirements of the life and join the European Community.
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FOR|A CREA|IEI – }N BENEFICIUL
SOCIET+|II

Boris G+IN+,

membru corespondent,
Secretar [tiin\ific general al A{M

Există câteva resorturi care impulsionează procesul inovaţional: protecţia proprietăţii
industriale, menţinerea în vigoare a titlurilor de protecţie, implementarea obiectelor
proprietăţii industriale, utilizarea informaţiei de brevet. Ele oferă posibilitatea de a stimula
activitatea creativă şi a consolida poziţiile inventatorilor şi inovatorilor noştri atât pe piaţa
naţională, cât şi pe cea internaţională.
Inovaţia, transferul tehnologic în sens larg

prosperă rămâne a fi implementarea tehnologiilor

determină în mare măsură

moderne şi valorificarea potenţialului intelectual

evoluţia economică

accelerată a statelor, la un nivel calitativ superior,
integrarea economiilor naţionale în structura
respectivă mondială. În ţările industrial avansate
mai mult de 50% din creşterea economică este
determinată de factorul inovaţional, în unele din
ele sporirea PIB-ului fiind determinată în proporţie
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de 70-80 la sută de implementarea tehnologiilor
noi sau modernizate.

În rândurile ce urmează ne-am propus să
analizăm cum se prezintă astăzi acest aspect al
activităţii inovaţionale la Academia de Ştiinţe a
Moldovei. Avându-se în vedere importanţa vitală a
procesului inovaţional pentru tânăra noastră ţară,
problema în cauză a fost examinată de curând în
cadrul şedinţei comune a Prezidiului AŞM şi

Cu regret, în ultimii 12 ani economia Republicii

Consiliului directorilor instituţiilor AŞM.

Moldova n-a fost orientată spre implementarea

constatat că, deşi institutele academice sunt

tehnologiilor de vârf, ceea ce a condus la

finanţate sub orice nivel, datorită eforturilor

S-a

diminuarea competitivităţii producţiei. Mai mult

extraordinare ale colaboratorilor noştri, pe

decât atât, o bună parte din producţia noastră, în

parcursul anilor 1999-2003 a fost obţinut o serie

special cea obţinută în sectorul agrar, se exportă

de rezultate remarcabile.

în stare neprelucrată (ca materie primă). Evident,
beneficiul în asemenea caz este foarte redus. În
ţările cu resurse subterane insuficiente, cum este
Republica Moldova, calea spre o economie

10

disponibil.

În domeniul biologiei şi chimiei:

Ô

a fost fondată o nouă direcţie ştiinţifică –
sanocreatologia;
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Ô

Ô

a fost elaborată o concepţie originală,

Academicianul Valeriu RUDIC, directorul

realizându-se asamblarea templată dirijată a

Institutului de Microbiologie, împreună cu

carboxilazelor înalt polinucleare ale metalelor

colectivul său, este autor a circa 100 de brevete

de tranziţie cu proprietăţi magnetice netriviale;

de invenţie, cuprinzând următoarele direcţii de

au fost identificate unele secvenţe reglatoare
ale promotorilor unor gene ale sistemului
reproductiv la plante etc.

cercetare: tulpini de microorganisme de
importanţă biotehnologică; tehnologii de cultivare
a microorganismelor; biotehnologii de sinteză
orientată a substanţelor bioactive de către

În domeniul ştiinţelor fizico-matematice:

microorganisme; metode de determinare,

Ô

au fost înregistrate rezultate noi în cercetările

biomasa microbiană; elaborări ale preparatelor

privind structura ordonării spinilor şi

bioactive.

momentelor orbitale în materialele
semiconductoare,

realizări ce prezintă un

interes deosebit pentru astfel de domenii ca
spintronica şi orbitronica;

Ô

Tehnologiile de sinteză orientată şi cele de
cultivare a microorganismelor se implementează
în prezent la întreprinderea „Fitotehfarm”. De
exemplu, din tulpina cianobacteriei Spirulina

s-a stabilit că, sub acţiunea efectului de câmp

platensis a fost elaborat preparatul APISPIR,

electric, în microfirele semiconductoare

înregistrat în calitate de produs utilizat în

creşte tensiunea termoelectromotoare, astfel

apicultură, domeniu în care în prezent se

conturându-se o nouă sferă de activitate.

implementează şi preparatul BioR, obţinut din

În domeniul ştiinţelor medicale:

Ô

extragere şi purificare a principiilor bioactive din

au fost obţinute date, cunoştinţe suplimentare
referitoare la mecanismele dezvoltării unora
dintre cele mai răspândite maladii din ţară,
astfel constituindu-se o bază solidă pentru
elaborarea noilor metode şi procedee de
tratament.

acelaşi obiect material. Aceste elaborări au fost
menţionate la expoziţiile internaţionale şi
republicane cu următoarele distincţii: EUREKA –
Bruxelles, 1993-2003 (37 medalii de aur, 15 de
argint şi bronz ); INPEX – Pittsburgh (SUA), 19952003 (16 medalii de aur, 4 de argint şi 12 de
bronz); PALEXPO – Geneva, 1996-2003 (15
medalii de aur, 15 de argint şi 15 de bronz). Alte
expoziţii: Iaşi – 1994-2004, Manila – 1998;
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Moscova – 2001-2003; Chişinău – 2001-2003 (33

Cercetările fundamentale din această

medalii de aur, 5 de argint şi 5 de bronz).

perioadă au permis savanţilor de la
Academie să breveteze 195 de elaborări.
Invenţiile prezentate la diverse expoziţii
internaţionale şi republicane au fost
menţionate cu 190 de medalii: 76 de aur,
56 de argint şi 58 de bronz. Conform
indicatorului privind originalitatea
elaborărilor şi a activităţii ştiinţifice în
general, AŞM deţine întâietatea printre
institutele ştiinţifice şi universitare din
ţară. Cele mai active colective ştiinţifice
în domeniul brevetării s-au dovedit a fi
Institutul de Microbiologie şi Institutul de
Fiziologie a Plantelor.

Institutul de Fiziologie a Plantelor al AŞM a obţinut
în ultimii 5 ani 34 brevete de invenţie. O atenţie
deosebită se acordă aici problemelor ce ţin de
valorificarea acestor brevete în sectorul agrar,
contribuindu-se astfel la relansarea şi dezvoltarea
durabilă a economiei naţionale.
De exemplu, studiul multianual privind rolul
microelementelor în lanţul complex “sol-plantăproducţie vegetală” (br. MD nr. 1789, 1847) a
permis elaborarea, testarea şi înregistrarea la
Centrul de Stat pentru Testarea şi Omologarea
Produselor de Uz Fitosanitar şi a Fertilizanţilor, în
anul 2003, a primului fertilizant naţional de
microîngrăşăminte complexe “Microcom” (cerere
de brevet de invenţie, MD nr. 2004-0116, data
depozitului 2004.05.13) în formă de pastile
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nehidroscopice care includ săruri solubile în apă
ce conţin Fe, B, Mn, Mo, Yn, Cu, Co. Fiind
experimentat la Centrul de Cercetări Ştiinţifice
“SPM Group”, s-a obţinut un rezultat încurajator:
administrarea extraradiculară a “Microcom”-ului în
fazele de carenţă nutritivă a avut drept efect
sporirea productivităţii viţei de vie cu 15-20% şi
majorarea procentului de butaşi prinşi.

Rezultate notorii în activitatea
inovaţională au înregistrat şi cercetătorii
de la Institutul de Genetică, Institutul de
Chimie, Institutul de Fizică Aplicată şi
centrele din cadrul Secţiei de Ştiinţe
Matematice, Fizice şi Tehnice etc.

Utilizarea stimulatorilor de creştere de
provenienţă naturală Fitostim (br. MD nr.1553),

În contextul celor relatate, nu putem trece cu

CMC (br. MD nr.1501) la tratarea seminţelor

vederea problemele grave cu care ne confruntăm

cerealiere înainte de semănat contribuie la

în domeniul inovaţional şi al transferului

accelerarea proceselor de dezvoltare a sistemului

tehnologic, de soluţionarea lor depinzând, în

radicular, sporirea gradului de înfrăţire şi

ultimă instanţă, evoluţia ştiinţei în următorii ani şi,

creşterea nivelului de rezistenţă la secetă, fapt ce

implicit, dezvoltarea şi prosperarea ţării. O

asigură sporirea recoltei cu 3-4 q/ha.

constatare descurajatoare: avem multe brevete,
dar majoritatea lor nu-şi află o realizare practică.

În baza unui sistem de scrining al substanţelor

Chiar şi institutele cele mai productive din cadrul

biologic active a fost obţinut preparatul

AŞM valorifică anual doar 2-3 brevete.

Reglalg (br. MD nr. 1659, 2090), ce conţine
substanţe native, extrase din alge cultivate în

Analizând situaţia creată, au fost scoşi în evidenţă

condiţii specifice. Acest preparat este

următorii factori ce au contribuit la reducerea

recomandabil pentru tratarea seminţelor înainte

substanţială a activităţii de inovare şi transfer

de semănat, precum şi a plantelor pe parcursul

tehnologic:

vegetaţiei. El asigură o sporire a recoltei cu 10-

Ô

finanţarea insuficientă a ştiinţei;

Ô

remunerarea nesemnificativă a cercetătorilor

25% în funcţie de genotip şi de condiţiile
climaterice ale anului.

pe bază de contracte economice;

Cercetările privind argumentarea fiziologică
a aplicativităţii preparatului Moldstim

Ô

(br. MD nr.1089) în viticultură, efectuate pe

academice şi a sistemului de stimulare a

parcursul unui deceniu, au fost finalizate,

activităţii inventive;

obţinându-se următoarele rezultate: recolta a
sporit cu 10-35%, zaharitatea cu 1-3%, aciditatea

Ô

brevetelor înregistrate;

creştere a rezistenţei la secetă şi ger a plantelor
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de viţă de vie.
În gospodăria ţărănească „Colicăuţanul”, r-nul

lipsa de mijloace pentru depunerea cererilor
de brevet şi menţinerea în vigoare a

a fost diminuată cu 1-3 g/l. Totodată, se atestă o
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lichidarea serviciilor de brevetare în instituţiile

Ô

insuficienţa resurselor financiare pentru a
participa la expoziţii internaţionale etc.

Briceni, se implementează cu succes, pe o

Din cauza penuriei economice, în prezent este

suprafaţă de 80 ha de livadă de meri, sistemul

sub semnul incertitudinii menţinerea în vigoare a

integral „cultivare-păstrare” (br. MD nr. 636, 700,

200 de brevete, eliberate Academiei de Ştiinţe de

1341, 1554) care permite reglarea şi formarea

către AGEPI în perioada anilor 1993-2004. În

orientată a calităţii şi capacităţii de păstrare

situaţia ce s-a creat, a devenit posibilă utilizarea

îndelungată a fructelor de soiuri tardive de măr.

necontrolată a invenţiilor institutelor academice.

Efectul economic obţinut de la implementarea

Inventatorii noştri nu sunt remuneraţi pentru

acestui sistem constituie 3,0 mii lei/ha, iar de la

brevetele obţinute. Din cauza costului enorm, fără

păstrarea fructelor – 120-160 lei/t.

acoperire financiară al expertizelor toxicologice,
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autorii biopreparatelor şi medicamentelor se

cercetare-inovare-transfer tehnologic. De

confruntă cu mari obstacole în activitatea de

exemplu, cu începere de la 13 septembrie curent,

implementare.

Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii
Industriale (AGEPI) prin fuzionare cu Agenţia de
Stat pentru Drepturile de Autor au format Agenţia

Toate aceste probleme, discutate pe larg
în cadrul şedinţei comune a Prezidiului şi
Consiliului directorilor institutelor AŞM la
8 iunie curent, sperăm să fie soluţionate
în consens cu hotărârile adoptate de
Parlamentul Republicii Moldova şi a
Codului cu privire la ştiinţă şi inovare,
elaborat la iniţiativa Preşedintelui
Vladimir Voronin.

Este deosebit de important faptul că noul sistem
legislativ va transmite comunităţii ştiinţifice
prerogativa şi responsabilitatea gestionării
domeniului cercetare-inovare. Va fi expusă unor

de Stat pentru Proprietatea Intelectuală,
subordonată Guvernului Republicii Moldova. Ea
îşi desfăşoară activitatea în baza autogestiunii şi
autofinanţării, astfel realizând protecţia juridică a
proprietăţii intelectuale pe teritoriul Republicii
Moldova sub formă de proprietate industrială,
drepturi de autor şi drepturi conexe.

La momentul actual, este important să
deznodăm ghemul de probleme
acumulate de-a lungul ultimilor ani şi să
ne mişcăm înainte, integrându-ne treptat
în comunitatea europeană. Acesta, de
altfel, este şi obiectivul primordial al ţării.

modificări radicale însăşi structura domeniului

SUMMARY

The innovation, transfer of technologies in the wide sense constitute the dominant factor
of the rapid and qualitative rising of the state economy, the integration of their national
economy in the respective world structure. In the advanced countries more than 50% of the
economic growth is determined by the innovational factor and the national product growth
in some of them is provided in the ratio of 70-80% by implementation of the new or
modernized technologies.
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CALENDAR
La 4 august 1931 s-a născut la Bălţi Nicolae GĂRBĂLĂU, academician, doctor habilitat în ştiinţe
chimice, membru titular al AŞM, şef laborator chimie a compuşilor coordinativi, director al Institutului
de Chimie al AŞM.
Rezultatele cercetărilor fundamentale ale acad. N. Gărbălău şi discipolilor săi sunt oglindite în 4
monografii, peste 360 articole, 260 comunicări la foruri de specialitate, în 32 brevete de invenţie.
La diverse saloane internaţionale de inventică elaborările brevetate de colectivul condus de acad.
N. Gărbălău au fost menţionate cu diverse medalii (“Bruxelles-EUREKA”, 1995 – 2 medalii de
argint; “Geneve-99”, Elveţia, – o medalie de argint şi una de bronz; “Geneve-2000” – 2 medalii de
aur; “Inventa-90”, Bucureşti, România – o medalie de aur şi diplome de gr. II şi III.
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CONFLICTUL DINTRE M+RCI
{I NUME DE DOMEN – O PROBLEM+
DE BAZ+ A SOCIET+|II DIGITALE

Nicolae TARAN,
dr. hab.
]n [tiin\e tehnice,
prof. universitar,
Director General AGEPI
VioletaJALB+,
[ef Sec\ie M=rci
Interna\ionale, AGEPI

Apariţia Internetului a facilitat noi posibilităţi de comunicare şi, în acelaşi timp, a dat
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naştere unor probleme principiale în domeniul relaţiilor sociale. A avut loc trecerea de la
etapa vânzării accesului la informaţia provenită din proprietatea intelectuală la etapa
accesibilităţii informaţiei utilizând Internetul. S-au auzit voci care au susţinut că utilizarea
Internetului în acest domeniu echivalează cu o piraterie. Adevărul este că accesul aproape
liber la informaţie nu va duce decât la acutizarea concurenţei pe piaţa proprietăţii intelectuale,
concurenţă generată de punerea faţă în faţă a ofertanţilor din acest domeniu. O primă
consecinţă a acestei revoluţii o va reprezenta creşterea numărului de ofertanţi de pe piaţă,
cu consecinţe benefice asupra clienţilor–consumatori de drepturi de proprietate intelectuală.
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Internetul deschide în faţa titularilor de mărci

Alături de formele tradiţionale de utilizare a

o posibilitate inegalabilă de a face publicitate

mărcilor, în Internet există şi forme netradiţionale,

mărcilor şi, respectiv, mărfurilor, iar în

şi anume folosirea mărcii în calitate de nume de

consecinţă, posibilitatea de a-şi crea o imagine

domen.

favorabilă.

În calitate de nume de domen întreprinderile

Însă capacitatea de utilizare a reţelei de către

comerciale fac uz de propria denumire a firmei

întreprinderile comerciale diferă. Unele firme

sau a mărcii, făcând asociere între domeniul de

folosesc Internetul în scopuri publicitare, altele,

activitate şi conţinutul site-urilor. A devenit deja

însă, au învăţat deja să folosească unele

tradiţie faptul că în mijloacele mass-media

tehnologii speciale ca desenele animate şi

spoturile publicitare includ, de rând cu denumirea

sunetul nemijlocit pe site, design cu imaginea

întreprinderii, marca, numerele de telefon şi fax,

propriilor mărci şi mărfuri pe care cumpărătorii le

alte mijloace de individualizare, şi numele de

vor putea achiziţiona cu ajutorul Internetului.

domen.

ASPECTE ACTUALE ALE PROPRIETÃÞII INDUSTRIALE

Numele de domen se utilizează mai ales în

Pământului, spaţiul lui fiind considerat unic. În

motoarele de căutare. Utilizatorii Internetului foarte

afară de aceasta, mărfurile şi serviciile care pot

des încep căutarea unui produs concret cu

să apară pe site nu au nici o importanţă la

introducerea în motoarele de căutare a mărcii

înregistrarea numelui de domen. Dreptul asupra

unei firme cunoscute, de exemplu, “adidas”.

numelui de domen ia naştere o dată cu

Rezultatul acestei căutări va arăta că în reţea

înregistrarea lui într-o companie non-

există concomitent zeci de domene care conţin

guvernamentală, care a primit licenţă de

cuvântul “adidas”. Astfel, utilizatorul va putea găsi

înregistrare a numelor în perimetrul unui domen

numai pe calea selectării numelor de domen

concret din Internet.

adevăratul titular al mărcii „ADIDAS”.
La etapa actuală, cauze ale unor litigii între titularii
mărcilor şi deţinătorii numelor de domen sunt
deosebirile dintre sistemul de acordare a
drepturilor, având ca obiect mărcile, şi sistemul de
acordare a drepturilor, având ca obiect numele de
domen în Internet şi, în acelaşi rând, deosebirile
dintre sistemul de înregistrare al mărcii şi cel al

S-ar putea pune în discuţie mai multe
tipuri de litigii dintre titularii mărcilor şi
deţinătorii numelor de domen, dar cel
mai des întâlnit este înregistrarea
abuzivă a numelor de domen
(cybersquating).

înregistrării numelor de domen. Dreptul asupra
mărcii pe teritoriul Republicii Moldova ia naştere
în urma înregistrării de stat la organul abilitat –
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală
(AGEPI).

Scopurile acestor înregistrări pot fi diverse:

Ô

reputaţiei străine legate de o marcă

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

concretă;

Ô

acestuia;

neomogene. În acelaşi timp, nu se permite
existenţa mărcilor similare pentru mărfurile şi

Sistemul protecţiei mărcilor permite, de
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asemenea, existenţa mărcilor identice pentru

oferta spre vânzare a numelor de domen
titularului mărcii sau unuia din concurenţii

dacă ele se atribuie mărfurilor şi serviciilor

serviciile omogene.

intenţia de a obţine profit în urma atribuirii

Ô

înregistrarea abuzivă a unui nume de domen
cu scopul perturbării acţiunilor comerciale
ale unui concurent, aşa-zisul blocaj în
afaceri.

mărfurile şi serviciile omogene, dacă aceste

Titularii drepturilor de proprietate intelectuală au

mărci au fost înregistrate în diferite ţări. Cu alte

înţeles avantajele Internetului ca instrument de

cuvinte, în Moldova şi în SUA poate exista marca

afaceri, dar nu toţi au reuşit să-şi înregistreze

“DUPO”, înregistrată pentru mărfuri omogene pe

mărcile în calitate de nume de domen. Ca

numele diferitor proprietari. Acest lucru nu va crea

urmare, mărcile cunoscute au devenit obiectul

divergenţe. Mai mult ca atât, în Moldova pot exista

înregistrărilor abuzive, deoarece aproape în toate

două mărci identice “BEBA”, înregistrate pentru

domenele de nivel superior înregistrarea se

doi producători de mărfuri neomogene, de ex.

efectuează după principiul primului sosit.

prima marcă ar putea fi pentru produse alimentare pentru copii, iar cealaltă – pentru jucării.

Faptul încălcării dreptului asupra mărcii se poate
constata în urma apariţiei riscului de confuzie.

Sistemului de înregistrare a numelor de domen

Aproape toate hotărârile judecătoreşti, având ca

nu-i sunt caracteristice principiile de înregistrare a

subiect înregistrarea abuzivă, dau câştig de cauză

mărcilor, deoarece Internetul este reţeaua de

titularului drepturilor exclusive asupra mărcii.

calculatoare mondială extrateritorială care permite

Judecata se bazează nu numai pe legile naţionale

accesul la orice calculator, din orice punct al

privind mărcile, dar şi pe acte legislative cu privire
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la concurenţa neloială sau prevederile dreptului

certificatelor de înregistrare a mărcii, care şi

civil referitor la despăgubirile materiale şi morale.

conferă titularilor drepturi exclusive de utilizare.

Astfel, Convenţia de la Paris privind Protecţia
Proprietăţii Industriale în punctul 3 al art. 10 bis
stabileşte că „vor fi interzise orice fapte
care sunt de natură să creeze, prin oricare mijloc,
o confuzie cu întreprinderea, produsele sau
activitatea industrială sau comercială a unui
concurent”.
Un alt exemplu – art. 16 al Acordului privind
Aspectele Drepturilor de Proprietate Intelectuală
legate de Comerţ (TRIPS) spune: „Titularul unei
mărci de fabrică sau de comerţ înregistrate va
avea dreptul exclusiv de a împiedica orice terţi
acţionând fără consimţământul său să utilizeze
în cadrul operaţiunilor comerciale semne identice

În Republica Moldova numele de domen superior
al Moldovei atribuit de IANA, (domenul de nivelul
unu) este .md. Nume de sub-domen este
domenul de nivelul doi în domenul de nivel
superior .md, adresa cărui în Internet este în
formă de “www.[Nume de domen de nivelul
doi].md”.
Înregistrarea se efectuează pe principiul “primul
s-a adresat - primul este deservit”. Un registrator
poate deţine mai multe nume. Numele atribuit nu
este obiect de vânzare-cumpărare: numele
atribuit unei entităţi sau persoane nu poate fi
vândut de ea altei entităţi sau persoane.

sau similare celor pentru care marca de fabrică

Registratorii naţionali şi dealerii nu-şi asumă

sau de comerţ a fost înregistrată, în cazul

responsabilitatea pentru încălcarea eventuală a

în care o astfel de înregistrare ar genera risc

dreptului la marca de comerţ şi pentru situaţiile

de confuzie.”

de conflict apărute în rezultatul încălcării acestor
drepturi. Iată de ce există reguli de bază, care

Se poate concluziona că acţiunile care
pot genera risc de confuzie constituie
încălcări ale dreptului excluziv la marcă.
La aceasta se referă şi acţiunile legate de
utilizarea mărcii în calitate de nume de
domen în reţeaua Internet.

Practica judiciară a ţărilor de peste hotare, inclusiv
a Federaţiei Ruse şi a Statelor Unite ale Americii,

trebuie urmate la crearea unor mărci noi sau
pentru protecţia mărcilor deja înregistrate:

Documentaţi-vă că semnul este disponibil. Veniţi primul. Folosiţi instrumente
legale. Certificaţi-vă că numele de
domen şi marca pot fi înregistrate.
Începeţi procedurile legale de protecţie.
Implicaţi specialişti profesionali.
Acţionaţi repede.

arată că peste 80% din cauzele având ca obiect

Intellectus
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de litigiu conflictele dintre marcă şi numele de
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domen se soluţionează pozitiv pentru titularii

Urmând aceste reguli simple, marca

mărcilor înregistrate. Legitimitatea acestor

Dumneavoastră va ocupa întotdeauna locul său

hotărâri a fost şi este asigurată de existenţa

legal în spaţiul informaţional.

SUMMARY

In the nowadays stage, the cases of some disputes between the marks owners and domain
names holders consist in the difference between the marks and domain names granting
rights systems, as well as in the marks and domain names registration systems. The rights on
the marks in the Republic of Moldova are granted owing to registration thereof in the
appropriate state Organism – State Agency on Industrial Property Protection (AGEPI).
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NOUTATEA INVEN|IEI {I UTILIZAREA
ANTERIOAR+

Ala GU{AN,

[ef Sec\ie Tehnologie, Biologie, Agricultur=,
AGEPI

Examinarea de fond a cererii de brevet de invenţie presupune stabilirea corespunderii
obiectului invenţiei celor trei criterii de brevetabilitate: noutate, activitate inventivă şi
aplicabilitate industrială.
Conform art. 5 al Legii Republicii Moldova nr. 461/1995 privind brevetele de invenţie, o
invenţie este nouă dacă nu se regăseşte în stadiul tehnicii. Stadiul tehnicii include
cunoştinţele care au devenit accesibile publicului oriunde în lume până la data priorităţii
invenţiei în cauză.
După cum se vede din această formulare, stadiul

invenţie, cât şi în cazul utilizării publice anterioare

tehnicii defineşte o noţiune foarte cuprinzătoare,

a obiectului invenţiei solicitate. O asemenea

fără a fi prevăzută vreo restricţie în ceea ce

limitare are drept scop prevenirea concurenţei

priveşte locul geografic, modul şi limba în care

neloiale bazate pe obţinerea brevetului pentru o

cunoştinţele date au devenit accesibile publicului.

invenţie străină sau pentru alte inovaţii tehnice,

Aceasta presupune că nu există nici o diferenţă în

utilizate liber pe piaţă.

Intellectus
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ceea ce priveşte modul în care cunoştinţele pot
deveni accesibile publicului: printr-o descriere
scrisă sau orală, prin folosire sau prin orice alt
mijloc, ceea ce înseamnă că orice utilizare a unei
invenţii până la data priorităţii acesteia reprezintă
un temei pentru respingerea unei cereri de brevet
de invenţie sau pentru anularea unui brevet deja
acordat altei persoane.

De menţionat faptul că există şi unele excepţii de
la această regulă, care ţin de divulgările
neopozabile şi de dreptul de folosire anterioară.
De exemplu, orice utilizare a unei invenţii în
decursul unui an până la data priorităţii de către
inventator, solicitant sau o terţă persoană care a
obţinut informaţia direct sau indirect de la aceştia
este considerată drept divulgare neopozabilă ce

Această normă legislativă, adoptată în majoritatea

nu poate să conteste noutatea invenţiei. Iar

legislaţiilor în domeniu din lume, este orientată

conform dreptului de folosire anterioară, orice

spre limitarea acordării brevetelor atât în cazul

persoană fizică sau juridică care, până la data

existenţei unor publicaţii anterioare despre o

priorităţii invenţiei, a folosit o invenţie creată de
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către ea independent de titularul brevetului

consideraţie la stabilirea stadiului anterior sunt

respectiv sau a realizat pregătirile necesare
pentru aceasta, are dreptul să folosească în
continuare invenţia în mod gratuit, fără autorizaţia

indicate informaţiile despre un produs,
devenite accesibile prin folosirea produsului, de
la data când aceste informaţii au devenit

titularului, cu condiţia de a nu majora volumul de
producţie.

accesibile, confirmate prin documente
corespunzătoare.

Dreptul de folosire anterioară poate fi aplicat doar

Deoarece regula în cauză nu stipulează ce gen de

în cazul în care legitimitatea acordării brevetului
nu poate fi contestată şi apriori se consideră că
invenţia brevetată nu este cunoscută din stadiul

informaţie despre produs este necesar pentru ca
această informaţie să fie clasată printre cele din
stadiul anterior, pot apărea diferite situaţii când

anterior. De aceea dreptul de folosire anterioară
nu poate fi aplicat pentru anularea unui brevet

asemenea informaţii sunt tratate în mod diferit.

care corespunde tuturor criteriilor de
brevetabilitate. În acelaşi timp, nu poate fi
revendicat un drept de folosire anterioară, dacă
sunt dovezi clare privind lipsa de noutate a
obiectului brevetat.

În legătură cu cele menţionate, problema
stabilirii noutăţii invenţiei are o importanţă majoră în cadrul examinării cererii
şi trebuie să fie reflectată în mod adecvat
în documentele normative.
La stabilirea faptului dacă o invenţie nu se
regăseşte în stadiul tehnicii trebuie să fie luate în
consideraţie următoarele trei aspecte: când a avut
loc dezvăluirea cunoştinţelor (data); ce fel de
informaţie (tehnică sau de alt gen) confirmă
această dezvăluire; în ce mod (prin ce mijloace şi
în ce împrejurări) au fost dezvăluite cunoştinţele.
Conform Regulamentului de aplicare a Legii nr.
461/1995 privind brevetele de invenţie, la reg. 2.5

Intellectus
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găsim următoarea precizare: „Invenţia revendicată
se consideră nouă dacă ea conţine elemente
care nu se regăsesc într-un document relevant
individual din stadiul anterior.”
Această precizare este absolut clară pentru cazul
în care cunoştinţele au devenit accesibile
publicului printr-o descriere scrisă, pe care
examinatorul poate s-o citeze în raportul său de
documentare.
În ceea ce priveşte cunoştinţele care au devenit
accesibile publicului prin utilizare, precizările le
găsim la regula 67.2 a Regulamentului…, unde în
calitate de surse de informaţie care pot fi luate în

18

De remarcat, de asemenea, faptul că
Regulamentul specifică posibilitatea de a include
în stadiul anterior informaţiile devenite accesibile
prin utilizare care se referă doar la produse, fără
vreo precizare referitoare la informaţiile privind
utilizarea unui procedeu.

Pentru a elucida cum este tratată
problema stabilirii stadiului anterior
atunci când informaţiile devin accesibile
publicului prin utilizare, vom examina
efectiv ce prevăd în acest caz legislaţiile
internaţionale.
Tratatul PCT, de exemplu, conţine prevederi foarte
stricte în problema vizată. În conformitate cu
regula 33.1 a), b) din Regulamentul PCT,
divulgarea orală, utilizarea, expunerea etc. sunt
considerate ca făcând parte din stadiul anterior în
cadrul efectuării documentării internaţionale doar
în cazul în care acestea sunt confirmate printr-o
divulgare scrisă la care publicul a avut acces.
Conform art. 54 al Convenţiei Brevetului European
(CBE), descrierea publică orală, utilizarea etc.
sunt raportate la stadiul anterior. În acelaşi timp,
conform Directivei privind examinarea practicată
la Oficiul European de Brevete (OEB), în procesul
documentării examinatorul poate să citeze în
calitate de stadiu anterior o descriere orală sau o
utilizare doar în cazul în care el a obţinut o
confirmare scrisă sau o informaţie probantă
privind veridicitatea acestora.
Trebuie de menţionat că în Directiva privind
examinarea practicată la Oficiul European de
Brevete, la capitolul consacrat examinării de fond
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a cererilor, unde sunt expuse problemele legate

este vândut unei persoane, fără nici o condiţie de

de examinarea noutăţii şi stabilirea stadiului
tehnicii, sunt tratate doar situaţiile legate de
dezvăluirea prin punerea la dispoziţia publicului a

confidenţialitate, considerându-se că
cumpărătorul, în acest mod, intră în posesia
deplină a tuturor cunoştinţelor pe care acest

descrierilor scrise, în timp ce problemele care ţin
de stadiul tehnicii, accesibile publicului prin

obiect le poate oferi. Chiar dacă, în unele cazuri,
caracteristicile specifice ale obiectului nu pot fi

utilizare sau prin alte mijloace, sunt expuse în
capitolul consacrat procedurii de opoziţie. Acest

cunoscute printr-o examinare sumară, ci doar prin
demontarea sau, după caz, prin distrugerea

fapt demonstrează că includerea în stadiul tehnicii
a informaţiilor devenite accesibile publicului printro descriere orală, prin utilizare sau printr-un alt

obiectului, se consideră totuşi că aceste caracteristici au devenit accesibile publicului. Totodată,
dacă un obiect s-a aflat la vedere într-un anumit

mijloc este mai degrabă o problemă ce apare în
cadrul opoziţiei înaintate de terţi, şi nu în cadrul

loc (de exemplu, la o uzină), fiind accesibil unor
persoane care posedă cunoştinţe profesionale

examinării de fond a cererii.

suficiente pentru a-i descoperi caracteristicile
specifice şi aceste persoane nu au fost obligate
să păstreze secretul, toate cunoştinţele pe care

Conform Directivei în cauză, activităţile respective
pot fi considerate drept utilizare atunci când: un
produs este fabricat, oferit, pus în circulaţie sau
utilizat; un procedeu sau utilizarea acestuia sunt
oferite sau puse în circulaţie; un procedeu este
aplicat. Punerea în circulaţie poate fi efectuată, de
exemplu, prin vânzare sau prin schimb.
În aceeaşi Directivă se stipulează că în cazul în
care o utilizare este raportată la stadiul tehnicii,
diviziunea de opoziţie trebuie să determine cu
precizie următoarele elemente:

a) data utilizării;
b) obiectul utilizării, confirmându-se prin
verificare faptul că este identic cu cel din
brevet;

c) toate circumstanţele utilizării care
au făcut-o accesibilă publicului (de exemplu,
locul şi modul de exploatare).

Intellectus
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Elementele în cauză sunt importante în măsura în
care permit stabilirea faptului dacă publicul a avut
acces la această utilizare (de exemplu, în cadrul
inspectării unui procedeu de fabricare într-o uzină
sau în cadrul livrării şi comercializării unui produs).
Tot aici sunt specificate circumstanţele în care
informaţiile sunt clasate printre cele accesibile
publicului. Astfel, se consideră că obiectul unui
brevet a devenit accesibil publicului prin utilizare
sau printr-un alt mijloc dacă până la data de
referinţă publicul a avut posibilitate să ia
cunoştinţă de acest obiect, fără nici o restricţie de
confidenţialitate care să împiedice utilizarea sau
difuzarea cunoştinţelor obţinute. Asemenea
situaţie apare, de exemplu, atunci când un obiect

un specialist în domeniu le-a putut obţine în
rezultatul unei simple examinări vizuale trebuie
clasate printre cele accesibile publicului. Însă, în
asemenea cazuri, toate caracteristicile ascunse,
care nu puteau fi cunoscute decât prin
demontarea sau distrugerea obiectului nu sunt
considerate ca fiind accesibile publicului.

Utilizarea într-un loc cu acces redus,
de exemplu, la uzină, nu se consideră ca
fiind publică, deoarece personalul
întreprinderii este obligat să respecte
confidenţialitatea informaţiei. Însă atunci
când obiectele au fost expuse, descrise
sau prezentate publicului, caracteristicile
principale ale acestora fiind recunoscute
cu uşurinţă la exterior de către specialiştii în domeniu, neobligaţi să respecte
secretul, utilizarea este considerată ca
fiind publică.
Unele stipulări similare există şi în legislaţia
României. Bunăoară, în Regulamentul de
aplicare a Legii nr. 64/1991 privind brevetele de
invenţie este stabilit că atunci când o persoană
vinde unui terţ un obiect fără nici un fel de
îngrădiri, restricţii sau obligaţii privind
confidenţialitatea, se consideră că obiectul a fost
făcut accesibil publicului, deoarece cumpărătorul
dobândeşte posesia nerestricţionată a oricărei
informaţii care derivă din acel obiect.
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În acelaşi timp, la fel ca şi în Regulamentul PCT

dorinţă şi fără încălcarea condiţiei privind

şi în Directiva privind examinarea practicată la

păstrarea secretului.

Oficiul European de Brevete, legislaţia română
prevede că acele cunoştinţe care au devenit
accesibile publicului pe cale orală, prin folosire
sau prin orice alt mijloc sunt considerate ca
făcând parte din stadiul tehnicii numai dacă sunt
confirmate printr-un document care să le conţină
şi care să demonstreze că au devenit, şi când
anume au devenit accesibile publicului. De
asemenea, este specificat şi faptul că acest
document poate fi întocmit şi ulterior datei la care
a avut loc prezentarea publică orală, folosirea sau
prezentarea prin orice alt mijloc, data relevantă
fiind acea la care cunoştinţele au devenit
accesibile publicului.
Dacă în acelaşi context vom analiza legislaţia
americană, putem constata faptul că aceasta
tratează mult mai larg problema utilizării în cadrul
stabilirii stadiului anterior. Aici, ca şi în legislaţiile
menţionate anterior, una din condiţiile de
brevetabilitate a invenţiei este ca aceasta să nu fi
fost cunoscută sau utilizată anterior. Manualul de
procedură al examinării cererilor de brevet de
invenţie menţionează că noţiunile „cunoscută sau
utilizată” trebuie înţelese ca fiind cunoştinţe sau
utilizări accesibile publicului până la data
relevantă. Însă utilizarea publică este tratată aici
mult mai pe larg. Se stabileşte, bunăoară, că
dacă obiectul invenţiei a fost demonstrat sau

asupra accesului anumitor persoane, încercările
nelegale de acces fiind persecutate.
De aceea, dacă, de exemplu, o ţeavă se află sub
pământ pe un teritoriu accesibil publicului larg,
se va considera că ea a fost utilizată public, iar
dacă teritoriul are statut de zonă cu acces limitat,
această utilizare nu va fi considerată publică şi
această informaţie nu va nega noutatea invenţiei,
dar va putea fi utilizată ca o confirmare a dreptului
de folosire anterioară pentru proprietarul ţevii.
Reieşind din aceste considerente, orice
întreprindere poate să breveteze acele invenţii
care sunt aplicate de mult timp în procesul ei de
producţie, iar informaţia despre acestea nu a fost
făcută publică şi nu a intrat în stadiul anterior. În
aceste condiţii este posibilă brevetarea utilajului
şi tehnologiilor elaborate şi aplicate la
întreprindere, dar nu poate fi cerut brevet pentru
producţia amplasată pe piaţă de această
întreprindere în calitate de marfă sau distribuită în
alt mod cu permisiunea producătorului.

utilizarea secretă a unui dispozitiv sau a unui
procedeu de fabricare a unui produs este
considerată publică dacă detaliile dispozitivului
sau procedeul sunt detectabile prin inspectarea
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într-o indicaţie generală conform căreia, de
exemplu, accesul este permis doar lucrătorilor
întreprinderii, totodată trebuie să existe un control

invenţia, ca parte a unui dispozitiv sau articol, nu
poate fi văzută din exterior, dacă invenţia a fost
accesibile publicului. Mai mult decât atât, chiar şi
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existenţei unei liste concrete de persoane pentru
care accesul este permis; limitarea poate consta

vândut, aceasta se consideră utilizare chiar dacă

astfel utilizată şi dispozitivul sau articolul sunt

sau analiza produsului care este vândut sau

Având în vedere condiţiile menţionate,
întreprinderile trebuie să consulte permanent buletinele oficiale de proprietate
industrială şi să fie la curent cu tot ce
ţine de eliberarea brevetelor.

expus public.
Pentru stabilirea faptului utilizării publice nu este
necesar ca invenţia să devină cunoscută prin
utilizare anume de către o persoană interesată.
Este suficient ca una sau mai multe persoane
neinteresate să vadă că invenţia a fost utilizată,
fără a fi constrânşi de a păstra acest fapt în taină,

De asemenea, pentru a-şi proteja producţia,
întreprinderile trebuie să analizeze minuţios
revendicările brevetelor eliberate şi în cazul
depistării unor brevete care acoperă total
producţia în cauză, să întreprindă măsuri pentru a

asemenea ocazie. Utilizarea este considerată

le anula. Protecţia neîntârziată a producţiei proprii
de pretenţiile neîntemeiate ale unor concurenţi
poate fi asigurată invocându-se dreptul de

publică, dacă ea poate deveni accesibilă la

utilizare anterioară, astfel va fi prevenită adoptarea

sau ar fi putut să vadă acest lucru, profitând de o
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Nu face parte din stadiul anterior informaţia care
nu este publică, adică la care este limitat accesul.
Limitarea accesului nu presupune necesitatea
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unei decizii judecătoreşti privind încetarea
prejudicierii unui brevet. Însă concomitent trebuie
să fie pregătite şi prezentate dovezi ale utilizării
publice anterioare a mijlocului tehnic (articol,
produs, tehnologie) prin intermediul căruia este
utilizată invenţia brevetată.
Având în vedere faptul că practica AGEPI în ce
priveşte respingerea cererilor de brevet de
invenţie din cauza utilizării sale publice anterioare
este deocamdată nesemnificativă, vom apela la
practica europeană în problema respectivă, aici
situaţia fiind cu totul diferită. Acest lucru este

Analiza acestei practici ne permite să
constatăm următorul fapt: este necesar
de a distinge includerea în stadiul anterior a două tipuri diferite de surse de
informaţie:

Ô a produselor ca surse de informaţie
percepute vizual;

Ô a cunoştinţelor privind mijlocul
tehnic, devenite accesibile în rezultatul utilizării acestuia.

confirmat şi de existenţa unor prevederi legislative
concrete care pot fi aplicate în cazurile dezvăluirilor anterioare prin utilizare. Astfel, art.115 al
Convenţiei Brevetului European prevede posibilitatea prezentării, după publicarea cererii de
brevet european, a unor obiecţii motivate din
partea persoanelor terţe referitor la brevetabilitatea invenţiei solicitate. Iar art. 117 al CBE
stipulează că, în orice procedură din cadrul
diviziunii de examinare, diviziunii de opoziţie,
diviziunii juridice sau camerei de recurs, măsurile
de obţinere a dovezilor pot include: audierea
părţilor; solicitarea informaţiei; prezentarea
documentelor; audierea martorilor; opinia

sau chiar imposibilă.

În contextul dat este foarte elocventă polemica
care s-a iscat în instanţele judecătoreşti ale OEB
în jurul problemei legate de anularea brevetelor
ca rezultat al utilizării publice anterioare a
invenţiilor brevetate. Problema se referea, în
special, la stabilirea faptului ce fel de informaţie,
în lumina cerinţei de accesibilitate publică, poate
decurge din utilizarea publică a produsului şi
dacă cunoştinţele privind conţinutul şi structura
interioară a produsului, inclusiv componenţa lui
chimică, devin parte a stadiului anterior ca rezultat
al utilizării publice a produsului.
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Este evident că OEB poate utiliza aceste prevederi

Drept exemplu, pot servi următoarele două cazuri.

în cazul obţinerii, după publicarea unei cereri, a
unor dovezi din partea persoanelor terţe privind o

Ô
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experţilor; inspectarea; depunerea declaraţiilor
sub jurământ.

Un produs perceput vizual poate fi contrapus doar
în limitele acelor elemente care pot fi cu adevărat
vizualizate, în timp ce conţinutul materialului din
care este executat produsul şi totul ce se ascunde
în interiorul produsului nu pot fi contrapuse în
rezultatul unei asemenea vizualizări. Dacă, însă,
produsul este utilizat, de exemplu, prin
comercializare sau distribuire în cadrul unei
expoziţii, atunci cunoştinţele despre acest
produs sunt considerate ca aparţinând stadiului
anterior, deoarece aceste cunoştinţe au devenit
accesibile publicului.

utilizare publică anterioară a invenţiei solicitate,
ceea ce va permite de a evita în cazurile evidente
eliberarea unui brevet pentru o invenţie care nu

Regula 75 din Regulamentul de aplicare a CBE
stabileşte că Oficiul European de Brevete poate,
ca răspuns la un demers corespunzător, să
întreprindă măsuri de procedură în vederea
colectării dovezilor care ar putea influenţa asupra
deciziei pe care OEB urmează s-o adopte referitor
la o cerere de brevet european sau la un brevet
european, dacă sunt motive de a considera că
ulterior obţinerea dovezilor va fi mult mai dificilă

este nouă.
Prezintă interes în acest context examinarea unor
cazuri concrete din practica europeană legate de
constatarea necorespunderii invenţiei criteriului
de noutate ca rezultat al utilizării publice anterioare.

În cazul T93/89 (ABI.EPA 1992.718) legat de
stabilirea faptului dacă componenţa chimică
a unui produs, devenit accesibil publicului,
face parte din stadiul tehnicii, Camera de Apel
a OEB a constatat că componenţa produsului
nu devine cunoscută doar datorită faptului că
produsul a devenit accesibil publicului,
motivând acest lucru prin faptul că trebuie să
existe un anumit temei pentru ca un specialist
să efectueze analiza unui produs. În legătură
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cu aceasta, Camera de Apel a constatat că
simpla introducere pe piaţă a produsului nu
reprezintă un motiv obligatoriu pentru
concurenţi de a analiza componenţa acestui
produs.

Ô

O altă decizie referitoare la o problemă
similară a fost adoptată în cazul T406/86
(ABI.EPA 1989.302), şi anume: accesibilitatea
publică a unui produs determină
accesibilitatea componenţei acestuia, dacă
pentru aceasta nu este necesară efectuarea
unei analize chimice ulterioare pentru a stabili
componenţa produsului.

Luând în consideraţie caracterul contradictoriu al
acestor două decizii, directorul general al OEB a
constatat următorul fapt: deşi aceste decizii opuse
vizează componenţa chimică a unui produs,
probleme de principiu pot să se refere la orice
domeniu tehnologic, dacă elementele esenţiale
ale produsului devin accesibile pentru public ca
rezultat al utilizării, desfacerii sau deteriorării
produsului. În legătură cu aceasta, la 30.12.1991
în atenţia Camerei Supreme de Apel a OEB au
fost propuse următoarele probleme: Poate oare fi
considerată accesibilă publicului informaţia
privind componenţa chimică a unui produs ca
urmare a faptului că produsul este accesibil
publicului? Este oare supus analizei conţinutul
unui produs, indiferent de faptul dacă un specialist are sau nu careva motive pentru aceasta?

Intellectus
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Poziţia Camerei Supreme de Apel în această
problemă a fost următoarea: în scopul stabilirii
informaţiei despre un produs expus pe piaţă,
necesare pentru explicarea procesului de
fabricare a acestui produs, specialistul trebuie să
se bazeze doar pe nivelul său propriu de
cunoştinţe. Dacă specialistul este capabil să
depisteze sau să reproducă componenţa sau
structura internă a produsului fără depunerea
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unui efort special, în acest caz atât produsul, cât
şi componenţa sau structura internă a acestuia
sunt incluse în stadiul anterior, iar dacă stabilirea
compoziţiei unui produs nu este posibilă printr-o
simplă analiză a acestuia, dar este necesară
efectuarea unei analize chimice speciale, în
asemenea caz conţinutul produsului nu poate fi
considerat accesibil publicului.

Prin urmare, putem afirma că utilizarea
unui produs fără dezvăluirea conţinutului
tehnic sau material al acestuia nu poate
fi considerată ca utilizare publică a
acestui produs şi o asemenea utilizare nu
poate fi contrapusă unui brevet vizând
compoziţia produsului. Deci, examinarea
noutăţii invenţiei în cazul depistării
informaţiei privind utilizarea ei
anterioară trebuie să se bazeze pe
aprecierea faptului dacă informaţia în
cauză permite stabilirea obiectului
invenţiei, şi anume a elementelor ei
esenţiale stipulate în revendicări.

Luarea în consideraţie a tuturor acestor factori va
permite adoptarea unor decizii corecte în cadrul
examinării cererilor de brevet de invenţie în
vederea aprecierii noutăţii acesteia, precum şi în
cadrul examinării recursurilor înaintate de terţi în
cazul utilizării publice anterioare a invenţiilor
brevetate.
Acest lucru va contribui atât la susţinerea inventatorilor, cât şi la reprimarea încercărilor de monopolizare a acelor invenţii care au devenit parte a
stadiului tehnicii ca rezultat al utilizării publice.

SUMMARY

Utilization of a product without disclosing the technical content or material thereof can’t
be considered as public use of this product and such use can’t be opposed to the patent in
relation of the product composition. Thus, examining the novelty of the invention in the case
of revealing the information on the early using thereof shall be based on determining the
fact if such information permit to specify the subject of the invention, and particularly the
main characteristic elements thereof stipulated in the claims.
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REGLEMENTAREA JURIDIC+
A DENUMIRILOR DE FIRM+

Diana HMELI,

[ef Birou Licen\e, AGEPI

La etapa creării şi consolidării unor relaţii de piaţă civilizate, determinate de creşterea
vertiginoasă a numărului de noi întreprinderi şi de dezvoltarea concurenţei libere, a sporit
considerabil rolul obiectiv al proprietăţii intelectuale.
Denumirea de firmă - cartea de vizită a oricărei întreprinderi – are o însemnătate greu de
supraestimat, însă deocamdată nici în legislaţie, nici în literatura de specialitate nu i se
acordă atenţia cuvenită.
În acest context, ne propunem să elucidăm cele mai importante aspecte privind modul de
dobândire a dreptului, utilizare şi protecţie a denumirilor de firmă.

Noţiunea şi semnificaţia
denumirii de firmă
Termenul „firmă” provine de la cuvântul de origine
italiană „firma”, semnificând noţiunea de

Intellectus
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semnătură. În prezent este utilizat ca sinonim al

sau nume comercial”. În dicţionarul de limbă
germană atestăm expresia „firma sau
handelsnam”. Iar în sistemul dreptului angloamerican termenul respectiv este definit ca
„business name sau firm name”.

noţiunii “denumirea de firmă”, aplicându-se în

De menţionat că denumirea de firmă

raport de interschimbabilitate, fapt ce creează

individualizează doar organizaţiile comerciale,

anumite confuzii. Aceasta se explică prin faptul că

adică unităţile care desfăşoară activitate

termenul „firmă” este perceput, în primul rând, cu

antreprenorială, sub diverse forme juridico-

referinţă la o întreprindere dată. De aceea

organizatorice. Celelalte organizaţii şi instituţii,

considerăm că este necesar să ne limităm, în

care nu activează ca antreprenori (organizaţii

continuare, la termenul “denumirea de firmă”.
O terminologie aparte s-a constituit şi în
sistemele juridice ale altor ţări. Astfel, în Franţa, ca

obşteşti, religioase), nu au denumiri de firmă,
individualizarea lor fiind asigurată prin intermediul
denumirii oficiale consfinţite în statut.

procedeu de individualizare a comercianţilor

În legislaţia multor ţări există procedee de

serveşte „nom comercial”. În România – „firmă

individualizare ce completează denumirea firmei.
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În special, Legea cu privire la organizaţiile

comerciale, având o semnificaţie deosebită atât

comerciale adoptată în România în 1990

pentru antreprenori, cât şi pentru consumatori.

denumeşte emblema întreprinderii ca fiind un
procedeu facultativ de individualizare. În
conformitate cu articolul 40 al Legii respective,
emblema este un semn sau o denumire ce
deosebeşte un comerciant de altul.

bucură de un renume în cercurile largi ale
consumatorilor, denumirea de firmă devine
cunoscută pe larg şi altor firme. Treptat se
constituie şi valoarea economică a denumirii de

mărcii este facultativă. Marca se deosebeşte şi

firmă. Totodată, se manifestă relaţia

prin faptul că, pe lângă cuvinte, ea poate include

interdependentă dintre reputaţia pe piaţă a

şi simboluri grafice; de asemenea, poate fi

întreprinderii şi valoarea economică a denumirii

transmisă unei alte întreprinderi.

de firmă. Influenţa lor este reciprocă. Denumirea

În literatura ştiinţifică încă n-a fost formulată
definiţia denumirii de firmă, de aceea există
diverse interpretări ale acesteia. Profesorul G.F.
Şerşenevici prezintă denumirea de firmă ca pe o

individual sau colectiv – se lansează în circulaţia
de bunuri materiale la realizarea activităţii
economice. În opinia cercetătoarei A. A. Adueva
denumirea de firmă reprezintă denumirea
întreprinderii care individualizează organizaţia, are
un caracter permanent, inalienabil şi nu necesită
o înregistrare separată.
Definiţiile citate denotă că între ele nu există
deosebiri prea mari, contradicţii serioase. Toate
se reduc, în ultimă instanţă, la caracteristica
denumirii de firmă ca procedeu de individualizare
a subiecţilor antreprenoriatului. În opinia noastră,
putem formula următoarea definiţie a denumirii
de firmă: un nume propriu, prin intermediul căruia
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firmă, îşi cucereşte o reputaţie de afaceri şi se

un atribut obligatoriu al întreprinderii, prezenţa

nume, denumire, prin care comerciantul –

Intellectus

măsură ce întreprinderea aplică denumirea de

Spre deosebire de denumirea de firmă care este

unitate privată. Iu. N. Şveadosţ o defineşte ca

de firmă este utilizată de întreprinderi ca atribut
necesar al tranzacţiilor, contractelor încheiate,
blanchetelor de conturi, sigiliilor, documentelor de
acţiune. La dorinţa antreprenorului denumirea de
firmă se utilizează ca element al mărcii,
ambalajului, avizelor, publicităţii.

Funcţia şi avantajele
denumirii de firmă
Denumirea de firmă are funcţii şi avantaje
importante pentru orice agent economic.
Funcţia denumirii de firmă este cea de
individualizare. Denumirea de firmă are scopul
de a individualiza întreprinderea, după cum
numele de familie personalizează omul.
Individualizarea, ca identificare a subiecţilor
circulaţiei de mărfuri, este necesară nu numai în
relaţiile comerciale, dar şi în alte sfere în care
acţionează întreprinderea.

întreprinderea desfăşoară activitate comercială,

Dintre avantaje putem menţiona, în primul rând,

efectuează operaţiuni financiare, exercită drepturi

garanţia. Dacă antreprenorul utilizează

şi îşi asumă responsabilităţi. Cât priveşte definiţia

denumirea de firmă în calitate de marcă sau

normativă a denumirii de firmă, ea nu este

element al ei, atunci aceasta reprezintă o

formulată clar în legislaţie. Astfel, în alineatul 1,

garanţie a calităţii mărfurilor şi serviciilor. Şi cu cât

articolul 24 al Legii Republicii Moldova cu privire la

reputaţia întreprinderii pe piaţă este mai înaltă, cu

antreprenoriat şi întreprinderi din 03.01.1992, cu

atât e mai mare garanţia acestei întreprinderi.

modificările şi completările ulterioare, se constată

Drept exemplu elocvent pot servi magazinele

doar că antreprenorul şi întreprinderea fondată de

firmelor. Cumpărătorul care a apelat la serviciile

el îşi efectuează activitatea sub o anumită

unui asemenea magazin întotdeauna ştie că

denumire.

buna calitate a mărfurilor este garantată prin

În legislaţiile celor mai multe ţări nu există o
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În ce constă semnificaţia denumirii de firmă? Pe

denumirea întreprinderii respective.

definiţie clară a noţiunii de denumire de firmă,

Un alt avantaj îl constituie publicitatea.

deşi ea este un atribut necesar în relaţiile

Desfăşurându-şi campania de publicitate,
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întreprinderea urmăreşte scopul de a informa

întreprinderea, marca individualizează producţia

potenţialii clienţii despre activitatea ei, despre

realizată de această întreprindere.

mărfurile şi serviciile oferite, formează cererea de
consum. Succesul în această activitate este
condiţionat de stilul de firmă al întreprinderii,
elaborat corect şi cu pricepere, stil care o
caracterizează plenar şi care se manifestă în toate

Marca, de asemenea, îndeplineşte anumite funcţii
proprii doar ei - de garanţie, de publicitate, de
protecţie - ea fiind utilizată pentru a conferi
identitate mărfurilor, ambalajelor, publicităţii.

domeniile de publicitate. Astfel, publicitatea

Afinitatea mărcii şi denumirii de firmă se explică şi

judicioasă asigură popularitatea întreprinderii,

prin faptul că proprietarii beneficiază de dreptul

determinându-l pe consumator să evidenţieze

exclusiv de utilizare a ambelor obiecte de

mărfurile şi serviciile acestei întreprinderi pe piaţă

proprietate industrială.

printre cele ale altor concurenţi. În virtutea
principiilor de luptă cu concurenţa neloială,

Cu toate afinităţile enumerate, aceste obiecte de

acţiunile concurenţilor trebuie să corespundă

proprietate industrială se deosebesc

uzanţelor oneste şi principiului conştiinciozităţii în

considerabil.

afacerile comerciale. Se întâmplă şi concurenţi
neoneşti, care utilizează în scopurile lor denumiri
de firme cunoscute. Acţiunile lor necinstite, lipsite
de scrupule, prejudiciază considerabil
antreprenorii, constituind un exemplu
condamnabil de concurenţă neloială. Protecţia
denumirii de firmă constă în faptul că legislaţia

În primul rând, după cum am menţionat, marca
are menirea de individualizare doar a mărfurilor şi
serviciilor, pe când denumirea de firmă
individualizează pe deplin întreprinderea
respectivă. În aceasta constă distincţia obiectelor
în cauză conform esenţei lor juridice.

garantează exercitarea de către antreprenor a

În al doilea rând, întreprinderea are, de regulă, o

dreptului său exclusiv asupra firmei prin utilizarea

singură denumire, pe când marca poate avea mai

unor diverse procedee juridice de protecţie.

multe, în dependenţă de particularităţile
economice ale activităţii ei.

Deosebirea denumirii de firmă de
marca de produs şi/sau de serviciu

În al treilea rând, există o distincţie evidentă în

Denumirea de firmă şi marca de produs şi/sau de

denumirea de firmă poate figura numai în formă

serviciu (în continuare - marca) constituie

verbală, marca se caracterizează printr-o

fenomene juridice diferite, care au însă şi multe

multitudine de forme de expresie: verbală,

aspecte comune şi de aceea prezintă un interes

combinată, figurativă.

aparte chestiunea privind afinitatea, distincţia şi
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corelaţia lor.

forma pe care o pot avea. Astfel, în timp ce

În al patrulea rând, protecţia juridică a mărcii se
asigură în baza înregistrării ei la Agenţia da Stat

Conform prevederilor alineatului 1, articolul 2 al

pentru Protecţia Proprietăţii Industriale (AGEPI), cu

Legii nr. 588/1995 privind mărcile şi denumirile de

eliberarea ulterioară a certificatului de înregistrare

origine a produselor, marca de produs şi/sau de

a mărcii. Pe când denumirea de firmă nu se

serviciu reprezintă orice semn sau orice

înregistrează în mod special, ea fiind supusă unui

combinaţie de semne, susceptibile de

control la Camera Înregistrării de Stat de pe lângă

reprezentare grafică, ce serveşte la deosebirea

Departamentul Tehnologii Informaţionale.

produselor sau serviciilor unei persoane fizice
sau juridice de produsele sau serviciile altei
persoane fizice sau juridice.

În al cincilea rând, dreptul la denumirea de firmă
este acordat pe termen nelimitat, fiind în vigoare
în perioada de timp cât activează întreprinderea.

Afinitatea mărcii şi denumirii de firmă se

Termenul de valabilitate al înregistrării mărcii este

manifestă, în primul rând, în însuşirile lor. Ambele

indicat direct de lege, constituind 10 ani de la data

îndeplinesc funcţia de individualizare. În timp ce

depozitului naţional reglementar, cu dreptul de

denumirea de firmă individualizează

prelungire pe acelaşi termen o perioadă nelimitată.
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Corelaţia obiectelor examinate se manifestă prin

din circuitul civic, denumirea de firmă trebuie să

faptul că denumirea de firmă poate fi utilizată şi ca

conţină indici distinctivi, ce nu ar admite

marcă dacă aceasta este înregistrată în

confundarea unei firme cu alta. În practică s-a

conformitate cu articolul 24, alineatul 6 al Legii cu

constituit o regulă în conformitate cu care, la

privire la antreprenoriat şi întreprinderi.

determinarea afinităţii denumirilor, variantele
examinate trebuie să conţină minimum două

Principiile de organizare
a denumirii de firmă
În scopul realizării posibilităţilor denumirii de
firmă, se înaintează un şir de cerinţe-principii. În
diferite ţări alegerea denumirii de firmă este
corelată cu unul din cele două principii:

1) principiul alegerii libere;
2) principiul veridicităţii.

simboluri diferite. Totodată, cifrele nu sunt
simboluri distinctive şi de aceea nu se iau în
considerare.
Pe teritoriul Republicii Moldova principiul
exclusivităţii se aplică în forma stabilită, fără
careva completări sau excepţii. În unele ţări însă
(Federaţia Rusă, România) nu este exclusă
utilizarea de către concurenţii din circuit a unor
denumiri de firmă asemănătoare sau care
coincid, dacă aceasta nu conduce la coliziune de

Principiul alegerii libere se aplică în ţările cu un

interese şi nu induce în eroare terţe persoane. La

sistem de drept angloamerican şi în Japonia. În

evaluarea afinităţii denumirii de firmă se iau în

conformitate cu acest principiu, în calitate de

considerare doi factori suplimentari – teritoriul şi

denumire de firmă poate fi utilizat atât numele

sfera de activitate. În opinia noastră, un

comerciantului, cât şi un nume inventat. Legislaţia

asemenea mod de abordare nu este întotdeauna

majorităţii ţărilor din Europa nu admite alegerea

justificat, deoarece ulterior întreprinderea îşi

denumirii de firmă a întreprinderilor individuale,

poate extinde sfera de activitate şi atunci riscul de

societăţilor în comandită şi societăţilor cu
răspundere limitată. Principiul esenţial al

conflict al intereselor unor întreprinderi cu
denumiri de firme identice este suficient de înalt,

protecţiei juridice a denumirii de firmă în Repub-

situaţia conflictuală fiind inevitabilă.

lica Moldova este cel al veridicităţii firmei –

Un alt principiu al organizării denumirii de firmă

denumirea antreprenorului trebuie să reflecte

este stabilitatea în păstrarea constantă a

veridic condiţia lui juridică şi să nu inducă în

denumirii întreprinderii. Sunt cointeresaţi, în egală

eroare alţi subiecţi din circuitul civic. În legislaţia

măsură, atât proprietarul, cât şi consumatorii şi,

Republicii Moldova principiul respectiv este inclus

evident, statul. Denumirea de firmă întruchipează

în Legea cu privire la antreprenoriat şi

reputaţia de afaceri a întreprinderii, comportând o

întreprinderi şi stabileşte că denumirea de firmă a

valoare patrimonială şi personală considerabilă.

întreprinderilor individuale, societăţilor cu

De aceea, nu se admite modificarea arbitrară,

răspundere limitată şi societăţilor în comandită

neîntemeiată a statutului juridic al denumirii de

trebuie să conţină numele de familie (firmă)

firmă.
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măcar al unui proprietar al întreprinderii individua-
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le sau al asociatului societăţii. Denumirea de

Denumirile de firmă ale rezidenţilor Republicii

firmă trebuie să probeze autenticitatea corespun-

Moldova trebuie să fie executate în limba oficială,

zătoare a indicaţiei privind forma juridico-

corespunzând regulilor lexicului şi foneticii. Pentru

organizatorică a întreprinderii, tipul, profilul de

aceasta denumirile sunt supuse unei verificări

activitate, personalitatea proprietarului etc.

speciale la Centrul de Terminologie al Republicii
Moldova. Un şir de cerinţe faţă de denumirile de

Un alt principiu important este cel al exclusivităţii

firmă sunt formulate în articolul 25 al Legii cu

denumirii de firmă, în conformitate cu care

privire la antreprenoriat şi întreprinderi,

denumirea antreprenorului trebuie să fie nouă şi

reprezentând anumite restricţii de utilizare.

distinctă de denumirile deja utilizate. Pentru a

Articolul respectiv stipulează că întreprinderea nu

îndeplini funcţia de individualizare a concurenţilor

poate utiliza firma care:
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Ô

Conţine denumirea oficială a statului,

Pe lângă cerinţele enumerate, pot fi formulate

organelor lui, structurilor autoadministrării

încă un şir de recomandaţii ce asigură eficienţa

locale şi organizaţiilor obşteşti sau

denumirilor de firmă, respectarea cărora este în

indicarea directă sau indirectă la

interesul antreprenorilor. Aşadar, la alegerea

apartenenţa întreprinderii la organele şi

denumirii de firmă este necesar de a lua în

organizaţiile nominalizate. Restricţia

considerare forma principală de activitate a

respectivă nu se extinde asupra

întreprinderii, pentru a reflecta acest lucru în

întreprinderilor, al căror tip principal de

denumirea de firmă. Denumirea de firmă trebuie

activitate îl constituie difuzarea informaţiei

să fie simplă, laconică, să conţină o semnificaţie

în masă, dacă fondatorii lor sunt structurile

de sens, să fie expresivă, uşor de memorizat.

şi organizaţiile indicate;

Ô

Nu conţine datele indicate în lege, adică are
o structură internă incompletă;

Ô

Conţine date interzise pentru utilizare de
către legislaţia în vigoare.

De asemenea, pentru utilizarea în denumirea de
firmă a numelui unei personalităţi istorice sau
renumite este necesară autorizaţia Guvernului
sau acceptul rudelor personalităţii respective. La
solicitarea persoanelor în cauză, organul
înregistrării de stat este obligat să ia o decizie
privind excluderea din denumirea de firmă a
numelui personalităţii vizate. Utilizarea
simbolurilor de stat ale Republicii Moldova în
denumirea de firmă se poate realiza numai cu
autorizaţia Guvernului sau a unei altei structuri
competente.
Afară de aceasta, nu pot fi utilizate denumirile de
firmă ce contravin normelor morale, ordinii publice
şi principiilor umanismului, ce induc în eroare
privind locul aflării, caracterul activităţii

În concluzie, menţionăm că domeniul
denumirilor de firmă generează multiple
chestiuni teoretice şi practice de larg
interes, pe care în articolul de faţă le-am
conturat succint. Analizând legislaţia în
vigoare cu referinţă la denumirile de
firmă, putem concluziona că multe
chestiuni nu sunt reglementate suficient
(de exemplu, procedura înregistrării,
competenţa proprietarului de firmă în
vederea dispunerii de drepturile sale
etc.), există momente discutabile
(corelaţia dintre denumirea de firmă şi
marca de produs şi/sau de serviciu),
unele aspecte în general rămân
nereglementate. Având în vedere aceste
lacune, considerăm că este necesar de a
aborda problema elaborării şi adoptării
unui act normativ care ar reglementa
detaliat toate aspectele legate de apariţia,
utilizarea şi protecţia denumirii de firmă.

întreprinderii.
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SUMMARY

The field of the firms’ denominations generates more theoretic and practical problems of
large interest. By examination of the legislation in force relating to the firm’s denomination,
we may conclude that many matters haven’t sufficient regulation (e.g. registration procedure, firms owners competence in relation of rights thereof etc.), subsist controversial
points (correlation between the firm denomination and trademark on product and/or
service), some matters remain undetermined. Taking into account those gaps, we consider
that it is necessary to examine the problem of elaboration and acceptance of a standard act
that should regulate all the aspects concerned with appearing, utilization and protection of
the firm denomination.
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GENETICA {I BIOETICA

dr. biolog Rita BORDEIANU,
specialist coordonator,
Direc\ia Inven\ii, AGEPI

Sistemul brevetelor

are drept scop protejarea proprietăţii intelectuale, face parte
integrantă din economia de piaţă şi, prin urmare, poate constitui motorul inovaţiei, un
instrument pentru soluţionarea numeroaselor probleme tehnologice.
Liniile directoare ale legislaţiei în domeniul brevetelor trebuie să conducă la reglementarea
unor criterii de brevetare continuă, precum o dictează progresul tehnologic actual, în
beneficiul solicitanţilor dar şi al întregii populaţii, fără a ignora aspectele ce ţin de asanarea
ordinii publice şi a moralităţii şi, bineînţeles, cadrul general al economiei.
În această ordine de idei, brevetarea

probleme de ordin moral în dezvoltarea unei

organismelor vii, dată fiind caracteristica lor

ştiinţe, au existat dintotdeauna. Societatea umană

specifică, capacitatea de a se reproduce şi a se

fiind în continuă transformare, problemele cu care

răspândi, se realizează în condiţii extrem de

se confruntă ea sunt diferite, mereu altele.

dificile, găsirea unui echilibru între interesul public

Dificultăţile ce apar ne obligă să analizăm şi să

şi cel privat fiind aproape imposibilă.

conştientizăm noile situaţii, astfel încât acţiunile
noastre să fie cât mai judicioase.
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Cercetătorii, centrele de cercetare şi dezvoltare
ştiinţifică în domeniul biotehnologiei sunt obligaţi

În ultimele decenii ştiinţa a cunoscut o dezvoltare

a se conforma prevederilor Convenţiei privind

fulminantă. Printre domeniile cele mai importante,

diversitatea biologică (Rio de Janeiro, 1992),

care ne vizează pe toţi în mod direct, se numără

garantând atât principiul liberului acces ştiinţific la

biologia şi medicina. Iar cel mai mare impact în

resursele genetice mondiale, cât şi respectarea

aceste două domenii îl au în prezent descoperirile

intereselor ţărilor în curs de dezvoltare în ceea ce

din domeniul geneticii. Cercetările multilaterale şi

priveşte distribuirea avantajelor provenite din

aprofundate ale structurilor ce constituie

progresul tehnologic.
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materialul ereditar au permis geneticienilor să
înţeleagă mult mai bine mecanismele care

Există, totuşi, factori importanţi care se opun, din

coordonează funcţiile organismelor şi modul de

motive etice, procesului de brevetare a

transmitere a datelor care furnizează trăsături

organismelor vii. Astfel de situaţii, când intervin

specifice unui organism.
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În faţa acestor noi posibilităţi de a acţiona se

Se încearcă descoperirea unor noi hibrizi cu

impune găsirea unor noi frontiere care să

productivitate mai mare, rezistenţă sporită la boli

delimiteze cât mai clar valoarea morală a fiecărei

sau paraziţi, cât mai puţin pretenţioase la mediu.

acţiuni. Iar domeniul care trebuie să răspundă

Dar şi aici intervin probleme în ce priveşte

acestor noi provocări este bioetica.

manipularea genelor. Au fost create deja animale

Bioetica constituie un punct spre care se

transgenice care sfidează legile naturii.

concentrează toţi cei ce urmăresc influenţa

Astfel se lucrează la obţinerea unor noi animale

descoperirilor ştiinţifice asupra destinului naturii

prin manipularea genelor aparţinând unor specii

şi al omenirii. Problemele din acest domeniu au o

diferite, în loc să fie protejate speciile pe cale de

structură nuanţată şi este cu totul dificil să iei o

dispariţie. Dacă vreunul dintre aceste noi

decizie corectă în anumite cazuri.

organisme reuşeşte să ajungă în natură şi să se

Bioetica poate fi divizată în trei domenii bine

adapteze, consecinţele vor fi imprevizibile.

delimitate: etica cercetării, etica medicală, etica

Să examinăm în ce mod poate fi folosit materialul

socială. Mă voi referi în mod special la

ereditar uman în scopuri ce contravin moralei.

problemele ce ţin de etica cercetării, dat fiind

Pentru evitarea unor astfel de cazuri, în reg. 3.9

faptul că o perioadă îndelungată experimentele au

din Regulament este specificat: nu pot constitui

fost făcute exclusiv pe animale. Chiar dacă în

invenţii brevetabile corpul uman, la diferite etape

acest context apar întrebări referitoare la limitele

de formare şi dezvoltare a lui, sau simpla

admisibile ale experimentelor care produc

descoperire a componentelor acestuia inclusiv a

suferinţe animalelor, totuşi experimentele pe

secvenţei sau a unei porţiuni de secvenţă de

oameni ridică probleme cardinale. De fapt,

genă; procedeele de clonare a fiinţelor umane;

anume aceste experimente stau la originea

procedeele de modificare a identităţii genetice

primelor comitete de bioetică. Normele de

germinale a fiinţelor umane; utilizarea

comportament experimental trebuie respectate

embrionului uman în scopuri industriale şi

indiferent de faptul dacă e vorba de oameni sau

comerciale nemedicale.

de alte vietăţi. În acest sens, Regulamentul de
aplicare a Legii Republicii Moldova nr. 461/1995
privind brevetele de invenţie, reg. 3.10, prevede:
nu pot constitui invenţii brevetabile procedeele de
modificare a identităţii animalelor care le-ar putea
cauza suferinţe fără nici un rezultat medical
substanţial pentru om sau animal, precum şi
animalele rezultate din aceste procedee.
Recent a fost “cartografiat” în întregime sistemul
nostru ereditar. HUGO (Human Genome Organi-
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zation) – acesta e numele proiectului dat. Au fost

Prin urmare, bioetica trebuie să facă
faţă noilor provocări ale ştiinţei şi trebuie
să ofere răspunsuri cât mai viabile,
utilizând o metodologie inter-disciplinară;
ea are drept obiect examenul sistemic al
comportamentului uman în domeniul
ştiinţelor, vieţii şi al sănătăţii, analizat în
lumina valorilor şi principiilor morale.

secvenţionate toate cele aproximativ 100.000 de
gene care definesc genomul uman. Genele

Progresele geneticii în dezvoltarea unor tehnici

umane sunt foarte variate, unele fiind compuse

aplicate ce caracterizează revoluţia biologică

din aproximativ 2 milioane de baze, iar altele din

ameninţă să bulverseze aceste reguli morale care

doar câteva mii de nucleotide. Unele secvenţe de

puteau fi considerate imuabile. Pentru prima dată

ADN sunt nefuncţionale, multe din ele nu joacă

genetica şi biotehnologiile tind să-i confere

nici un rol în sinteza proteinelor. Dar cercetările se

omului - fiinţă dihotomizată (creată/ autocreată în

îndreaptă nu numai asupra materialului ereditar

evoluţia sa ontogenetică), puterea imediată şi

al omului, ci şi asupra plantelor şi animalelor cu

necontrolată în materia gestionării şi manipulării

importanţă economică sau alimentară.

individualităţii sale biologice.
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Omul demiurg se poate transforma oricând în

Comitetele de Etică a tratamentelor genice, mai

sclavul operei sale. Există astăzi condiţiile propice

ales a celor aplicate copiilor. Intervenţiile trebuie

modificării radicale a mediului ecologic într-un

să se limiteze la afecţiunile ce provoacă o

timp extrem de scurt (ce face imposibilă

invaliditate semnificativă, dar să nu fie utilizate

adaptarea), şi chiar ale fabricării omului, când atât

pentru a corija o caracteristică cosmetică,

corpul uman cât şi personalitatea individului pot

comportamentală sau cognitivă, o afecţiune

deveni opera „procreării”, conceperii asistate de

cunoscută şi tratabilă.

calculator. De exemplu: detecţia prenatală a unor
boli şi/sau trăsături având capacitatea de a se
transmite ereditar, screeningul neonatal precoce
pentru bolile metabolice prin metode invazive sau
noninvazive sunt atuurile genetice în practica
medicală, cu impact, atât pentru individ (diagnostic, tratament), cât si pentru familie şi societate
(consult şi sfat genetic). Toate acestea au sporit
complexitatea abordării deciziilor etice în genetica
medicală. Opinia geneticienilor este că la ora

Tezele şi argumentele expuse mai sus scot în
evidenţă preocuparea umanităţii pentru o etică
a cercetării genetice. Toate ramurile ştiinţelor
vieţii trebuie să se supună unor principii etice,
morale si legale, să respecte drepturile
pacienţilor la sănătate, autodeterminare,
confidenţialitate, să asigure o bună informare
prealabilă pentru a obţine consimţământul
informat al pacientului.

actuală progresul ştiinţific si impunerea tehnicilor
genetice în practica medicală sunt strâns legate
(dependente) de abordarea clară a problemelor
etice şi de rezolvarea acestora. Utilizarea în
practica medicală a rezultatelor cercetării genetice
trebuie făcută cu maximum de prudenţă. Proiectul
genomului va furniza cunoştinţe utile pentru
terapia genică la om, cunoştinţe care în curând
vor putea fi aplicate pentru tratarea câtorva maladii
recesive, dar grave ale omului. Modificările
celulelor somatice care nu afectează ADN-ul
individului tratat, trebuie evaluate după criteriile
aplicate altor tratamente novatoare.

Există mai multe puncte de vedere
vizavi de modificarea genetică a
organismului uman, clonarea terapeutică
şi reproductivă, problematica
reproducerii in vitro, însă ele nu trebuie
să devieze nicidecum de la cele formulate
în documentele internaţionale adoptate
de ONU şi UNESCO, documente care
impun respectarea unor principii etice în
procesul cercetărilor ştiinţifice.

Este însă necesară supravegherea de către

SUMMARY
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The bioethics shall make new provocations in the science and shall offer the most viable
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answers using the inter-disciplinary methodology; it is necessary to carry out the examining
of human behavour in the field of life and health sciences analyzed from the point of view
of the moral values and principles. The progress of the genetics in the development of some
applied techniques that characterizes a biologic revolution threatens with upsetting these
moral roles system-defined being considered incontestable.
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BREVET EUROPEAN – BREVET
NA|IONAL: CONCEPT UNITAR

Ana ANDREI,

examinator, OSIM, Rom`nia

C

onvenţia Brevetului European (CBE) stipulează, în primul rând, cooperarea între statele
europene în domeniul protecţiei invenţiilor. Se urmăreşte, de asemenea, scopul de a obţine
protecţia printr-o procedură unică de eliberare a brevetului de invenţie.
Legea României nr. 64/1991 privind brevetele de

implementarea tratatelor şi convenţiilor internaţio-

invenţie a avut toate caracteristicile unei legi

nale în plan naţional prin armonizarea legislaţiei.

moderne, adaptată cerinţelor proprietăţii private şi
economiei de piaţă. Acest fapt a permis ca în
Acordul de cooperare încheiat în 1999 între
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Guvernul României şi Oficiul European de Brevete
(OEB) să se menţioneze că: “România asigură un

Modificarea Legii nr. 64/1991 a fost impusă de
câteva evenimente care au avut loc în perioada
1990 – 2004:

Ô

Acordul privind înfiinţarea Organizaţiei

nivel al protecţiei invenţiilor prin brevet similar cu

Mondiale a Comerţului, în subsidiar Acordul

cel existent în ţările OEB”.

TRIPS privind aspectele drepturilor de
proprietate intelectuală legate de comerţ –

Dinamica manifestată în ultimii 10 ani
în domeniul protecţiei proprietăţii industriale a
modificat substanţial protecţia invenţiilor prin
brevet.

1993;

Ô

Revizuirea Convenţiei la Conferinţa Diplomatică de la München din noiembrie 2000;

Ô

Tratatul privind Dreptul Brevetelor (PLT)

Este, de asemenea, cunoscută dorinţa realizării

încheiat prin Conferinţa Diplomatică din

unei comunităţi europene care să permită

iunie 2000 de la Geneva;
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Ô

Ô

Directiva Parlamentului European şi a
Consiliului 98/44/EC privind protecţia juridică

tehnic şi un produs, altul decât un soi de

a invenţiilor biotehnologice;

plante sau o rasă de animale, obţinută pe

Modificările intervenite în cadrul
Regulamentului de aplicare a Tratatului de
Cooperare în domeniul Brevetelor (PCT);

Ô

c) un procedeu microbiologic sau alt procedeu

Aderarea României la Convenţia Brevetului
European începând cu 01.03.2003.

În urma aderării la CBE, România urma să
recunoască valabilitatea, pe teritoriul naţional, a
cererilor de brevet european depuse şi a
brevetelor europene acordate de OEB de la
Munchen, care desemnează România. Din acest
motiv exista posibilitatea ca în România să

această cale;

d) un element izolat al corpului uman sau altfel
de produs printr-un procedeu tehnic,
inclusiv secvenţa sau secvenţa parţială a
unei gene, chiar dacă structura acelui
element este identică cu structura unui
element natural.”
Prin comparaţie cu legea veche, se constată
că “metodele” nu mai sunt considerate obiecte
distincte ce pot fi protejate prin brevet,
ele putând fi încadrate în categoria de brevete de

coexiste două tipuri de brevete, unul naţional şi

procedeu.

altul european, acordate în baza unor legi,

Se poate acorda brevet de invenţie în sensul art.

concepte şi principii diferite.
Pentru a se evita sau chiar elimina această
posibilitate, care este nefirească şi încalcă atât

7, 8 şi 11 pentru invenţiile al cărui obiect este
reprezentat de metode care au un caracter tehnic,
sunt susceptibile de aplicare industrială şi nu au

legea naţională, cât şi principiile de fond ale unor

un caracter esenţial biologic (ex. metode de

acorduri internaţionale, a fost necesară o

erbicidare, metode de determinare a unor

compatibilizare a legii existente cu CBE.

substanţe, parametrii etc.).

Principalele amendamente la Legea nr. 64/1991

Prin aplicarea art. 12 nu se acordă brevet de

se referă la:

invenţie pentru metodele de tratament al corpului
uman sau animal prin chirurgie ori terapie şi

1. Categorii de invenţii brevetabile/
nebrevetabile
În conformitate cu art. 52 al CBE, art. 7 din Legea
nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie
republicată în Monitorul Oficial nr. 752/15.07. 2002
precizează că: “un brevet poate fi acordat pentru
orice invenţie având ca obiect un produs sau un
procedeu, în toate domeniile tehnologice, cu
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condiţia ca aceasta să fie nouă, să implice o

corpul uman sau animal.
De asemenea, se precizează că pot fi
brevetate invenţiile care au ca obiect un produs
sau un procedeu din “toate domeniile
tehnologice”, existând astfel posibilitatea
brevetării unor viitoare tehnologii care în
momentul de faţă nu pot fi abordate sau chiar
cunoscute.

activitate inventivă şi să fie susceptibilă de

În domeniul biotehnologiilor se precizează

aplicabilitate industrială”.

posibilitatea brevetării unor materiale sau

“Invenţiile din domeniul biotehnologiei sunt
brevetabile dacă se referă la:

a) un material biologic din mediul natural sau
produs prin orice procedeu tehnic, chiar
dacă înainte se producea în natură;

b) plante sau animale, dacă realizarea tehnică
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pentru metodele de diagnosticare practicate pe

procedee specifice biologiei, astfel doar rasele de
animale şi soiurile de plante nu sunt brevetabile.
Acest fapt este reluat în art. 12 unde se prevede
explicit: “nu se acordă brevet de invenţie, potrivit
prezentei legi, pentru:

a) invenţiile a căror exploatare comercială
este contrară ordinii publice sau bunelor

a invenţiei nu se limitează la un anumit soi

moravuri, inclusiv cele dăunătoare sănătăţii

de plante sau la o anumită rasă de animale;

şi vieţii persoanelor, animalelor sau
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plantelor şi care sunt de natură să aducă
atingeri grave mediului, cu condiţia ca
această excludere să nu depindă numai de
faptul că exploatarea este interzisă printr-o
dispoziţie legală;

3. Divulgarea neopozabilă
În legea veche era prevăzut un termen de 12 luni
pentru divulgarea neopozabilă care provenea de
la inventator sau succesorul său în drepturi. Acest
termen preceda înregistrarea cererii de brevet de

b) soiurile de plante şi rasele de animale;

invenţie sau a priorităţii recunoscute.

c) procedeele esenţiale biologice pentru

Prin amendarea legii, în concordanţă şi cu art. 55

obţinerea plantelor sau animalelor;

d) invenţiile având ca obiect corpul uman în
diferitele stadii ale formării şi dezvoltării
sale, precum şi simpla descoperire a unuia

din CBE, în art. 9 se prevede că “divulgarea
invenţiei nu este luată în considerare dacă a
intervenit în intervalul de 6 luni înaintea datei de
depozit a cererii de brevet şi dacă rezultă direct
sau indirect ca urmare a:

dintre elementele sale, inclusiv secvenţa
sau secvenţa parţială a unei gene”
Comparativ cu legea veche în care nu erau

a) unui abuz evident în privinţa solicitantului său;
b) faptului că solicitantul a expus invenţia într-

“brevetabile invenţiile contrare ordinii

o expoziţie internaţională oficială sau oficial

publice şi bunelor moravuri”, s-a introdus o

recunoscută, organizată în statele părţi la

nuanţare necesară care prevede că nu sunt

tratatele şi convenţiile internaţionale la care

brevetabile “invenţiile a căror exploatare

România este parte.”

comercială este contrară ordinii publice sau
bunelor moravuri”.

2. Invenţia de utilizare

considerare modificările introduse de noul tratat
în domeniul dreptului brevetului PLT – Geneva

pentru invenţiile de utilizare. Art. 11 defineşte

2000. Astfel în art. 15 este specificat că “data de

că “o invenţie este susceptibilă de aplicare

depozit este data la care au fost înregistrate la

industrială dacă obiectul său poate fi realizat sau

OSIM următoarele:

utilizat cel puţin în unul dintre domeniile

a) o cerere care să conţină solicitarea

specificându-se clar posibilitatea brevetării
invenţiilor de utilizare.
De asemenea, în cuprinsul art. 8 se specifică
că prevederile alin. 2 şi 3 privitoare la conţinutul
stadiului tehnicii “nu exclud brevetabilitatea
oricărei substanţe sau compoziţii cuprinse
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Pentru a se stabili data de depozit, au fost luate în

Conform noii legi, se acordă brevet de invenţie

industriale, inclusiv în agricultură”,

Intellectus

4. Data de depozit

în stadiul tehnicii pentru utilizarea acesteia în
cadrul unei metode pentru tratamentul corpului
uman sau animal, prin chirurgie sau terapie, sau
în cadrul oricărei metode de diagnosticare
practicate pe corpul uman sau animal, dacă
utilizarea sa în cadrul acestei metode nu este

explicită sau implicită a acordării unui
brevet de invenţie;

b) indicaţii care să permită stabilirea identităţii
solicitantului sau care să permită
contactarea acestuia de către OSIM;

c) o parte care la prima vedere să pară a fi o
descriere a invenţiei.”
Dacă din descriere lipseşte o parte, aceasta
poate fi depusă ulterior, data de depozit fiind data
la care această parte a fost depusă şi la care taxa
pentru înregistrarea acestei părţi a fost plătită.

cuprinsă în stadiul tehnicii”, existând astfel

Revendicările şi desenele privind invenţia pot fi

posibilitatea acordării de brevet pentru

depuse în termen de 2 luni de la data de depozit.

cea de a doua şi, respectiv, următoarele utilizări

Noua lege permite, de asemenea, depunerea on-

medicale.

line a cererilor de brevet de invenţie.
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5. Întinderea protecţiei
conferite de brevet
Brevetul de invenţie conferă titularului dreptul
exclusiv de exploatare pe întreaga durată de
protecţie a acestuia.
Întinderea protecţiei conferită prin brevet este
determinată de conţinutul revendicărilor. Totodată,
descrierea şi desenele invenţiei servesc la
interpretarea revendicărilor.
În conformitate cu art. 28 din TRIPS prin noua lege

explicitarea şi aplicarea conceptelor de bază ale
protecţiei prin brevet, de o manieră care apropie
activitatea examinatorului român de a celui
european.
Aceasta înseamnă că şi consilierii români de
brevete vor avea aceeaşi manieră de lucru atât
pentru cererile depuse pe cale naţională sau
PCT, cât şi pentru cererile europene sau EUROPCT.

BIBLIOGRAFIE

amendată se extinde protecţia conferită de

OSIM, Legea nr. 64/1991 privind brevetele de

brevetul de procedeu şi asupra produsului obţinut

invenţie

în mod direct prin procedeul brevetat.
Dr. ing. Alexandru Cristian Strenc, Analiză compaAstfel, conform art. 33 alin. 2, “este interzisă

rativă practică între Convenţia Brevetului Euro-

efectuarea fără consimţământul titularului a

pean şi Legislaţia Română de Brevete, Revista

următoarelor acte:

Română de Proprietate Industrială nr. 1-2, 2003

a) fabricarea, folosirea, oferirea spre vânzare,

OEB, Convenţia Brevetului European

vânzarea sau importul în vederea folosirii,
oferirii spre vânzare ori vânzării, în cazul în

SUMMARY

care obiectul brevetului este un produs;

b) utilizarea procedeului precum şi folosirea,
oferirea spre vânzare, vânzarea sau
importul în aceste scopuri a produsului
obţinut direct prin procedeul brevetat, în

The dynamics manifested in the last 10
years in the field of industrial property
protection has substantially modified the
patent protection of inventions.

cazul în care obiectul brevetului este un
procedeu”.
Având în vedere modificările şi completările
aduse Legii nr. 64/1991 privind brevetele de
invenţie, a fost redactat şi Regulamentul de

Intellectus
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aplicare al acesteia. În Regulament s-a dorit
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It also became known the wish of realizing a European community that should
permit implementation of international
treaties and conventions in the national
legislation by harmonization thereof.

COOPERARE INTERNAÞIONALÃ

}NREGISTRAREA INTERNA|IONAL+:
IMPERATIVUL INTEGR+RII ECONOMICE

În perioada 7-9 iulie 2004 la Geneva şi-au desfăşurat lucrările Seminarul “Sistemul de la
Haga privind înregistrarea internaţională a desenelor şi modelelor industriale”, Training-ul
privind înregistrarea internaţională a desenelor şi modelelor industriale conform
Aranjamentului de la Haga şi Seminarul “Sistemul de la Madrid privind înregistrarea
internaţională a mărcilor”, organizate de OMPI.

I. Seminarul „Sistemul de la Haga
privind înregistrarea internaţională
a desenelor şi modelelor
industriale”

Ô

de la Haga (Scopul Aranjamentului de la
Haga; Relaţiile dintre Actul din 1960
şi cel din 1999 ale Aranjamentului de la
Haga; Intrarea în vigoare a Regulamentului

La reuniune au participat reprezentanţi din 15

Comun);

state - Spania, SUA, Franţa, Gabon, Georgia, Haiti,

Intellectus
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Irlanda, Italia, Kîrgîzstan, Republica Moldova,

Caracteristica generală a Aranjamentului

Ô

Cererea internaţională (Tipurile de cereri

Portugalia, România, Slovenia, Elveţia, Ucraina; o

internaţionale; Examinarea formală de către

organizaţie interguvernamentală - Comisia

Biroul Internaţional (BI); Limbile utilizate în

Comunităţii Europene (CEC).

procesul de lucru; Reprezentarea în faţa
Biroului Internaţional; Prezentarea

La Seminar au fost prezentate rapoarte ale

reproducerilor desenelor şi modelelor

colaboratorilor OMPI şi ai întreprinderii Daimler

internaţionale);

Chrysler AG Research and Technology, Stuttgard,
Germania.

Ô

Înregistrarea internaţională şi efectele ei
(Publicarea şi amânarea publicării;

În cadrul şedinţelor au fost abordate următoarele

Examinarea de fond; Posibilităţile de

chestiuni:

respingere a înregistrării; Durata protecţiei);
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Ô

Ô

Managementul înregistrării internaţionale

Ô

Depunerea electronică a cererilor interna-

(Reînnoirea înregistrării; Modificarea

ţionale – situaţia la zi şi perspectivele

titularului şi alte modificări);

preconizate.

Avantajele Sistemului de la Haga.

II. Training-ul privind înregistrarea
internaţională a desenelor şi
modelelor industriale conform
Aranjamentului de la Haga
Au participat reprezentanţii din 4 state: Kîrgîzstan,
Republica Moldova, Georgia, Ucraina.

III. Seminarul “Sistemul de la Madrid
privind înregistrarea internaţională a
mărcilor”
La momentul actual, din componenţa Sistemului
de la Madrid fac parte 76 de state, inclusiv
membri la Protocol (1989) - 20, la Aranjament
(1891) - 11, la ambele - 45. Seminarul a fost
organizat de OMPI, fiind invitaţi raportori din cadrul

În cadrul Training-ului s-au discutat diverse

OMPI şi din sectorul privat – reprezentanţi din 12

chestiuni practice propuse de către OMPI şi

ţări (specialişti din oficiile naţionale, reprezentanţi

reprezentanţii oficiilor din Republica Moldova,

în proprietate intelectuală şi din sectoarele

Georgia, Ucraina, Kîrgîzstan. Dintre acestea

private).

menţionăm:

Ô

Ô

Seminarul s-a axat pe procedura Sistemului de la

Procedura înregistrării internaţionale a

Madrid şi pe probleme de natură legislativă ce

desenelor şi modelelor industriale la Biroul

apar în legătură cu aplicarea ei. Au fost

Internaţional;

menţionate principalele deosebiri dintre

Examinarea cererilor de înregistrare

avantajele abordării acestui sistem: administraţie,

internaţională a desenelor şi modelelor

limbă de utilizare şi procedură unice.

Aranjament şi Protocol, fiind scoase în evidenţă

industriale;

Ô
Ô

A fost remarcat faptul că Sistemul este o structură
Informaţia prezentată în International Design

în care nu orice persoană poate depune o cerere

Bulletin;

internaţională, pentru aceasta existând anumite

Informaţia referitoare la Ediţia a VIII-a a
Clasificării de la Locarno (Clasificarea
internaţională a desenelor şi modelelor
industriale; Posibilitatea includerii într-o
cerere a obiectelor din diferite subclase ale
unei clase);

Intellectus
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Ô
Ô
Ô

Ô

restricţie în acest sens, adică nu e obligatoriu ca
solicitantul să fie rezident în una din ţările Uniunii,
având posibilitatea să obţină protecţie
concomitent în toate ţările Uniunii. În altă ordine
de idei, s-a specificat că Sistemul de la Madrid
este mult mai operativ, certificatul de înregistrare

diverse situaţii;

eliberându-se imediat după examinarea formală,
pe când certificatul pentru marca comunitară se

Desemnarea ţărilor membre la Actul din

eliberează numai după efectuarea examinării de

1934, Actul din 1960 şi Actul din 1999;

fond.

Tipurile de declaraţii care pot fi trimise la

Prevederile Sistemului de la Madrid se referă doar

OMPI de către oficii. Intrarea în vigoare a

la procedură şi nu la examinarea propriu-zisă a

acestor declaraţii.

mărcii, rămânând la discreţia oficiului naţional să

Descrierea în cererea referitoare la
modelelor industriale;
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paralelă cu marca comunitară, ce nu are vreo

Noţiunea de „motiv decorativ” şi utilizarea în

înregistrarea internaţională a desenelor şi

Ô

condiţii: afacere, domiciliu, rezidenţă. S-a făcut o

Transmiterea cererii internaţionale la OMPI;

stabilească condiţiile de protecţie, motivele de
refuz, durata protecţiei. Biroul Internaţional are
prerogativa de a decide schimbarea titularului,
numelui şi adresei, limitarea, renunţarea,
radierea, reînnoirea.

COOPERARE INTERNAÞIONALÃ

În ce priveşte desemnările ulterioare şi

Ô

formală) a unui certificat de înregistrare;

extensiunile teritoriale, au fost analizate natura şi
efectele lor; de ce solicitanţii recurg la această
metodă de protecţie etc. De menţionat faptul că
prin extensiune nu poate fi revendicată o protecţie
mai largă decât cea iniţială, adică nu pot fi
revendicate mai multe produse sau servicii;
extensiunea trebuie să aplice acelaşi semn

eliberarea imediată (după examinarea

Ô

un singur certificat;

Ô

un singur număr;

Ô

o singură dată;

Ô

o singură scadenţă a reînnoirii.

pentru aceleaşi clase. Pentru o extindere a
protecţiei trebuie să fie depusă o nouă cerere.

Evident, s-a vorbit şi despre iregularităţi, despre
procedura de notificare în cazul iregularităţilor:

La capitolul importanţa economică a Sistemului, a

care din ele sunt considerate esenţiale şi care –

fost efectuată o statistică ce denotă că cei mai

neesenţiale.

activi utilizatori sunt Germania (22,9%), urmată de
Franţa, Elveţia, Benelux etc.

În acest context, trebuie de menţionat că oficiul

Pentru a înţelege mai bine priorităţile recurgerii la

deci, în cazul în care se constată o iregularitate

sistemul de protecţie internaţională a mărcilor,

esenţială, marca se va considera nedepusă.

naţional are pentru răspuns un termen de 3 luni,

oratorii au invocat diferenţele de bază dintre
Aranjament şi Protocol:

BI este responsabil de recepţie, numerotare,
examinare (clasificarea de la Viena, abilitatea de

Persoanele abilitate să depună cereri: principiul

a depune, părţile contractante desemnate,

cascadei (A) şi alegerea solicitantului (P)

clasificarea produselor şi serviciilor, verificarea

Limbile: Franceză (A) şi Fr., En., Sp. (P)
Baza: Înregistrare naţională (A); Cerere (P)
Refuz de protecţie: 12 luni (A); 12, 18 sau mai
multe, în caz de opoziţie (P)

achitării taxelor) şi, după ce sunt înlăturate toate
iregularităţile, de înregistrare.
Data înregistrării cererii se consideră:

Ô

dacă în decurs de 2 luni solicitantul reuşeşte

Părţi contractante: Ţări (A), Ţări şi organisme

să depună cererea cu cele 4 elemente

interguvernamentale (P)

(identitatea solicitantului, reproducerea
mărcii, părţile desemnate, indicarea

Legătura dintre A şi P – clauza de salvgardare

produselor/serviciilor),

art. 9 bis din Protocol.
Noutăţi: Introducerea limbii spaniole.
Se prevede că în octombrie 2004 la Sistem va
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adera şi CE.
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data înregistrării cererii la oficiul naţional,

Datorită faptului că la seminar au fost convocaţi şi
reprezentanţi ai sectorului privat, s-a vorbit şi
despre avantajele economice ale Sistemului de la
Madrid. Acestea sunt următoarele:

Ô

taxe mai mici;

Ô

nu e nevoie de reprezentant local;

Ô

unificarea şi simplificarea formalităţilor;

Ô

limbă unică de utilizare;

Ô

operativitatea publicării;

Ô

dacă termenul-limită a fost depăşit - ziua
primirii de BI,

Ô

dacă lipseşte un element important - ziua
primirii ultimului document de bază.

În cazul în care se depistează iregularităţi de
clasificare, BI este cel care propune o modificare
în clasificare; oficiul naţional are dreptul să
răspundă afirmativ sau negativ, sau în general să
nu răspundă. În orice caz, BI este cel care are
ultimul cuvânt.
În cazul în care în lista produselor sunt introduse
denumiri de produse sau servicii pe care
BI le consideră vagi sau neclare, BI e unicul
judecător.
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Au fost luate în dezbatere, de asemenea, motivele

Examinatorul trebuie să dea dovadă de atenţie

de refuz, accentuându-se că drept motive de refuz

maximă la întocmirea refuzului, deoarece,

nu pot servi:

în cazul în care lipseşte numărul Înregistrării

Ô

elementele de formă;

Ô

clasificarea;

Ô

revendicarea de către solicitant a mai multor
clase;

Ô

Internaţionale (ÎI), motivele de refuz sau
e depăşit termenul, refuzul nu va mai fi luat în
considerare. În cazul altor greşeli se permit
anumite corective.
Termenul pentru răspuns la RP depinde
de ţara solicitantului şi trebuie verificat cu

revendicarea unor anumite produse sau

atenţie (exemplu: China – 15 zile de la primirea

servicii.

avizului).

CONCLUZII:

1.

S-a constatat o creştere considerabilă a interesului faţă de înregistrarea internaţională
a desenelor şi modelelor industriale.

2.

Colaboratorii AGEPI vor participa acum în cadrul diverselor întruniri ale
exportatorilor din Republica Moldova pentru a explica care sunt avantajele utilizării
Aranjamentului de la Haga pentru protecţia produselor autohtone.

3.

Lista ţărilor membre ale Aranjamentului de la Haga (în prezent 38 de state) s-a
completat substanţial, astfel devenind mai atrăgătoare procedura de înregistrare
internaţională a desenelor şi modelelor industriale pentru solicitanţii din Republica
Moldova.

4.

Au fost nişte reuniuni extrem de utile pentru toţi participanţii, extinzându-ne şi consolidându-ne cunoştinţele în domeniul procedurii de înregistrare internaţională a mărcilor.

Participarea colaboratorilor AGEPI la seminare, training-uri şi grupuri de lucru în cadrul OMPI este
deosebit de utilă. În paralel cu studierea documentelor oficiale care apar pe Internet, stabilirea unor
contacte personale cu reprezentanţii OMPI şi din alte oficii contribuie la eficientizarea activităţii AGEPI la
scară naţională şi internaţională.
Din partea Republicii Moldova la Seminare au participat:
Simion LEVIŢCHI,
director adjunct, Departament Mărci şi Modele industriale,

Intellectus
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Ludmila GOREMÎCHIN,
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şef adjunct Secţie Desene şi Modele industriale,
Natalia OBRIŞTE,
specialist principal, Secţia Mărci internaţionale, AGEPI

TEHNOLOGII INOVATIVE

INFLUEN|A FACTORILOR TEHNOLOGICI
ASUPRA PROPRIET+|ILOR CALITATIVE
ALE VINURILOR SPUMANTE CLASICE
Nicolae TARAN,

dr. hab. ]n [tiin\e tehnice, prof. universitar, Director General AGEPI

Maria ANTOHI,

dr. ]n [tiin\e tehnice, colaborator [tiin\ific,

Eugenia SOLDATENCO,

dr. ]n [tiin\e tehnice, colaborator [tiin\ific,

Lilia FEIGER,

dr. ]n [tiin\e tehnice, colaborator [tiin\ific,

Institutul Na\ional al Viei [i Vinului

Ameliorarea calităţii vinurilor spumante clasice necesită o dirijare tehnico-ştiinţifică
competentă a proceselor tehnologice, care să asigure obţinerea produsului finit la nivelul
standardelor mondiale.
Influenţa factorilor tehnologici asupra proprietăţilor

clasice; materiale adjuvante – bentonită, tanină,

tipice ale vinurilor spumante clasice este

pectină, sihatanină, albutec ş.a.; producţie finită.

determinată de un şir de factori, cum sunt metoda
de obţinere şi de tratare tehnologică a
asamblajelor şi cupajelor vinurilor materie primă,
componenţa fizico-chimică, proprietăţile

Cercetările influenţei diferitelor scheme de tratare

prezenţa în amestecul fermentativ a microflorei

tehnologică asupra componenţei fizico-chimice

bacteriene străine etc.

au fost efectuate utilizându-se asamblajele

influenţei diferitelor scheme de tratare a
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elaborate şi modificate la INVV.

biocatalitice ale suşelor de levuri utilizate,

Scopul prezentei lucrări constă în studierea

Intellectus

La efectuarea cercetărilor au fost aplicate atât
metodele recomandate de OIVV, cât şi cele

asamblajelor de producţie şi a substanţelor
adjuvante asupra structurii sedimentelor în
vinurile spumante clasice.
Cercetările au fost efectuate în laboratorul Vinuri
Spumante al Institutului Naţional al Viei şi Vinului
şi la Combinatul de vinuri spumante şi de marcă
«Cricova».
În calitate de obiecte de cercetare au fost utilizate:
asamblaje şi cupaje experimentale şi de
producere destinate preparării vinurilor spumante

vinurilor materie primă Aligote, Chardonnay, ale
grupei Pinot. Influenţa substanţelor de cleire
asupra componenţei fizico-chimice a cupajelor
vinurilor materie primă a fost efectuată în baza
tratării tehnologice după următoarele scheme:
Schema nr. 1 Bentonită – 1,0 g/dm3 + Clei de
peşte – 0,1 g/dm3
Schema nr. 2 Tanină – 0,1 g/dm3 + Clei de peşte –
0,1 g/dm3
Schema nr. 3 Albutec – 0,5 g/dm3
Schema nr. 4 Sihatanină – 0,6 ml/dm3 +
Bentonită – 1,0 g/dm3
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În cupajele vinurilor materie primă tratate au fost

comparativ cu cupajul iniţial netratat şi schemele

determinaţi indicii de bază fizico-chimici şi

utilizate (Des. 1). La administrarea taninei în

biochimici, iar pentru probare au servit cupajele

vinurile brute, în procesul interacţiunii

iniţiale (netratate). Rezultatele obţinute sunt redate

electrochimice cu proteinele, se formează

în Tabelul 1.

complexul tanino-albuminoidic cu o masă
moleculară voluminoasă şi o suprafaţă de

În rezultatul tratării tehnologice a cupajelor, se

absorbţie mare. Acest fenomen se explică indirect

observă reducerea nivelului acidităţii titrabile şi

prin majorarea conţinutului substanţelor fenolice

acidităţii volatile. La utilizarea schemei

la tratarea tehnologică după schema nr. 2

tehnologice nr.1 se micşorează conţinutul

(Des. 2). Pentru cupajul nr. 132 acest indice

acidităţii titrabile comparativ cu controlul şi

atestă majorarea substanţelor fenolice cu 35%,

schemele 2, 3 şi 4, unde se reduce nivelul

pentru cupajul nr. 133 – cu 14%.

acidităţii volatile. La utilizarea schemei nr. 1,
conţinutul proteinelor practic nu se schimbă, iar

Utilizarea substanţelor noi de cleire este

la utilizarea schemelor 2, 3 şi 4 se observă o

avantajoasă datorită vitezei considerabile de

reducere esenţială de până la 15-45%,

coagulare a coloizilor, fiind posibilă şi în cazul

TABELUL 1.

Influenţa schemelor tehnologice de tratare asupra componenţei fizico-chimice şi stabilităţii
cupajelor vinurilor materie primă
Indici

Unitate
de
măsură

Cupajul Nr.132

Cupajul Nr.133

Control Schema Schema Schema Schema
1
2
3
4

Intellectus
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Concentraţia
alcoolică

% vol

10,5

10,5

10,5

10,5

10,5

Control

10,8

Schema Schema Schema Schema
1
2
3
4

10,8

10,8

10,8

10,8

Concentraţia
în masă a:
Acizilor titrabili

g/dm3

9,1

8,3

8,6

8,5

8,6

9,4

8,0

8,4

8,2

8,4

Acizilor volatili

g/dm3

0,66

0,60

0,53

0,59

0,60

0,53

0,53

0,46

0,46

0,46

Substanţelor
fenolice

mg/dm3

269,2

265,3

314,8

212,0

242,0

295,9

233,3

301,7

222,0

233,5

Proteinelor

mg/dm3

18,0

17,8

14,5

10,2

11,2

21,8

19,5

14,5

9,8

10,8

Polizaharidelor
mg/dm3
totale

337,6

324,2

314,2

312,0

314,8

297,3

278,2

260,4

252,0

260,4

Polizaharidelor
mg/dm3
neutre

262,5

234,5

225,7

220,0

223,5

186,4

192,8

168,9

158,0

168,9

Polizaharidelor
mg/dm3
acide

75,1

89,7

88,5

92,0

89,3

110,9

85,4

91,5

94,0

91,5

PH

2,90

2,80

2,82

2,80

2,80

3,05

3,02

2,94

3,00

3,05

Oxidabilitatea

0,107

0,080

0,076

0,075

0,080

0,108

0,086

0,078

0,085

0,075

Potenţialul OR

275

260

240

235

240

273

262

252

240

252

120

73

90

70

72

135

80

95

75

85

+

-

+

-

-

+

-

+

-

-

+

-

-

+

+

+

-

-

-

+

7,7

7,8

7,8

7,9

7,8

7,7

7,8

7,8

8,0

7,85

Durata
spumării
Stabilitatea la:
Tulburelile
proteice

sec

Tulburelile
coloidale
Reversibile
Nota
organoleptică

40

TEHNOLOGII INOVATIVE

tratării vinurilor materie primă stabile la casarea

DESENUL 1

fierică. În cazul utilizării sihataninei nu este

Influenţa schemelor tehnologice utilizate
asupra conţinutului proteinelor în asamblajele vinurilor materie primă studiate

afectată stabilitatea cupajelor la tulburelile
coloidale reversibile.
În cupajele vinurilor materie primă studiate
conţinutul polizaharidelor se reduce
în medie cu 15% comparativ cu cupajul iniţial,

mg/dm3
25

24

22,2
19,1

20

ceea ce se observă la utilizarea schemelor

11

11

10

15

2, 3 şi 4.

10

Procedeul tratării tehnologice, la utilizarea
schemelor indicate, contribuie la reducerea
nivelului de oxidare a vinurilor în medie

5
0

cu 35-40%. Însă o dependenţă categorică

A

nu a fost atestată, ceea ce, posibil,
se explică prin componenţa fizico-chimică a

1

2

3

4

5

LEGENDĂ:
A – Conţinutul iniţial al proteinelor

cupajelor iniţiale.

1. – Schema nr. 1 (bentonită 1,0 g/dm3 + clei de

Rezultatele obţinute constituie o dovadă
a faptului că asupra nivelului de eliminare a
substanţelor macromoleculare din cupajele
tratate influenţează nu numai natura substanţelor

peşte 0,1 g/dm3)
2. – Schema nr. 2 (bentonită 1,5 g/dm3 + clei de
peşte 0,1 g/dm3)

de cleire, dar şi componenţa fizico-chimică, şi

3. – Schema nr. 3 (albutec 0,5 g/dm3)

gradul de oxidare a vinurilor brute. Utilizarea

4. – Schema nr. 4 (sihatanină 0,6 ml/dm3 +

acestor scheme tehnologice de tratare a

bentonită 1,0 g/dm3)

cupajelor contribuie la reducerea conţinutului

5. – Schema nr. 5 (sihatanină 1,0 ml/dm3 +

compuşilor volatili ai vinului. Rezultatele obţinute

bentonită 1,0 g/dm3)

sunt indicate în Des. 3.
DESENUL 2
Caracteristica comparativă a schemelor de tratare
tehnologică, în general, se referă la conţinutul
cantitativ al complexului volatil. O influenţă
considerabilă asupra micşorării aldehidei acetice,
etilacetatului, alcoolilor de fuzel (compuşi ce
redau nuanţe de fuzel şi oxidare) se observă la

3/2004

mg/dm3

utilizarea schemei nr. 3 (Albutec - 0,5 g/dm ). E
necesar de menţionat că utilizarea schemelor

250

tehnologice de tratare indicate contribuie la

200

înlăturarea completă a aminelor volatile care
redau vinurilor izuri neplăcute de şoarece
(schemele nr. 2, 3 şi 4).

314,8

350
300

3

Intellectus

Influenţa schemelor utilizate asupra conţinutului substanţelor fenolice în cupajele
studiate
269,2

265,3

242

212

150
100
50

După tratarea tehnologică, caracteristica
organoleptică a cupajelor studiate
s-a ameliorat, obţinându-se cupaje cu o aromă
fină, proaspătă, cu nuanţe de flori de câmp, gust

0
A

1

2

3

4

LEGENDĂ:

armonios şi plin. Cupajele respective au fost

A – Conţinutul iniţial

apreciate cu nota 7,85–8,0, pe când cele

1. – Schema nr. 1 (bentonită 1,0 g/dm3 + clei de

netratate - cu 7,7.

peşte 0,1 g/dm3)
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2. – Schema nr. 2 (tanină 0,1 g/dm3 + clei de peşte

La producerea vinurilor spumante clasice, un rol

0,1 g/dm )

important revine diferitelor substanţe adjuvante

3

utilizate, influenţa lor asupra structurii

3. – Schema nr. 3 (albutec 0,5 g/dm3)

sedimentelor şi proprietăţile lor reologice fiind

4. – Schema nr. 4 (sihatanină 0,6 ml/dm3 +

redate în Tabelul 2.

bentonită 1,0 g/dm3)
Analiza structurii sedimentelor după 6 şi 12 luni

DESENUL 3

de maturare evidenţiază deosebiri esenţiale în

Influenţa schemelor tehnologice utilizate
asupra compuşilor volatili (aldehida acetică)
în cupajele studiate

caracterul depunerilor, în dependenţă de substanţele de cleire utilizate şi doza administrată.
Caracteristica comparativă a bentonitei granulate
şi a celei prăfoase demonstrează că la utilizarea

112,81

mineralului granulos structura sedimentelor este

120

omogenă, fină, mobilă, contribuind la ameliorarea

77,98

100

73,43

70,2

72,5

remuajului. Reducerea dozei de bentonită (de la
0,2 pînă la 0,1 g/dm3) conduce la formarea

80

sedimentelor mărunte cu fracţie afinată, ceea ce

60

influenţează negativ asupra procedeului de
remuaj.

40

O ameliorare considerabilă a structurii

20

sedimentelor se obţine în rezultatul utilizării

0
A

1

2

3

4

alginatului de sodiu, administrat separat sau în
amestec cu bentonita activată. Structura

LEGENDĂ:

sedimentelor se caracterizează prin formarea
unui strat compact, granulos, ce nu tulbură vinul.

A – Conţinutul iniţial
1. – Schema nr. 1 (bentonită 1,0 g/dm3 + clei de
peşte 0,1 g/dm3)
2. – Schema nr. 2 (tanină 0,1 g/dm3 + clei de peşte

amestec a bentonitei, alginatului de sodiu şi

0,1 g/dm )

taninei se caracterizează prin sedimente fine,
mărunte, ce tulbură vinul şi influenţează negativ

3. – Schema nr. 3 (albutec 0,5 g/dm3)

asupra remuajului. Efectuarea diferitelor metode

4. – Schema nr. 4 (sihatanină 0,6 ml/dm +
3

3/2004

de activare a bentonitei (SO2, acid citric, tanină) a

bentonită 1,0 g/dm3)

demonstrat că utilizarea bentonitei activate cu

Utilizarea efectivă a procedeelor tehnologice de

compacte şi granulate.

tratare recomandate, având drept scop

Intellectus

administrarea în soluţia de bentonită a dioxidului
de sulf în doză de 1,5 g/dm3 SO2. Utilizarea în

3

42

Activarea bentonitei s-a efectuat prin

ameliorarea calităţii produsului finit, necesită o

dioxid de sulf contribuie la formarea sedimentelor

În scopul ameliorării proprietăţilor perlante şi

dirijare tehnologică şi ştiinţifică bine determinată.

spumante în cuve au fost utilizate glucidele,

Procesul fermentării secundare durează

Substanţele menţionate se caracterizează printr-o

aproximativ 30-45 de zile la temperatura

structură spaţială ramificată, ce contribuie la

de 10-13° C. În această perioadă în butelii se

majorarea considerabilă a substanţelor superfi-

formează un sediment din celulele de levuri,

cial active în vin. Utilizarea respectivelor glucide la

tananţi, acid tartric şi alte substanţe. O importanţă

prepararea vinurilor spumante necesită studierea

deosebită pentru limpezirea vinului spumant o are

influenţei lor asupra structurii sedimentelor. Din

caracterul depunerilor (sedimentelor). Cele mai

cele expuse rezultă că administrarea substanţelor

reuşite se consideră sedimentele floculante sau

indicate nu influenţează negativ asupra structurii

granulate.

sedimentelor.

carboximetilceluloza, metilceluloza şi pectina.

TEHNOLOGII INOVATIVE

TABELUL 2

Utilizarea diferitelor substanţe de cleire şi influenţa lor asupra structurii sedimentelor
din cuve (6 luni de maturare)
Nr.
d/r

Substanţa de cleire
utilizată

Doza, g/dm

1.
2.

Bentonită (granule)
Bentonită (praf)

0,20

3.
4.
5.
6.

Bentonită (granule+praf)
Clei de peşte + tanin
Bentonită activată (granule)
Bentonită activată (praf)

7.

Bentonită activată
(granule + praf)
Alginat de sodiu (1)
Alginat de sodiu (2)
Alginat de sodiu (3)
Alginat de sodiu (4)
Bentonită activată + alginat
de sodiu (1)
Bentonită activată + alginat
de sodiu (2)
Bentonită activată + alginat
de sodiu (3)
Bentonită activată + alginat
de sodiu (4)
Bentonită activată + alginat
de sodiu (3) + tanină
Bentonită activată + alginat
de sodiu (4) + tanină
Bentonită activată (tanină)
Bentonită activată
(acid citric)
Bentonită activată + pectină
Bentonită activată + pectină
Bentonită activată + KMC
Bentonită activată + KMC
Bentonită activată + MC
Bentonită activată + MC
Bentonită activată +
gummiarabic
Bentonită activată +
gummiarabic

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Intellectus
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

3

0,20
0,20
0,125+0,1
0,10
0,10

Caracteristica vizuală a
sedimentelor

Apreciere
vizuală

Omogen, mărunt, fin, mobil
Omogen, mărunt, mobil, trece în
suspensie
Mărunt, uşor se tulbură, fin
Neomogen, fin, lipicios
Omogen, mărunt, fin, voluminos
Omogen, mărunt, fin, uşor se
tulbură

+
++-+++-

0,20

Omogen, granulat, mobil

+

0,02
0,02
0,02
0,02

În formă de peliculă
Voluminos, în formă de peliculă
Compact, granulat, nu se tulbură
Granulat, mobil, nu se tulbură

+
++
+++
++

0,10+0,01

Voluminos, uşor se depune

++

0,10+0,01

Mai fin, afinat, se tulbură

+-

0,10+0,01

Granulat, afinat, nu se tulbură

+++

0,10+0,01

Voluminos, granulat, uşor se
depune

++

0,10+0,01+0,05

Fin, se tulbură

+-

0,10+0,01+0,05

Fin, mărunt, se tulbură

+-

0,10

Mărunt, o pantă largă, fin

+-

0,10

Mărunt, fin

-+

0,20+0,01
0,20+0,02
0,20+0,01
0,20+0,02
0,20+0,01
0,20+0,02

Mărunt, mobil, fin
Mărunt, mobil, fin
Mărunt, mobil, fin
Mărunt, mobil, fin
Mărunt, mobil, fin
Mărunt, mobil, nu se tulbură

+++++-

0,20+0,01

Mărunt, fin, nu se tulbură

+-

0,20+0,02

Mărunt, fin, nu se tulbură

+-

În afară de caracteristicile vizuale ale structurii,

şi a bentonitei activate, şi maxim – în cazul

a fost determinat, de asemenea, gradul

administrării în amestecul fermentativ a soluţiei

de lipire a sedimentelor şi capacitatea lor de

de tanină.

floculare (4).

Procesul sedimentării în cuva experimentală,

Datele redate în tabelul 3 demonstrează că gradul

determinat după schimbările densităţii optice,

de lipire a sedimentelor este minim la utilizarea

este redat în Des. 5, de unde reiese că, la

alginatului de sodiu (separat sau în amestec)

utilizarea bentonitei activate concomitent cu
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TABELUL 3

Influenţa diferitelor substanţe de cleire asupra formării sedimentelor în cuve
Substanţa de cleire utilizată

1.

Bentonită (granule)

2.
3.
4.

Clei de peşte + tanină

0,125+0,1

7,90

4,2

5.

Bentonită activată (granule)

0,10

2,82

5,3

De floculare,
3
t cm

0,20

3,58

6,2

Bentonită (praf)

0,20

3,98

5,8

Bentonită (granule+praf)

0,20

3,67

5,9

6.

Bentonită activată (praf)

0,10

2,98

5,1

7.

Bentonită activată (granule + praf)

0,20

1,56

6,3

8.

Alginat de sodiu (1)

0,02

1,42

6,4

9.

Alginat de sodiu (2)

0,02

1,32

6,5

10.

Alginat de sodiu (3)

0,02

1,25

6,6

11.

Alginat de sodiu (4)

0,02

1,30

6,4

12.

Bentonită activată + alginat de sodiu (1)

0,10+0,01

1,64

6,3

13.

Bentonită activată + alginat de sodiu (2)

0,10+0,01

1,75

6,2

14.

Bentonită activată + alginat de sodiu (3)

0,10+0,01

1,72

6,4

15.

Bentonită activată + alginat de sodiu (4)

0,10+0,01

1,18

6,6

16.

Bentonită activată + alginat de sodiu (3)
+ tanină

0,10+0,01+0,05

6,35

5,3

17.

Bentonită activată + alginat de sodiu
(4) + tanină

0,10+0,01+0,05

5,82

5,2

18.

Bentonită activată (tanină)

0,10

5,65

5,3

19.

Bentonită activată (acid citric)

0,10

4,68

5,6

20.

Bentonită activată + pectină

0,20+0,01

5,44

5,3

21.

Bentonită activată + pectină

0,20+0,02

5,12

5,5

22.

Bentonită activată + KMC

0,20+0,01

4,52

5,8

23.

Bentonită activată + KMC

0,20+0,02

4,92

5,5

24.

Bentonită activată + MC

0,20+0,01

4,65

5,6

25.

Bentonită activată + MC

0,20+0,02

5,01

5,5

26.

Bentonită activată + gummiarabic

0,20+0,01

4,72

5,6

în celelalte variante.
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Capacitatea sedimentelor
de lipire,
3
3
J g/cm 10

alginatul de sodiu, limpezirea are loc mai efectiv

Intellectus

Doza, g/dm

3

Nr.
d/r

În procesul remuajului, sedimentele grupei 1, 2 şi
sedimentele nr. 9 şi 10 din grupa a 3-a se tasează,
iar fracţia cu dispersie fină – în variantele nr. 1, 2, 6,

În baza rezultatelor obţinute s-a determinat că
componenţa fizico-chimică a cupajelor iniţiale
(vinurilor materie primă pentru spumante)
influenţează considerabil asupra structurii
sedimentelor.

7, 8, 26, 27 – s-a sedimentat, însă fracţia lipicioasă

Sedimentele lipicioase şi mărunte, care creează

nu s-a remuat. Cele mai reuşite rezultate au fost

dificultăţi la efectuarea remuajului, se formează,

obţinute în variantele nr. 5 (bentonită activată,

de obicei, în prezenţa concentraţiei majorate a

granulată), nr. 16 (bentonită activată + alginat de

proteinelor şi a substanţelor azotoase.

sodiu + tanină) şi nr. 17 (bentonită activată + alginat

44

de sodiu + tanină) – la a 75-a zi de remuaj

În acest caz capacitatea floculantă a sedimentelor

depunerile s-au remuat complet.

este redusă, cuva se limpezeşte lent.
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Cercetările efectuate în condiţii de producere

2. Риберо-Гайон Ж., Пейно Э., Риберо-Гайон

au demonstrat că din substanţele de cleire

П., Сюдрo П. Теория и практика виноделия.

supuse acestui studiu cea mai mare perspectivă

Т.3. Способы производства вин.

o au combinaţiile bentonitei activate

Превращения в винах. Перевод с

şi alginatului de sodiu. Studiul efectuat a permis

французского под ред. Г. Валуйко. М.

să fie determinate dozele optimale de

Пищевая промышленность, 1980, 480 с.

administrare a acestor substanţe
(0,1 – 0,01 g/dm3).

3. Soldatenco E. Studiul fizico-chimic şi microbiologic al vinurilor spumante fermentate cu

În baza valorificării rezultatelor obţinute,

utilizarea noilor suşe de levuri şi asociaţiilor

s-a confirmat influenţa diferitelor substanţe de

lor. M.D. nr. 1619-M98.

cleire asupra structurii sedimentelor,
determinându-se care este contribuţia lor la
formarea proprietăţilor calitative ale vinurilor
spumante clasice.
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CALENDAR
La 9 iulie 1938 s-a născut la Pănăşeşti, Străşeni, Pavel CHINTEA, doctor habilitat în chimie,
profesor universitar, şef laborator la Institutul de Genetică al AŞM, laureat al Premiului de Stat al
Republicii Moldova, deţinător al Medaliei de Aur OMPI „Inventator remarcabil”.
Profesorul P. Chintea a dezvoltat cu succes investigaţiile fondate în Republica Moldova de către
academicianul Gh. Lazurievschi, elucidând legităţile de structură şi activitate biologică, perspectivele
aplicării în economia naţională a glicozidelor steroidice, izolate din diferite surse vegetale naturale. A
pregătit 20 de doctori în ştiinţe şi în colaborare cu aceştia a obţinut mai mult de 60 substanţe chimice

3/2004

Lucrările ştiinţifice ale profesorului P. Chintea au fost apreciate cu Premiul de Stat al Republicii

Intellectus

noi, a publicat 6 monografii şi peste 700 articole, are la activ 170 de invenţii brevetate.

Belarus, Moldova (1997). A fost decorat cu medalia “Meritul civic”.

Moldova (1987), Premiul Prezidiului AŞM (1982, 1998), Premiul Academiei de Ştiinţe din Ucraina,

Activitatea în inventică a lui P. Chintea a fost apreciată cu titlul “Inventator Emerit” al Republicii
Moldova, “Inventator de Elită” al României şi cu 36 de medalii de aur şi argint la saloanele
internaţionale de inventică de la Bruxelles, Budapesta, Sofia, Pittsburgh, Iaşi, Bucureşti. În anul 2001
i s-a conferit Medalia de Aur OMPI „Inventator remarcabil”.
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POSIBILIT+|ILE {I PERSPECTIVELE
SELEC|IEI GAMETICE PRIVIND
REZISTEN|A LA OSMOTICE
dr. Tatiana SALTANOVICI,
dr. hab. Anatol CRAVCENCO,
Valentina BEJENARI,
Institutul de Genetic= al A{M

dr. Maria ROJNEVSCHI, AGEPI

Rezistenţa soiurilor şi hibrizilor de intensitate înaltă, reprezentând diferite culturi agricole,

Intellectus
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la factorii biotici şi abiotici ai mediului constituie unica însuşire capabilă să asigure
realizarea completă şi stabilă a productivităţii lor potenţiale. Combinarea mai multor sisteme
genetice complexe într-un singur genotip, care să asigure productivitatea şi rezistenţa lor,
constituie o problemă actuală şi complicată în domeniul selecţiei plantelor agricole.
Soluţionarea acestei probleme necesită atât abordarea unor principii noi, netradiţionale,
bazate pe conştientizarea proceselor de recombinare şi mutaţiilor în meioză, cât şi a
evenimentelor ce se desfăşoară la formarea gametofiţilor, în timpul polenizării, fecundării şi
embriogenezei.
Anume la aceste etape se formează un spectru

influenţează negativ asupra culturilor agricole.

nou, suficient de larg pentru apariţia modificărilor

Aşadar, selecţionatorii urmează să descopere

genetice care, ulterior, în procesul de ontogeneză,

sursele genetice adecvate şi să creeze în baza lor

se reduce sub acţiunea selecţiei. Asupra acestui

hibrizi şi soiuri de plante rezistente la secetă,

proces influenţează atât genotipurile gameţilor şi

având în vedere scăderea impunătoare a

zigoţilor, caracterul interacţiunii lor cu ţesuturile şi

capacităţii de formare a recoltei şi a productivităţii

structurile limitrofe, cât şi mediul ambiant.

generale a culturilor. De aceea, problema

Selecţia gametică sau eliminarea diferenţiată a

evaluării şi selecţiei genotipurilor cu capacitate

gameţilor este în corelaţie directă cu eterogeni-

sporită de rezistenţă la secetă la diferite etape de

tatea lor genetică privind mai multe caractere şi

dezvoltare a culturilor este de stringentă

însuşiri, inclusiv capacitatea lor de adaptare la

actualitate.

mediu (Ottaviano, Gorla, Sari, 1982; Zamir,
Tanksley, Jones, 1982). O astfel de varietate
genetică se formează în baza eterogenităţii
genotipurilor iniţiale şi integrării gametice care
apare în rezultatul coeziunii complexelor de gene,
interacţiunilor de corelaţie între gene şi între alele.
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Se ştie că, la etapa creşterii şi rodirii, culturile
leguminoase (tomatele, ardeii, vinetele etc.) sunt
extrem de sensibile la insuficienţa de apă. Se
constată o diminuare a productivităţii culturilor şi,
în plus, se modifică esenţial structura recoltei:
greutatea medie a fructelor, procentul fructelor

În ultimii ani, pe teritoriul Republicii Moldova se

maturizate etc. (Brejnev, Goncearova, Udovenko,

înregistrează frecvent secete de amploare, care

1982).
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În prezent există o serie de metode de

utilizată soluţia de sorbit şi zaharoză în

diagnosticare a gradului de rezistenţă la secetă a

următoarea proporţie de concentrare: 10 g/l şi 35

culturilor. Cele mai simple se referă la evaluarea

g/l. Potrivit datelor expuse în literatura de

complexă a gradului de rezistenţă la secetă la

specialitate, aceste substanţe sunt utilizate

etapa germinării seminţelor în soluţiile osmotice,

frecvent pentru evaluarea rezistenţei genotipurilor

imitându-se insuficienţa de umiditate. În literatura

la secetă la etapa sporofitului.

de specialitate (Udovenko, Oleinikova, Kojuşco,
1970) este cunoscută corelaţia pozitivă între
posibilitatea de germinare a seminţelor în
soluţiile osmotice şi rezistenţa acestora la secetă.
În ultimul timp selecţionatorii utilizează noi
metode expres de diagnosticare şi selecţie a
plantelor rezistente la factorii abiotici ai mediului,
inclusiv diagnostica şi selecţia la nivel de gameţi.
Eficienţa cercetărilor privind rezistenţa la factorul

În scopul evaluării capacităţii de rezistenţă la
secetă a sporofitului, seminţele au fost repartizate
pe o foaie de filtru în cupele Petri - câte 25-50 de
seminţe respectiv a câte 3-4 ori. Procesul de
creştere a fost efectuat într-un termostat la o
temperatură optimă a lichidelor osmotice. Ulterior
s-a procedat la determinarea numărului de
seminţe crescute şi la aprecierea rezistenţei lor:

de temperatură, la salinizare şi la unele afecţiuni

cu cât procentul de creştere era mai mare, cu atât

ale culturilor a fost verificată prin experimentarea

soiul se dovedea a fi mai rezistent la secetă.

mai multor culturi agricole. Metodele expres, ce
includ evaluarea viabilităţii şi rezistenţei
microgameţilor, reprezintă o perspectivă sigură,
luând în considerare gradul de expresie a
aceloraşi gene la etapele gametofite şi sporofite
ale ciclului de viaţă al culturilor.

În scopul determinării gradului de influenţă a
genotipului şi mediului asupra dispersării
caracterului de rezistenţă la secetă, evaluarea
rezultatelor obţinute a fost realizată în baza
metodelor de analiză statistică dispersată a
factorilor dubli (dispersională bifactorială).

Recent s-a demonstrat că, în celulele somatice
ale culturilor de câmp (grâu, ovăz), capacitatea

Rezultate şi abordări

polenului de a păstra potenţialul de umezeală pe
timp de secetă se află în corelaţie cu respectivul

În procesul cultivării in vitro a polenului soiurilor

indicator (Morgan, 1999, 2002). Astfel, utilizarea

de tomate experimentale, s-a constatat că

metodelor netradiţionale de selecţie gametică

utilizarea osmoticelor, în limitele gradelor de

poate fi de perspectivă şi pentru intensificarea

concentrare propuse, provoacă inhibarea

procesului de selecţie a plantelor rezistente la

capacităţii de germinare in vitro a tuturor

secetă.

genotipurilor studiate. Scăderea maximă a

Aşadar, luând în consideraţie cele menţionate mai

Maria şi Caterina, cultivate în mediul cu

sus, obiectul cercetării noastre îl constituie

concentraţia de 35% zaharoză (vezi tabelul).

viabilităţii (de 6 ori) s-a constatat la soiurile Santa-
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examinarea rezistenţei gametofitului (la nivel de
polen) şi a sporofitului (la nivel de seminţe)

În acelaşi timp, cultivarea polenului pe fond de

diferitelor genotipuri de tomate la deshidratare.

sorbit inhibă capacitatea de germinare a
grăuncioarelor de polen de 1,78-2,11 ori.
Rezultatele obţinute demonstrează că cel mai

Materialul experimental şi metodele
cercetării

rezistent polen se formează la soiurile Santa-

În calitate de material experimental au fost

fi polenul soiului Friguşor.

utilizate patru soiuri de tomate Santa-Maria, Lider,
Caterina şi Friguşor, obţinute în cadrul Institutului
de Genetică al AŞM.

Maria şi Caterina. Mai puţin rezistent s-a dovedit a

Acţiunea stresului osmotic a condus la
diminuarea evidentă a lungimii tuburilor polinice
la toate genotipurile – aproximativ de 2-8 ori

Pentru diferenţierea genotipurilor de tomate în

comparativ cu parametrii de control. În unele

baza capacităţii de rezistenţă a polenului a fost

variante experimentale, s-au depistat tuburi
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TABEL

Influenţa osmoticelor asupra capacităţii de dezvoltare şi rezistenţei la secetă
in vitro a polenului de tomate
Genotip
Santa-Maria

Lider

Caterina

Friguşor

*

Variantă

Viabilitatea
polenului, %

tuburilor polinice, y.a

83,76
51,43

10,8
1,12
5,41

Concentraţia
Zaharoză
Sorbit

42,44 + 2,25*
8,62 + 1,43*
20,12 + 2,21*

79,69
52,59

9,30
0,91
10,6

Concentraţia
Zaharoză
Sorbit

68,82 + 2,05*
11,15 + 1,35*
22,40 + 2,38*

83,80
67,45

15,74
1,85
5,1

Concentraţia
Zaharoză
Sorbit

37,70 + 2,14*
10,32 + 1,63*
21,18 + 2,03*

72,63
43,82

12,41
2,0
4,37

Diferenţele sunt veridice la P<0,01

polinice având o lungime egală cu parametrii de

soluţia de zaharoză şi presiunea osmotică

control ai indicatorului dat sau aproape de aceşti

de 2,5 atm. ce corespunde concentraţiei de 3,2%

parametri. Faptul confirmă eterogenitatea

poate fi utilizată pentru diferenţierea seminţelor de

populaţiei de gameţi şi demonstrează că există

tomate după rezistenţa lor la secetă.

posibilitatea de a efectua selecţia genotipurilor

Experienţele au demonstrat că procentul maxim

rezistente la secetă la nivel de polen.

de germinare a seminţelor în condiţii de stres

determinarea naturii genetice a rezistenţei lor la
secetă, s-a procedat la efectuarea analizei
dispersate a factorilor dubli ce se conţin în
rezultatele obţinute.

3/2004

%

57,79 + 2,19
9,38 + 1,40*
28,07 + 2,43*

genotipurilor selectate în procesul de selecţie şi

Intellectus

Lungimea

Concentraţia
Zaharoză
Sorbit

Pentru evaluarea perspectivei de utilizare a
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Rezistenţa,

osmotic (mai mult de 30%) se înregistrează la
seminţele de soiul Santa-Maria şi Linia 305,
în timp ce la soiurile Friguşor şi Caterina
constituie respectiv 16,0% şi 3,7% . Deci, soiurile
Santa-Maria şi Linia 305 sunt rezistente la secetă
atât la nivel de sporofit (seminţe), cât şi la nivel
de polen.

Variabilitatea ce se face remarcată a fost

Soiul Caterina posedă un grad înalt de rezistenţă

determinată în proporţie de 90,4%

la secetă numai la etapa gametofitului masculin

de influenţa

genotipului, pe când influenţa stresului osmotic

(polenului). Acest fapt se află, probabil, în strânsă

este de 4,5%. Interacţiunea factorilor cercetaţi a

legătură cu structura anatomică a seminţelor

constituit 3,2%. Influenţa predominantă a

soiului dat.

genotipului asupra variabilităţii demonstrează
perspectiva efectuării selecţiei genotipurilor
rezistenţi la secetă la nivel de polen.

Având în vedere rezultatele expuse mai sus,
concluzionăm că evaluarea gradului de rezistenţă
la secetă a genotipurilor de tomate la etapa

Concomitent, s-a evaluat rezistenţa la secetă a

grăuncioarelor de polen maturizate şi a celulelor

aceloraşi genotipuri la nivel de sporofit,

somatice este deosebit de eficientă şi

calculându-se procentul de creştere

demonstrează existenţa unei perspective de

a seminţelor pe fond de stres osmotic. Potrivit

utilizare a metodei propuse la selecţia plantelor

datelor existente în literatura de specialitate,

agricole rezistente la secetă.
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SUMMARY

The possibilities and perspectives of gamete selection regarding the resistance of the
osmoses
Recently, on the territory of the Republic of Moldova, a lot of droughts have been registered which have a negative impact on the agricultural plants.

Intellectus
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In this regard, the selectioners meet the real necessity to look for genetic resources and
creation of new hybrids and plant varieties resistant to the drought. The disadvantages of
this factor consist in considerable diminution of the yield capacity and of the total productive rate of the cultures. That’s why, the issue of evaluation and selection of genotypes with
strong capacity of resistance to different levels of plant development, is very actual.
Untraditional express methods which suppose to evaluate the viability and resistance of
micro-gametes can be estimated as economic and of perspective, taking into account the
level of manifestation of the same genes at the gametophyte and sporophyte levels of the
life cycle of plants.
The aim of our research was to examine the gametophyte resistance capacity to dewatering
(at the level of pollen) and sporophyte resistance capacity to dewatering (at the level of
seeds) of different tomato genotypes.
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CERCET+RI PRIVIND FOLOSIREA
MICROUNDELOR LA USCAREA
VI{INELOR
dr. hab., prof. univ. Andrei LUPA{CO,
dr., confer. univ. Galina DICUSAR,
lector superior Aliona MO{ANU,
lector superior Olga LUPU,
Catedra PATPC, Universitatea Tehnic= a Moldovei

Fructele reprezintă un aliment de primă importanţă pentru organismul uman, datorită
conţinutului lor de vitamine, săruri minerale, glucide, proteine şi lipide. Prezenţa lor în raţia
alimentară este o necesitate strictă pe parcursul întregului an. Însă folosirea fructelor în
stare proaspătă în alimentaţie şi în industrie se reduce, practic, la lunile de vară. Iată de ce
problema conservării şi a valorificării lor adecvate este de o importanţă vitală.
Progresul înregistrat în industria de prelucrare a
producţiei agricole şi sporirea cerinţelor faţă de

produselor alimentare. Folosirea microundelor în

calitatea fructelor uscate implică ameliorarea

industria alimentară este considerată de

tehnologiilor existente şi elaborarea unor

specialişti drept o „revoluţie tehnologică” [1].

tehnologii noi care să asigure o calitate înaltă a
produsului finit şi o creştere considerabilă a
productivităţii procesului de uscare.

între 300 MHz şi 300 GHz, cu lungimi de undă
cuprinse între l m şi l mm – situate, aşadar,
printre undele de radio.

metoda convectivă care are o serie de
dezavantaje: durata îndelungată a procesului,

3/2004

electromagnetice de frecvenţă ridicată, variind

sa de vitamina C, zahăr, substanţe minerale, în
În prezent, uscarea vişinelor se efectuează prin

Intellectus

Microundele reprezintă nişte radiaţii

Un produs deosebit de valoros, după cantitatea
stare concentrată, îl constituie vişinele uscate.
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elaborarea metodelor noi de prelucrare a

încălzirea neuniformă a produsului,
productivitatea mică a instalaţiilor de uscare,
calitatea scăzută a produsului finit. Aceste
neajunsuri pot fi eliminate prin uscarea vişinelor

Existând posibilităţi deosebit de largi de utilizare
a frecvenţelor în diverse domenii, dar şi riscul de
interferare cu comunicaţiile, printr-o convenţie
internaţională s-au stabilit frecvenţele utilizabile în
domeniul industriei, în scop ştiinţific şi medical
[2]. Frecvenţele pentru utilizarea industrială a
microundelor sunt prezentate în tabelul 1.

în câmpuri electromagnetice de frecvenţă
supraînaltă (S.H.F.).

Condiţiile experimentului

Câmpurile electromagnetice de frecvenţă

Pentru experimente a fost ales soiul de vişine

supraînaltă (S.H.F.), care încălzesc relativ uniform

Şpanka, unul din cele mai răspândite în republica

întregul volum al produselor cu o compoziţie

noastră [3]. Uscarea vişinelor a fost efectuată pe

chimică şi o structură interioară complexe, au

instalaţia experimentală de uscare, construită în

impulsionat cercetările inginereşti spre

baza cuptorului cu microunde cu puterea
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Fig. 2. Curbele de uscare (a) şi curbele
vitezei de uscare (b) a vişinelor, pentru
regim S.H.F. continuu

TABELUL 1

Frecvenţele rezervate pentru utilizarea
industrială a microundelor

600

Frecvenţa
n , MHz

915

2450

5800

Lungimea de undă

32,8

12,2

5,2

l , cm

W, %

500

25%
50%

400

75%
300

100%

200

nominală (N) de 1,5 kW şi frecvenţa câmpului
electromagnetic de 2450 MHz, instalaţie descrisă

100
τ, min
0
0

destul de complet în literatura de specialitate [4].

10

20

30
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60

a)
Uscarea vişinelor prin metoda de utilizare a
microundelor a fost efectuată la patru niveluri de
putere a magnetronului în limitele: 25-100% N. În

0,9
25%

0,8

50%

75%

100%

0,7

procesul uscării, umiditatea în fructe s-a micşorat

0,6

de la 84,5 până la 19%. Masa iniţială a vişinelor

0,5

luate pentru fiecare experiment a constituit 150 g.

0,4
0,3

Rezultate şi comentarii
În fig. 1 sunt prezentate curbele de uscare a

0,2
0,1

W, %

0
0

100

vişinelor la patru niveluri de putere a

400

500

600

Caracterul curbelor de uscare arată că ele

interiorul produsului. Evaporarea decurge în tot

corespund curbelor teoretice standard, descrise

volumul corpului, în straturile nucleice mai intens

în literatura de specialitate [5]. Din fig. 1 se vede

decât la suprafaţă, deoarece temperatura în

că, o dată cu creşterea puterii magnetronului de

interior este mai mare. În rezultat, se creează

la 25% N până la 100% N, durata procesului se

gradientul de presiune, care este şi forţa motrice

micşorează. La utilizarea a 25% din puterea

pentru transferul aburilor în interiorul produsului.

magnetronului durata uscării este de 50 min, iar
la utilizarea puterii nominale a acestuia (100% N)
durata este de 20 min, procesul intensificându-se
de 2,5 ori. Pentru comparaţie – durata uscării prin
metoda convectivă la t = 60°C este de 1365 min.

3/2004

300

b)

magnetronului în limitele: 25% N-100% N.

Intellectus

200

Cercetătorul A. Lâkov [6] presupune că la folosirea
microundelor transferul umidităţii decurge şi sub
influenţa electrodifuziei ( Dm

e

r 0 Eˆ ).

În

conformitate cu afirmaţia sa, în baza legilor
fundamentale ale termodinamicii proceselor

După cum se vede din fig. 2, o dată cu majorarea

ireversibile, transferul masei în procesul de

puterii magnetronului de la 25 până la 100% N,

uscare a materiilor umede poate fi notat prin

viteza constantă de uscare creşte. La 25% N a

ecuaţia:

magnetronului ea constituie 0,34% /s, iar la 100%
N – 0,67% /s, adică viteza uscării într-un astfel de
regim sporeşte aproximativ de 2 ori. Pentru
comparaţie, viteza uscării prin metoda convectivă
la t = 60°C este de 0,01% /s.

e
J m = Dm r 0 DU - Dm r 0dDt - K p DP - Dm r 0 Eˆ (1)

unde:

Dm

d r 0 - densitaDU , Dt , DP -

este coeficientul de difuzie, m2/s;

coeficientul termogradientic, grad-1;
tea substanţelor uscate, kg/m3;

Viteza înaltă se datorează afluxului de energie

gradienţi de umiditate, temperatură şi presiune,

termică. La încălzirea S.H.F. pentru materiale

Ê

umede are loc formarea intensă a aburilor în

coeficientul de transfer de masă sub presiune.

- intensitatea câmpului electric, V/m;

Kp

-
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Nivelul de influenţă a gradienţilor asupra

majorarea puterii magnetronului în limitele de la

procesului de difuzie este condiţionat de aportul

25% N până la 100% N, conservabilitatea

energetic. În cazul convecţiei, vectorul gradientului

vitaminei C scade de 2,3 ori, deoarece conţinutul

termic este orientat împotriva vectorilor gradien-

vitaminei C se micşorează o dată cu

ţilor de presiune şi umiditate. Acest fenomen

intensificarea pierderilor de suc, iar pierderile de

apare pentru că produsul este încălzit de la

suc sunt provocate de acţiunea distrugătoare a

straturile periferice către cele interioare.

undelor S.H.F. asupra ţesuturilor vişinei. La 25%
N se observă un grad înalt de conservare a

Utilizarea microundelor permite orientarea

vitaminei C.

vectorilor gradienţilor DU, Dt, DP, în aceeaşi
direcţie, prin aceasta reducându-se esenţial

Fiind majorată puterea câmpului S.H.F. de la 25%

durata procesului de uscare a produselor

N până la 100% N, conţinutul de zahăr şi de

alimentare.

substanţe minerale se micşorează, fapt ce se

Consumul de energie electrică, raportat la 1 kg de

explică prin scurgerile de suc cauzate de acţiunea

apă evaporată în procesul uscării vişinelor cu

undelor S.H.F. asupra vişinelor, la puterea sporită

microunde, este prezentat în tabelul 2. Observăm

a magnetronului.

că, o dată cu creşterea puterii magnetronului,
consumul de energie se reduce de 1,4 ori. Pentru
comparaţie cu metoda convectivă: în cazul folosirii
acesteia la uscarea vişinelor, la temperatura de
60°C consumul de energie este de 143,85 kW·h/
kg apă evaporată.

După cum se vede din tabelul 3, fiind majorată
puterea câmpului S.H.F. de la 25% N
până la 100% N, rehidratarea vişinelor se
amplifică. Undele S.H.F. contribuie la formarea
structurii poroase a produsului uscat care,
datorită acestui fapt, se poate rehidrata uşor [7].

În tabelul 3 sunt prezentaţi indicii de calitate ai

Deci, produsul se restabileşte cu atât mai bine, cu

vişinelor uscate. Se observă că, o dată cu

cât este mai mare puterea S.H.F. în procesul
uscării lui.

TABELUL 2

Consumul de energie la uscarea vişinelor cu
microunde
Putere N, %
Consumul
de energie,
kW·h/kg apă
evaporată

25

50

75

100

4,25

3,83

3,33

3,08

CONCLUZII

Sistematizarea cercetărilor efectuate
privind utilizarea microundelor în procesul
de uscare a vişinelor demonstrează că
această tehnologie netradiţională are
câteva avantaje esenţiale:

Ô reducerea duratei procesului de uscare
la creşterea fluxului termic;
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TABELUL 3

52

Influenţa puterii magnetronului asupra
indicilor de calitate ai vişinelor uscate
Putere,
N, %

Cantita- Cantita- Cantita- Capacitatea
tea totală tea de
tea de
de
de zahar, cenuşă, Vitamina rehidratare,
%
%
C, mg-%
%

Conţinutul
iniţial

77,4

3,35

77,4

25

68,1

3,15

13,0

36,0

50

63,0

3,02

9,3

37,2

75

59,1

2,63

6,7

38,5

100

56,1

2,30

5,7

41,0

Ô încălzirea uniformă a materiei în tot
volumul, nu numai în straturile
periferice;

Ô reglarea simplă a fluxului termic.
Fructele uscate pot fi folosite fără o
prelucrare suplimentară: în rezultatul
tratării cu microunde are loc dezinfectarea
produsului finit.

TEHNOLOGII INOVATIVE
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SUMMARY

The paper presents some aspects regarding the elaboration and development of
untraditional drying methods which involve microwave use. It’s analyzed the kinetic of the
drying process in the first and second period. Also, is studied the influence of magnetron
power on drying speed, cherries quality indicators and energy consumption. These data
allow to make an objective analysis of microwave drying method.
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La 7 iulie 1967 s-a născut la Hârbovăţ, Anenii Noi, Svetlana CODREANU, doctor în biologie,
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Este autoare a circa 50 de lucrări ştiinţifice şi 14 brevete de invenţie în domeniul tehnologiilor de
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sinteză orientată a cianocobalaminei, porfinelor şi altor substanţe bioactive cu ajutorul
microorganismelor.
Activitatea sa ştiinţifică a fost înalt apreciată atât în ţară, cât şi peste hotare. Este laureată a
Premiului Republican pentru Tineret în domeniul ştiinţei şi tehnicii pe anul 1996, “Inventator Emerit“
al Republicii Moldova şi “Inventator de Elită“ al României.
S. Codreanu a participat la cele mai prestigioase saloane naţionale şi internaţionale de inventică. Este
deţinătoare a medaliilor de aur la Pittsburgh – “INPEX-1995”, Bruxelles – “EUREKA-1995, 1996”,
Iaşi – “INVENTICA- 1995, 1996” şi a Medaliei de Aur “Henry Coandă” a Societăţii Inventatorilor
din România.
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nalizând o serie de lucrări din domeniul inovării, editate în trecut sau mai recent, am
constatat că, periodic, este oportun să împrospătăm în memorie unele noţiuni şi repere
istorice care au tangenţe cu domeniul dat. Atitudinea noastră faţă de inovare trebuie
reconsiderată, având în vedere noile aspecte ale evoluţiei de la civilizaţia tehnocrată spre
cea inovantă. Imperativul problemei este dictat şi de decizia adoptată de către conducătorii
statelor avansate, în 1999 la Florenţa. Concluzia acestui act este următoarea: în secolul XXI
principalele evoluţii vor fi determinate de doi factori – educaţia şi inovaţia.
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În aceeaşi ordine de idei, acum trei ani UE a

pentru informaţie depăşesc 75% de la

lansat conceptul formării unui spaţiu european

plusvaloarea produsului. Analiza datelor statistice

inovaţional unic, în scopul apropierii rapide de

din ultimii ani denotă: comercializarea unui

realizările tehnologice de vârf ale SUA şi Japoniei,

kilogram de ţiţei neprelucrat aduce un venit de

lideri recunoscuţi pe mapamond. Dintru început,

2-2,5 cenţi, a unui kilogram de tehnică de uz

s-a decis alocarea a 15 mlrd euro anual pentru

casnic – 50 $, iar a unui kilogram de produs

formarea unei viziuni noi, adecvate a întregii

scientofag în informatică, ştiinţă, electronică –

populaţii asupra cadrului inovaţional, deci pentru

5000 $. De aici rezultă că mai puternice şi

educaţie. A fost modificată esenţial şi structura

avansate sunt acele state, a căror economie se

granturilor alocate în UE de diverse fundaţii şi

dezvoltă în baza inovaţiilor.

organizaţii paneuropene şi naţionale, fiind

Prima definiţie generală a inovării – a produce

diferenţiate

altceva sau a produce altfel - a fost prezentată de

alocaţiile destinate inovaţiilor de cele

direcţionate în sectorul cercetare fundamentală şi

economistul american Alois Shumpeter în

aplicativă. În opinia savanţilor, în noul mileniu este

lucrarea “Capitalism, Socialism and Democracy”

necesară reevaluarea produsului intelectual care,

(1991). Conform viziunii tehnico-economice a

în circuitul mondial al valorilor, s-a egalat deja cu

savantului, această definiţie cuprinde următoarele

costul produsului tradiţional. În prezent cheltuielile

5 tipuri de activităţi:
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Ô

crearea unui produs nou; implementarea
unei noi tehnologii;

Ô

intrarea pe o piaţă nouă (crearea unei noi
pieţe);

Ô
Ô

există indispensabil şi business-incubatoare
(incubatoare de afaceri). Asociaţia Internaţională a
Parcurilor Ştiinţifice defineşte parcul ştiinţific ca
fiind un set complex de domenii de activitate în
interiorul unui teritoriu geografic limitat, situat în

utilizarea unei noi materii prime;

vecinătatea unui centru ştiinţific unde, prin efortul

o nouă organizare a firmei.

antreprenorilor, corpului de savanţi (profesoraldidactic), se contopesc într-un tot unitar resursele

În aceeaşi perioadă, economistul E. Mansfield, în

ştiinţifice, de producţie şi financiare în scopul

lucrarea „Research and Innovation in the Modern

obţinerii unui produs, tehnologii, servicii noi cu

Corporation”, a definit inovarea ca proces global

proprietăţi superioare de utilizare. Incubatorul de

de creativitate tehnologică şi comercială, de

afaceri este o organizaţie menită să rezolve

transfer al noii idei sau al unui nou concept până

problemele de susţinere a firmelor mici, abia

la etapa finală a unui nou produs, proces sau

înfiinţate, şi a întreprinzătorilor începători care

activitate de servicii acceptate de piaţă.

doresc, dar nu au posibilitatea de a iniţia o

O definiţie similară este formulată şi în „Manualul

afacere proprie.

Frascati al OECD” (1981), aici însă inovarea

Noile tehnologii, în special cele informaţionale şi

ştiinţifică şi tehnologică este prezentată ca

din sfera ştiinţelor umanistice, au lansat pe piaţă

transformare a unei idei într-un produs vandabil,

parcuri ştiinţifice şi de transfer tehnologic care nu

nou sau ameliorat, sau într-un proces operaţional

cad sub incidenţa definiţiei de mai sus. Specificul

în industrie, comerţ sau într-o nouă metodă

unor astfel de parcuri decurge din posibilitatea de

socială.

a activa la distanţă, prin intermediul Internetului

Este remarcabil faptul că în această definiţie
inovarea apare distinct, că o nouă metodă
socială, motor al progresului economic, concluzie
deosebit de actuală în prezent. Dat fiind faptul că

dintr-un oficiu. Astfel au apărut parcurile virtuale.
Prima structură de acest gen a fost înfiinţată în
Austria (Centrul de Inovare Lavantal).
Centrele de inovare din unele ţări (Germania etc.)

una din noţiunile prezentate denotă tranşant

se deosebesc de parcurile ştiinţifice şi

relaţia dintre creativitate şi inovare, am ales din

tehnologice prin faptul că ele nu sunt componente

literatură o definiţie mai amplă a creativităţii:

ale parcurilor menţionate şi prestează servicii de

producerea sau dezvăluirea unu nou fapt, lege,

legătură (de interfaţă) între deţinătorii de idei

relaţie, dispozitiv sau produs, procedeu sau sistem,

(universităţi, centre de cercetare, centre

care are la bază cunoştinţe accesibile ce nu decurg

tehnologice) şi potenţialii clienţi (întreprinderi).

direct, simplu sau prin intermediul unui proces logic
din informaţiile care ne stau la dispoziţie, dar se
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bazează pe procese intuitive (Goldsmith).

Analizând noţiunile de mai sus,
determinăm relaţia dintre activitate
inovantă şi creativitate: activitatea
inovantă reprezintă transformarea unei
idei creative în ceva profitabil şi lansarea
ei pe piaţă.
Parcurile inovaţionale pot fi clasificate în trei
categorii: ştiinţifice, tehnologice, ştiinţificotehnologice. În infrastructura inovaţională deseori

Necesitatea structurilor inovaţionale
decurge din practica internaţională.
Crizele economice din Germania, Franţa,
Marea Britanie etc. au constituit un
imbold pentru organizarea parcurilor
ştiinţifice şi tehnologice şi au demonstrat
că acestea pot constitui un mecanism
eficient în depăşirea crizei. Noile condiţii
ale economiei de piaţă reclamă
conlucrarea diverselor straturi ale
societăţii, capabile să rezolve problemele
de importanţă vitală.
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În acest context, parcurile inovaţionale reprezintă

ştiinţific, pentru a scurta la maximum timpul

un arsenal de forme şi structuri noi de integrare şi

necesar ca acest rezultat să devină marfă, deci

interacţiune eficientă, de lungă durată a ştiinţei,

pentru a scurta perioada inovaţională.

învăţământului, antreprenoriatului, băncilor,
organelor puterii de stat de toate nivelurile.
Activitatea rezultativă a parcurilor inovaţionale şi
de transfer tehnologic oferă

posibilitatea de a

elabora strategii argumentate de dezvoltare, pe

inovativ.
La sfârşitul secolului trecut, în lume existau
aproximativ 7000 de parcuri ştiinţifice care în

asigură o dezvoltare durabilă a ţării.

prezent funcţionează efectiv pe lângă majoritatea

Care sunt însă soluţiile transformării unei civilizaţii
tehnocrate în civilizaţie inovantă?

universităţilor SUA şi ale Europei. Multiple structuri
de acest gen au fost fondate în India, Thailanda,
Japonia, China, în ţările Europei de Est. Parcurile

Primo, este necesar de conştientizat la nivel de

ştiinţifice au devenit cartea de vizită a economiei

stat că:

prospere, în ascensiune din ţările dezvoltate

Ô

dezvoltarea tehnocrată a civilizaţiei a trecut

Termenul technopolé se traduce din limba

Ô

Ô

de apogeu şi priorităţile economiei mondiale

franceză prin sintagma parc ştiinţific, tehnologic,

sunt în schimbare spre o dezvoltare pe cale

de cercetare. De facto, unele din tehnopolurile

inovaţională;

franceze sunt tehnopolisuri – oraşe sau

teza economiei bazate pe resurse naturale

comunităţi ale ştiinţei şi antreprenoriatului
scientofag. Apariţia tehnopolurilor franceze a fost
determinată de politica de stat de descentralizare

în prim-plan se propulsează tehnologiile

a ştiinţei spre periferii. Prioritatea principală a

informaţionale şi sociale, ecologia şi

tehnopolurilor franceze a constituit-o iniţial

dezvoltarea durabilă;

transferul de tehnologii către firme, dar nu

incompatibilitatea nivelului de dezvoltare a
resurselor umane cu noile tendinţe de
organizare a societăţii în condiţiile
economiei moderne se acutizează.

3/2004

umane, pentru a educa noua generaţie în spirit

spectrului nou extins, viabil economic, care

devine istorie;

Intellectus

profesorilor la unele specialităţi, inclusiv socio-

termen scurt sau, mai ales, de lungă durată, a

Ô

56

Terţo, este necesar de actualizat CV-urile

susţinerea antreprenoriatului. În ultima vreme,
accentul politicii de stat s-a schimbat şi, drept
urmare, aproximativ 80% din tehnopoluri au
fondat incubatoare de business. Aşadar,
dezvoltarea ştiinţei în centrele anterior slab

Toate aceste considerente reclamă adoptarea

dezvoltate a impulsionat activitatea inovaţională,

unei noi strategii de dezvoltare a economiei şi de

nucleul căreia este iniţial business-incubatorul,

cultivare a resurselor umane.

iar ulterior activitatea de antreprenoriat.

Secundo, schimbarea poate fi numai în cadrul

O situaţie similară se constată şi în Japonia. Însă

colaborării şi interacţiunii continue a diferitelor

în această ţară, prin metode dure, secundate de

grupuri din societate şi, în primul rând, a

o susţinere solidă din partea statului şi a

oamenilor de afaceri, savanţilor şi corpului

autorităţilor publice locale, tehnopolisurile au fost

didactic. În cercul oamenilor de afaceri vor avea

create în oraşe periferice, fără tradiţii ştiinţifice. Şi

prioritate acele personalităţi, care vor activa în

aici, la fel ca şi în Franţa, acţiunile întreprinse au

domenii absolut noi ale business-ului,

fost dictate de necesitatea decentralizării ştiinţei

modificând astfel însăşi structura acestuia. În

către regiunile slab dezvoltate pentru a lansa

domeniul cercetării, al transferului tehnologic rolul

antreprenoriatul pe principii tehnologice noi. Astfel

principal îi va reveni personalului din structurile

a fost fondat şi cel mai renumit tehnopolis din

inovaţionale (parcuri ştiinţifice, tehnologice,

Japonia, „Tsukuba”, în care statul a investit $ 1.0

incubatoare de business), cu condiţia că acesta

mlrd, în prezent aici activând peste 145 mii de

va schimba radical managementul rezultatului

persoane.
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În Belarus, de curând a fost emis un decret

avansate, parc ştiinţific. La prima etapă scopul

prezidenţial privind întreprinderea unor măsuri

principal îl constituia formarea unui cadru

urgente pentru perfecţionarea activităţii ştiinţifico-

stimulativ şi a infrastructurii pentru atragerea şi

tehnice şi inovaţionale a Academiei de Ştiinţe.

dezvoltarea antreprenoriatului, pentru formarea

Astfel va fi realizat pe etape planul strategic de

pieţei de cereri. La această etapă parcul a

fondare a tehnopolisurilor academice - zone ale

beneficiat de un flux impresionant de tehnologii.

tehnologiilor noi, avansate, care vor beneficia de

La etapa a doua se formează sistemul de relaţii

facilităţi fiscale. Este elaborat, de asemenea,

cu organizaţiile şi parcurile ştiinţifice din ţară şi de

programul de stat de fondare a zonelor inovaţio-

peste hotare. Principala particularitate a acestei

nale (tehnopolisurilor) pe lângă universităţi.

etape este interacţiunea intensivă şi ascendentă

În Ucraina, primele parcuri ştiinţifice au fost
formate în baza universităţilor şi institutelor de
cercetare cu renume mondial. Sunt promovate
modificări şi adaptări de rigoare ale legislaţiei,
care avantajează extinderea structurii existente a
parcurilor ştiinţifice şi tehnologice din ţară.
Concomitent, este lansat experimentul-pilot de
edificare a sociopolisurilor (or. Reni etc.).
Lansarea proiectului de edificare a
sociopolisurilor în Ucraina a fost determinată în
mod direct de activitatea Senatului Academic
Internaţional, înregistrat în Republica Moldova.
În China, fondarea primului parc ştiinţific a decurs
contrar tuturor regulilor generale aplicate în alte
ţări, funcţionând şi dezvoltându-se până în prezent
pe o traiectorie proprie. Prima structură de acest
gen a fost înfiinţată în 1985, având statutul de parc
de producere într-un oraş lipsit de infrastructura
ştiinţifică necesară. Însă, deja în 1991, parcul
devine cel mai puternic centru de comercializare a
rezultatelor ştiinţifice, Consiliul Suprem al Chinei
acordându-i prerogativa de regiune naţională de
dezvoltare a tehnologiilor avansate. (Nu e un

a ştiinţei cu producerea. La această etapă drept
forţe motrice servesc piaţa şi tehnologiile
avansate. Pentru etapa a treia se preconizează
orientarea preponderentă a activităţii spre
cercetări aplicative, de dezvoltare. Imperativul
ultimei etape este exportul de tehnologii
avansate din parc spre piaţa internă şi externă.
Aşadar, conform variantei chineze, în procesul de
transfer tehnologic parcul îndeplineşte, la
anumite etape, funcţii de bază diferite: sponsor,
incubator, mediator între ştiinţă şi
antreprenoriat.
Pentru edificarea şi consolidarea parcului din
Shenzhen a fost elaborată strategia de finanţare
din diverse surse: de la tripla alianţă menţionată
mai sus, din credite preferenţiale de la stat, din
activităţi comerciale, inclusiv cu fonduri fixe, din
leasing şi operaţiuni financiare. Abia la ultima
etapă de dezvoltare a parcului se prevede, drept
sursă de venit, realizarea licenţelor şi servicii
tehnologice şi de marketing. Un regim facilitant
pentru atragerea investiţiilor străine a fost stipulat,
de asemenea, şi în actele legislative.

secret faptul că amplasarea parcului în Shenzhen
a fost determinată de aflarea acestui oraş în
imediata apropiere de Hong Kong). Întrucât în
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China lipseşte criteriul principal de susţinere a
parcurilor – capitalul de risc, realizarea proiectului
temerar a fost posibilă datorită formării unei triple
alianţe între ştiinţă (Academia de Ştiinţe din
China), organele de stat (municipalitatea) şi
antreprenoriat (Corporaţia Internaţională de Trust
şi Investiţii a provinciei Guandun).
De la bun început, în planul strategic de dezvoltare
a parcului respectiv au fost prevăzute trei etape
netradiţionale: parc de producere, parc de
producere orientat preponderent spre tehnologii

Realizarea primului parc ştiinţific din
China s-a încununat de succes datorită
susţinerii constante din partea Academiei
de Ştiinţe, sursă continuă de proiecte
inovaţionale (cca 50% din tehnologiile
asimilate de parcul tehnologic provin din
mediul academic), precum şi strategiei
speciale, dure, perspicace a statului,
care a sprijinit efectiv eforturile comune
ale celor trei parteneri strategici
(tripla alianţă).
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În Federaţia Rusă, primele tehnopolisuri – oraşe

reprezintă 2% din cele obţinute în SUA, deşi

ale ştiinţei – au fost întemeiate în anii ’50.

Federaţia Rusă deţine 12% din potenţialul

Parcurile tehnologice, elaborate după modelul

mondial al cercetătorilor, cunoscuţi în lume

occidental, au apărut aici în ultimul deceniu al

pentru rezultatele lor performante. În această

secolului XX (aproximativ 60 de parcuri în 40 de

ţară doar 1% din inovaţiile autohtone sunt utilizate

oraşe). Sunt renumite parcurile de la

în industrie; în 10 ani numărul cererilor de brevet

Universitatea de Stat „M. Lomonosov”, Institutul de

a scăzut de 60 de ori.

Aviaţie din Moscova, Institutul de Inginerie şi Fizică
din Moscova, universităţile din Tomsc, Ufa etc. La

Însă în ultimii ani situaţia din domeniul inovaţional

acea etapă, în parcurile ştiinţifice din Federaţia

al Federaţiei Ruse a început să se redreseze. A

Rusă activau 780 de firme inovaţionale,

fost aprobată de guvern Concepţia legislaţiei

numărând peste 10 mii de angajaţi. Au fost

privind formarea zonelor economice speciale de

realizate 710 tipuri de produse scientointensive,

dezvoltare a sectorului inovaţional şi

850 de proiecte inovaţionale, care le-au adus

implementarea unui regim facilitant pentru

acestor structuri un venit de 32 mlrd ruble, inclusiv

potenţialii investitori. Primele zone de acest fel vor

6,5 mlrd provenite din activităţi externe.

fi deschise deja în 2005 (zone tehnice de
implementare) şi în 2006 (zone industriale de

De remarcat faptul că în aceste activităţi

producere). Pentru anul curent a fost preconizată

susţinerea de stat a fost minimă. Parcurile au fost

fondarea a 10 Centre de Dezvoltare a Activităţii

create la iniţiativa oamenilor de ştiinţă, în scopul

Inovaţionale. S-a decis să fie înfiinţate Agenţia de

atragerii unor surse financiare alternative.

Inovaţii, Centre de Inovaţii, secţii de comercializare

Experimentul a reuşit, în mare măsură, datorită

atât în cadrul instituţiilor de învăţământ superior,

potenţialului ştiinţific deosebit şi rezultatelor

cât şi al Academiei de Ştiinţe. Agenţia de Inovaţii a

aplicative extrem de valoroase. O altă

Academiei de Ştiinţe va fi finanţată din bugetele

particularitate a parcurilor ruseşti este că până nu

federal, municipal şi academic.
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demult ele funcţionau într-un cadru legislativ care
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nu facilita cât de cât desfăşurarea activităţilor

În SUA, parcurile tehnologice au apărut la

inovaţionale şi a business-ului scientointensiv.

începutul anilor ’50 ai secolului trecut, o dată cu

Lipsa atenţiei necesare din partea statului a avut

înfiinţarea Parcului Ştiinţific al Universităţii

drept urmare faptul că în prezent Federaţiei Ruse

Stamford. La ora actuală pe teritoriul SUA

îi revin doar 0,3% din piaţa tehnologiilor avansate

funcţionează cca 30% din numărul total de parcuri

mondiale (SUA – 36%, Japonia – 30%, Germania

din lume. În cel mai renumit dintre ele, Parcul

– 16%). Veniturile provenite de la realizarea

Tehnologic “Silicon Valley” astăzi sunt concentrate

licenţelor pentru activităţi bazate pe know-how

317 companii industriale cu cca 20 mii salariaţi.

La finele anilor ’80 încep să apară parcuri inovaţionale şi în ţările Europei Centrale şi de
Est: Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Slovenia, Ungaria. Cele mai operante
structuri de acest gen s-au constituit în Polonia şi Ungaria, fapt ce a impulsionat enorm
dezvoltarea economică a acestor ţări.
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ALEXANDR {AM{URIN: SAVANT
{I UMANIST

Acum 43 de ani, la comemorarea unui centenar de la naşterea
ilustrului nostru compatriot, savantul chimist cu renume mondial
Nicolae ZELINSCHI, ţin minte, am fost plăcut surprins de
cuvintele rostite de unul dintre continuatorii săi, omul de ştiinţă
Alexandr ŞAMŞURIN: „A trăit o viaţă uimitor de lungă”. De
unde avea să ştie atunci bunul nostru coleg că va avea parte şi el
de o viaţă tot atât de lungă şi rodnică…

Născut la 14 octombrie 1909 în oraşul Sarapul,

prin descoperirile sale, în special, după ce a

Udmurtia, viitorul savant studiază la facultatea de

realizat sinteza unor complicaţi compuşi naturali

chimie a Institutului Pedagogic (1928-1931), apoi

şi diverşi omologi ai acestora (cumarine,

îşi face doctorantura (1932-1936) la Universitatea

atractanţi, hormoni juvenili). A iniţiat cercetările în

din Samarkand, susţinându-şi teza de doctorat cu

domeniul sintezei substanţelor biologic active –

tema „Influenţa gradului de electronegativitate şi

remedii eficace, ecologic inofensive de combatere

electropozitivitate a radicalilor asupra legităţii

a dăunătorilor.

adiţiei sau scindării hidracizilor” (1937). Activează
la aceeaşi universitate şi, ulterior, la Institutul de
Medicină din Samarkand. În 1953 devine
conferenţiar la Institutul de Medicină din Chişinău,
cercetător ştiinţific superior (1959), iar din 1961 –
şef al Laboratorului de Sinteză Organică, fondat
de el în cadrul Institutului de Chimie al Academiei
de Ştiinţe a Moldovei.
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Din primii ani de activitate pe tărâmul ştiinţei
moldave, Alexandr Şamşurin s-a recomandat ca
un statornic preţuitor şi ocrotitor al mediului
ambiant, demonstrând această credinţă şi
consacrare prin tot ce a făptuit în munca de
cercetare şi în sfera învăţământului. Această
omenească atitudine a respectabilului savant a
fost răsplătită din plin de natura-mamă – cu lungi
ani de viaţă sănătoasă şi creatoare.
Subtil generator de idei, Alexandr Şamşurin a

A publicat 5 monografii, circa 150
articole ştiinţifice în publicaţiile periodice
de specialitate; a semnat, de asemenea,
peste 300 de materiale pe diverse teme
în mass-media (eseuri, tablete,
medalioane, curiozităţi din mediul
ştiinţific, meditaţii, aforisme etc.).
Este deţinătorul a 17 brevete de invenţie
şi 2 patente (Austria, Franţa).
A scris şi a redactat pagini de literatură
de popularizare a ştiinţei cu tentă
distractivă (cartea „Chimia în orele de
răgaz” de Iurie Lealikov ş.a.).
A pregătit 6 doctori şi doctori habilitaţi în
chimie.

devenit foarte curând notoriu în mediul ştiinţific
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Personalitate dotată multilateral – neîntrecut

într-o carte; arareori ducea la bun sfârşit cele

animator şi generator de idei noi în chimie, dar şi

începute. Nu şi-a definitivat nici teza de doctor

un literat cu pană sigură (scria poezii apreciabile

habilitat în chimie. Prietenii şi colegii săi de

din fragedă copilărie, tipărite frecvent în diverse

generaţie, poate mai puţin dotaţi decât el – Ivan

publicaţii periodice) - Alexandr Şamşurin a fost o

Knuneanţ şi Abid Sadîkov, chimişti cu renume

fire poetică, sensibilă, romantică, apreciată în

mondial, academicieni şi Eroi ai Muncii

mediile intelectuale. Iată de ce mărturisirea sa de

Socialiste, îl dojeneau mereu, oferindu-i tot

altădată nu mi s-a părut deplasată: „Am căutat

sprijinul necesar pentru o carieră fulminantă, însă

adevărul în vin”. Este, poate, o afirmaţie de

savantul-poet de fiecare dată se eschiva să

moment, o concluzie a unui om ce a trăit şi a

răspundă decis.

simţit din plin toate înălţările şi decăderile unei
societăţi alimentate de o morală ambiguă. În
această ordine de idei, n-a fost, fireşte,
întâmplătoare apropierea sa de poetul şi
chimistul Ion Vatamanu cu care, la „un pahar de

Dualitatea atât de specifică caracterului
său l-a purtat ca un pendul de la o

vorbă”, având laboratoarele ştiinţifice în imediată

preocupare la alta, trecându-l prin ani

vecinătate, au purtat interminabile şi controversate

mereu pasionat de frumos şi de util,

discuţii zile şi nopţi în şir, porniţi în căutarea

mereu atras de cele mai stringente

adevărului vieţii şi a ştiinţei.

probleme ale ştiinţei şi artei, fără a săpa
filonul aurifer până-n adâncuri,

Având date de anchetă ireproşabile,
fiind vorbitor de limbă rusă (soţia sa a
făcut parte însă din anturajul legendarei
Dolores Ibarruri), Alexandr Şamşurin
n-a putut merge, totuşi, niciodată peste
hotare şi nici n-a avut acces la arhivele
cenzurate, cum au avut alţii. Nu se
bucura de încredere.

risipindu-se ca un regret întârziat şi
rămânând mereu nepreţuit ca o facere
de bine.

Destinul familiei lui Alexandr Şamşurin este, de
asemenea, ieşit din comun. Consoarta sa,
spaniola Conchita Andueza Puelles, născută în
1922, s-a refugiat în Rusia în 1937, în perioada
războiului civil din Spania ce a dus la instaurarea
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regimului totalitar al generalului Franco. În timpul
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Cu toată ardoarea sufletului s-a consacrat

celui de al II-lea război mondial studiază la

scrisului, filateliei şi arhivisticii. A tradus versuri de

Samarkand, unde face cunoştinţă cu

Pablo Neruda (Atacama, Mari Chiliene ş.a.) din

conferenţiarul universitar Alexandr Şamşurin,

spaniolă. În arhiva sa personală se păstrează

întemeind mai târziu o frumoasă familie în care

scrisori de la Maxim Gorki, Svetoslav Roerich,

s-au născut trei fiice (Olga, Tatiana şi Nadejda) şi

Albert Rys Williams, de la alte distinse

un fecior (Visent). Trăind 57 de ani departe de

personalităţi ale lumii. O mare pasiune a sa a

plaiul natal, Conchita n-a mai putut rezista

constituit-o viaţa şi creaţia lui George Bernard

despărţirii de patrie. Se repatriază în 1994 în

Shaw. Cu pedantismul propriu unui chimist

oraşul Vitoria (Provincia Alava) din Spania, urmată

experimentator, a cercetat migălos aforismele lui

rând pe rând şi de 3 copii ai săi. În Moldova

Shaw şi a publicat două cărţi de „Shaw-isme” –

rămâne doar mezina Nadejda, care activează la

culegeri de expresii şi aforisme ale celebrului

Universitatea de Medicină şi Farmacie

scriitor, cazuri amuzante din viaţa lui.

„N. Testemiţanu”.

Era exigent şi, într-un fel, nehotărât din fire –

Multă lume îşi doreşte o viaţă lungă. Şi-o fi dorit-o

am văzut în manuscrisele sale zeci de povestiri

şi eroul nostru – el întrebându-se asemeni

fantastice demne de a fi înmănuncheate

biblicului Iov: „Oare nu în bătrâni sălăşluieşte
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înţelepciunea şi priceperea nu merge mână în
mână cu vârsta înaintată?”. Răspunsul pe care l-a
găsit, într-un amurg al vieţii, este oarecum
dezolant: „Pentru longevitate trebuie să plăteşti
prea scump”.

Trecut de pragul celui de-al zecelea
deceniu de viaţă, comorile minţii sale
rămâneau nealterate, ba chiar căpătaseră
o nouă strălucire, purtând pecetea sănătăţii
şi virtuţii omeneşti. Dovadă fiind ultimele
publicaţii ale autorului (serialul din
Nezavisimaia Moldova, februarie-mai
1999) – meditaţii, aforisme comentate de o
pană sigură de gânditor şi scriitor, note pe
marginea unor întâmplări şi fapte de viaţă
cotidiană etc., în genul lui Ilia Erenburg

sau Constantin Paustovski. Aceste crochiuri
ale savantului conferă, în opinia noastră, o
lumină nouă numelor unor mari scriitori ai
lumii, pe care Alexandr Şamşurin i-a citit
în permanenţă, învăţând de la ei ce
înseamnă adevărul vieţii, destinul unui om
şi credinţa în Cel de Sus. Aceste nume sunt
Lev Tolstoi, Nicolai Gogol, Svetoslav
Roerich, Marina Ţvetaeva, Ivan Bunin,
Anton Cehov, Maxim Gorki, Alexandr
Kuprin, Michel Eyquen de Montaigne,
Erich Maria Remarque, Emile Zola,
Auguste Renoir etc.
…Ajuns la onorabila vârstă a patriarhilor biblici, a
decedat la 26 septembrie 2003, în cel de al 95-lea
an de viaţă.
Dumitru BATÎR,

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

SUMMARY

This material represents a fragment of the life and activity of the scientist and pedagogue,
publicist and thinker Alexander Shamshurin – an unusual personality in our scientific
society – Doctor in chemistry, author of nearly 500 publicities included in special journals,
as well as in mass media of different kind. He published 5 books and is owner of 17 patents
for inventions and 2 international patents (Austria, France). Mr. Shamshurin has trained 6
Doctors and Doctors Habilitate in chemistry.

CALENDAR
La 31 iulie 1949 s-a născut la Brânza, Vulcăneşti, Ion Bostan, academician, doctor habilitat în
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ştiinţe tehnice, profesor universitar, rector al UTM.
Este autor a 125 de invenţii, iar domeniile sale de cercetare sunt: maşinologie şi fiabilitatea maşinilor,
teoria fundamentală a angrenajelor, cercetarea şi sinteza transmisiilor planetare precesionale de uz
casnic, roboţi şi tehnica de exploatare a fundului oceanului planetar.
Acad. Ion Bostan este Laureat al Premiului de Stat al Republicii Moldova pentru ştiinţă şi tehnică
(1978, 1998), “Inventator Emerit” al Republicii Moldova (1989), deţinător al Medaliei de Aur OMPI
“Inventator remarcabil” (1998), “Inventator de Elită” al României (1994), cavaler al “Ordinului
Republicii”, preşedinte al Asociaţiei Inginerilor din Republica Moldova, membru al Prezidiului
Comisiei Superioare de Atestare.
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130 de ani de la naştere

ASTROFIZICIANUL NICOLAE DONICI –
UN EINSTEIN AL MOLDOVEI
MEMBRU DE ONOARE AL ACADEMIEI ROM~NE,
UNUL DINTRE PRIMII CERCET+TORI AI SPECTRULUI SOLAR,
COMETELOR, STELELOR, PLANETEI SATURN, LUMINII ZODIACALE
Printre cei 12 mari români –
M. Eminescu, G. Enescu,
C. Brâncuşi, E. Văcărescu,
V. Daimaca, H. Oberth,

În 1883 a absolvit gimnaziul nr. 1 din Odesa,
în 1897 – facultatea de fizică şi matematică a

C. Pârvulescu,

Universităţii Novorosiisk din Odesa cu

E. Grebenicov, numele

Diplomă de gradul I. În anii de studenţie a

cărora au fost acordate

manifestat un viu interes faţă de problemele

unor stele, figurează şi

astrofizicii şi astronomiei.

9.494), rudă a fabulistului
moldovean Alexandru Donici.
Cu ocazia jubileului de 130 de ani de la naşterea astronomului, Prezidiul Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi Senatul
Universităţii de Stat din Moldova au organizat Seminarul

3/2004

or. Chişinău într-o familie de boieri moldoveni.

J. Drăgescu, S. Haret,

Nicolae Donici (Asteroidul
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S-a născut la 1 septembrie 1874 în

N. Sănduleac,

compatriotul nostru

62

NICOLAE DONICI: REPERE
BIOGRAFICE

A făcut cercetări în cadrul Observatorului
Pulkovo de lângă Sankt-Petersburg, a
participat la numeroase expediţii în ţară şi
peste hotare, devenind o personalitate
cunoscută în cercurile ştiinţifice ale
Academiei Imperiale Ruse şi în alte centre
ştiinţifice de pe mapamond. A cercetat
spectrele meteoriţilor, cometelor, Soarelui, a

ştiinţific republican cu tema „Astronomul Nicolae Donici –

efectuat fotografii unice ale proturberanţelor

130 de ani de la naştere”. Manifestarea a avut loc la 3

solare; a urmărit fenomenul creşterii umbrei

septembrie curent în Sala de conferinţe a AŞM, fiind

Pământului pe Lună în timpul eclipselor

moderată de membrul corespondent Boris Găină, secretar

solare; a cercetat deplasarea stelei Cefeide;

ştiinţific general al AŞM. Cuvânt de salut în faţa celor prezenţi

a examinat luminiscenţa anomală a planetei

a rostit prof. Petru Gaugaş, dr. hab., prorector al USM.

Saturn ş.a.

Raportul „Astronomul N. Donici între Dubăsarii Vechi şi

În 1908 a construit pe moşia sa din

marile centre ştiinţifice ale lumii. Repere biografice” a fost

s. Dubăsarii Vechi un observator astronomic

prezentat de acad. Haralambie Corbu. Domnia sa a relatat

şi o staţie meteo, în care făcea cercetări.

în mod detaliat despre viaţa şi activitatea savantului.

Telescopul a fost făcut la Pulkovo după
proiectul lui N. Donici, având o rază de rotaţie

N. Donici a rămas orfan la vârsta de 8 ani. Mătuşa sa,

de 10 metri. În 1918 revine în Basarabia şi îşi

Lâsacovschi-Macri, sora mamei, din Dubăsarii Vechi, l-a luat

continuă activitatea ştiinţifică.

sub tutelă, l-a susţinut în obţinerea studiilor şi i-a lăsat drept

În 1913 a fost ales membru al Uniunii

moştenire averea – circa 3 mii hectare de pământ – livezi, vii,

Internaţionale pentru Cercetarea Soarelui;

păduri. N. Donici a lucrat în calitate de secretar comercial în

timp de 3 ani a reprezentat Rusia în Comisia

Cancelaria de stat a Rusiei, a călătorit şi a făcut cercetări în

pentru eclipse. Mai apoi devine membru al

astronomie în Europa, Africa de Nord, Asia şi America.

Comisiei de spectroheliografie. Din anul 1922
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este membru al Comisiei pentru fizica
Soarelui şi al Comisiei pentru planete. În
acelaşi an s-a învrednicit de titlul de Membru
de Onoare al Academiei Române, membru al
Comitetului Naţional pentru Astronomie. Tot în
anul 1922, la primul congres al Uniunii
Astronomice Internaţionale (UAI), N. Donici
devine membru şi face parte din comisiile de
meteori şi lumină zodiacală. A participat la
congresele acestei uniuni la Roma în 1922, la

Acad. H. Corbu de la Institutul de Literatură şi Folclor al AŞM,
şi primarul Aurel Antoci, în faţa consătenilor

Cambridge (Marea Britanie) în 1925, la
Leiden (Olanda) în 1928, la Nicolae N.
Donici Cambridge (SUA) în 1932, la Paris în
1935, la Stockholm în august 1938, cu care
ocazie are loc adeziunea României ca ţarămembră a UAI.
Cel de-al doilea Război Mondial s-a răsfrânt
nefast asupra destinului lui Nicolae Donici. În
1940 a fost nevoit să părăsească Dubăsarii
Vechi. În 1941, în timpul războiului, conacul a
fost devastat, au dispărut fără urmă toate

Varvara Mafteuţă, născută în anul 1927 la Dubăsarii Vechi,
care la vârsta de 14 ani a avut ocazia să-l cunoască pe astronomul
N. Donici, le spune savanţilor I. Nacu şi V. Cernobai că bustul
instalat în faţa conacului nu seamănă cu originalul.

bunurile. La 15 aprilie 1944 complexul
hotelier din Bucureşti, în care trăia savantul,
a fost bombardat. Peste câteva zile a căzut
o bombă şi pe a doua clădire unde locuia
N. Donici. A pierdut totul, dar din fericire în

Valeriu Canţer, academician coordonator al Secţiei de Ştiinţe

ambele cazuri savantul a scăpat cu viaţă –

Matematice, Fizice şi Tehnice a AŞM, s-a referit la activitatea

în momentul bombardamentului nu era

omagiatului în contextul astronomiei moderne, accentuând

acasă. În acelaşi an a părăsit Bucureştii.

în comunicarea sa că Nicolae Donici poate fi numit pe drept

Soarta l-a purtat şi prin Germania. Apoi – în

cuvânt Einstein al Moldovei.

Franţa. S-a angajat la lucru la Observatorul

În jumătatea a doua a zilei participanţii la seminar au vizitat
Laboratorul metrologia mediului ambiant şi astronomie al
Universităţii de Stat din Moldova (Observatorul astronomic
din Lozova, Străşeni), condus de Petru Lozovan, dr., conf.
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univ. Comunicări privind diverse aspecte ale astronomiei au

din Meudon de lângă Paris. Aici s-au păstrat
peste 30 de lucrări ale savantului. În 1948,
de rând cu alţi oameni de ştiinţă, Nicolae
Donici a fost exclus din rândurile Academiei
Române, iar în 1990 este reabilitat.

prezentat specialiştii în domeniu Vasile Cernobai, dr., SA

Se crede că savantul a decedat în anul

Astrointeroptic Plus, Mihai Caraman, dr. hab., prof. la USM,

1956, în vârstă de 82 ani. Deoarece era

Ion Nacu, directorul Observatorului astronomic republican,

necăsătorit şi nu avea urmaşi, nu se ştie cu

Sergiu Sumcă, membru al Consiliului Asociaţiei Astrologice

siguranţă locul înhumării: la Paris, Nizza,

din Moldova, Ştefan Tiron, lector superior la USM.

la Sudul Franţei, unde ar fi fost amplasat

Sâmbătă, 4 septembrie, participanţii la seminar au depus
flori la bustul lui Nicolae Donici, instalat acum 10 ani în
s. Dubăsarii Vechi, r-nul Criuleni.
Oaspeţii au vizitat cavoul familiei Donici (arhitect
Alessandro Bernardazzi) din curtea bisericii, ghid fiindu-le

într-un azil de bătrâni sau poate undeva în
Argentina...
În anul 1994, cu ocazia jubileului de 120 de
ani de la naştere, lui Nicolae Donici i-a fost
instalat un bust în curtea conacului său
din s. Dubăsarii Vechi, r-nul Criuleni.

părintele Ioan Ciobanu. Aici sunt înhumate rudele sale pe
linie maternă : Leonid, Xenofont, Nicolae, mama astrofizi-

Sursa: http://www.asm.md

cianului – Limonia Donici-Macri, decedată la 6 noiembrie

http://www.astroclubul.org
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1882 (la 35 de ani), mătuşa sa Lâsacovschi-Macri şi unchiul
Lev Lâsacovschi, Paul Pelican, pe crucea căruia a fost
incrustată inscripţia : «Que Dieu aie ton âme mon Pachonia» («Dumnezeu să odihnească în pace sufletul tău»).
La ceremonie au luat cuvântul membrul corespondent al
AŞM Boris Găină, acad. Haralambie Corbu, primarul satului
Aurel Antoci, directorul Liceului teoretic «Nicolae Donici»
Andrei Zgârcu ş.a., care au menţionat aportul lui Nicolae
Donici la îmbogăţirea patrimoniului ştiinţific mondial. S-a
propus ca în viitorul apropiat în casa unde a locuit şi a activat
savantul să fie fondat un muzeu. Ideea aceasta a fost
susţinută unanim de cei prezenţi. Au fost făcute primele
donaţii viitorului muzeu din partea savanţilor H. Corbu, V.
Cernobai, A. Eşanu, V. Eşanu – cărţi, reviste, ziare, fotografii.
Una din strănepoatele lui Nistor Leahu, fost gospodar din

Cavoul familiei Donici (arhitect A. Bernardazzi)

localitate care l-a cunoscut pe savant, a donat ornicul familiei
Donici «Rois de Paris» («Regele Parisului»), ce s-a păstrat

În curtea liceului elevii au evoluat cu un

şi funcţionează până azi.

mic concert consacrat omagiatului.
Mihai CUCEREAVII, Foto de autor

VICTOR GHICAV~I – 60 DE ANI
La 11 august 1944 s-a născut la Mărcăuţi, Edineţ, Victor GHICAVÂI,
doctor habilitat în medicină, profesor universitar, şef catedră farmacie şi
farmacologie clinică a USMF “N. Testemiţanu”, “Om Emerit”, Laureat al
Premiului de Stat al Republicii Moldova.
V. Ghicavâi a publicat peste 330 lucrări ştiinţifice, este autor a 14 brevete de
invenţie, 7 monografii, 4 manuale, 10 îndrumare de specialitate, 7 preparate
medicamentoase originale cu acţiune antihipotensivă, absorbantă, regenerativă
şi citoprotectoare, antimicrobiană şi antifungică.
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V. Ghicavâi a întemeiat şi implementat farmacologia clinică în procesul de instruire a studenţilor şi
rezidenţilor, precum şi în sistemul sanitar de ocrotire a sănătăţii din Republica Moldova.

Colectivul AGEPI îi urează jubiliarului, la frumoasa vârstă pe care a împlinit-o,
ani mulţi şi fericiţi, cu noi realizări profesionale remarcabile,
pace-n suflet şi în familie,
multă sănătate, o stare sufletească plină de optimism, bucuria afirmării
şi împlinirii tuturor dorinţelor.
LA MULŢI ANI!
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UN DECENIU DE TRANSFORM+RI

{tefan CRIGAN,
vicedirector general,

Dan NOUR,
[eful Serviciului de Stat
pentru Reglementarea
regimului propriet=\ii funciare,

Agen\ia de Stat Rela\ii
Funciare [i Cadastru

De curând, Agenţia de Stat Relaţii Funciare şi Cadastru a rotunjit un deceniu de activitate
acesta fiind un moment de bilanţ al împlinirilor înscrise pe răbojul tinerei instituţii care ţine
evidenţa strictă a folosirii pământurilor – principala bogăţie naturală a ţării noastre.
Conform Cadastrului Funciar al Republicii

cernoziomurile ocupă circa 75%, solurile de

Moldova, cota terenurilor agricole constituie 2 mln.

pădure 10%, cele aluviale 8% şi deluviale 4%.

534 mii ha: terenuri arabile - 72,7 la sută, plantaţii
pomiviticole – 11,9 la sută, fâneţe şi păşuni – 15,1
la sută. Suprafaţa terenurilor fondului silvic al
statului constituie doar 10,5 la sută (cota optimă
ar fi de 20-25%).
Calitatea învelişului de sol este confirmată prin
cifre concrete, caracterizând terenurile cu clase
diferite de bonitate. Solurile cu o notă de bonitate
înaltă, 80-100 puncte, ocupă doar 27% sau 689
mii ha. Clasa a doua de bonitate cu 70-80 puncte,
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constituie 21% sau 536 mii ha. Suprafaţa totală a
acestor două clase de bonitate a solurilor se
cifrează la 48% sau 1225 mii ha. Acesta este
fondul de aur al Republicii Moldova, care trebuie
păstrat cu orice preţ pentru generaţiile viitoare.

Solurile cu bonitatea sub 70 puncte ocupă 52%
din suprafaţa terenurilor, fiind degradate slab,
moderat şi puternic sau deteriorate în ansamblu.
Peste 14% din terenurile agricole au nota de
bonitate de 1-40 puncte. Fertilitatea acestor soluri
este scăzută sau foarte scăzută.
În scopul asigurării economiei naţionale cu
producţie topografo-geodezică şi cartografică,
creării Fondului Cartografico-Geodezic şi a Băncii
de date pentru cadastrele specializate, la 27 iulie
1994, prin Decretul nr. 230 al Preşedintelui
Republicii Moldova, pe lângă Guvernul Republicii
Moldova a fost înfiinţată Agenţia Naţională pentru
Geodezie, Cartografie şi Cadastru. Mai târziu, la
24 februarie 1997, au fost transmise Agenţiei

La ora actuală nota medie de bonitate a

Direcţia generală pentru reglementarea regimului

terenurilor agricole în republică constituie 64

proprietăţii funciare din cadrul Ministerului

puncte. Pe parcursul ultimilor 30 de ani nota de

Agriculturii şi Industriei Alimentare, precum şi

bonitate a scăzut cu 6 puncte, iar în raioanele

Institutul de Proiectări pentru Organizarea

Călăraşi, Ungheni, Nisporeni – cu 10 puncte.

Teritoriului, Asociaţia Republicană de Stat pentru

Structura învelişului de sol este următoarea:

Protecţia Solurilor (cu subdiviziunile raionale),
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Banca de informaţie „Cadastru”. Aceste

Prin intermediul tenderelor organizate de Agenţie,

restructurări şi reorganizări au fost întreprinse în

au fost realizate 324 de contracte, inclusiv 103 la

scopul ţinerii Cadastrului funciar, formări

efectuarea lucrărilor cadastrale, fiind finisate în 40

mecanismului de funcţionare a pieţei imobiliare,

oraşe şi în 250 localităţi săteşti, iar în 8 oraşe şi

inclusiv funciare, exercitării controlului de stat

170 sate ale republicii sunt în curs de finisare.

asupra folosirii şi protecţiei terenurilor, organizării

S-au efectuat lucrări de aerofotografiere pe o

şi ţinerii monitoringului funciar şi creării condiţiilor

suprafaţă de 1500 km2.

pentru folosirea raţională a terenurilor în perioada
de tranziţie la economia de piaţă.

Agenţia conlucrează fructuos cu Ministerul
Agriculturii şi Industriei Alimentare, cu instituţiile
ştiinţifice agricole şi în deosebi cu Institutul de

În baza Băncii de informaţie „Cadastru”
şi a Biroului de Inventariere Tehnică a
fost creat Oficiul Informaţional Central
„Cadastru”. Agenţia Naţională pentru
Geodezie, Cartografie şi Cadastru a fost
reorganizată în Agenţia de Stat Relaţii
Funciare şi Cadastru, organ central al
administraţiei publice centrale, care
asigură realizarea politicii statului în
domeniul administrării fondului funciar
şi reglementării relaţiilor funciare,
cadastrului, geodeziei şi cartografiei,
protecţiei şi îmbunătăţirilor funciare pe
teritoriul Republicii Moldova. La ora
actuală în cadrul Agenţiei şi al
subdiviziunilor ei activează mai mult de
1520 colaboratori.

În perioada de existenţă a Agenţiei ca structură
independentă, subordonată direct Guvernului, a
fost creat un Serviciu unic care asigură realizarea
politicii statului în domeniul administrării fondului
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funciar şi reglementării relaţiilor funciare,
cadastrului, geodeziei, cartografiei, valorificării şi
sporirii fertilităţii solului.
A fost creat cadrul juridic-legislativ necesar pentru
implementarea cadastrului, realizarea reformei
funciare şi împroprietărirea cetăţenilor cu pământ,
eliberându-li-se titluri de autentificare a dreptului
deţinătorului de teren. Funcţiile de înregistrare şi
eliberare a documentelor pentru bunurile
imobiliare au revenit unui singur organ executiv,
ceea ce a simplificat procedura şi a micşorat
cheltuielile.
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Cercetări pentru Pedologie şi Agrochimie „Nicolae
Dimo”. Ea elaborează şi editează anual
Cadastrul funciar, în care este contabilizată
suprafaţa şi calitatea solurilor; efectuează
monitoringul funciar al ţării; elaborează şi execută
diverse programe complexe orientate spre
combaterea eroziunii solurilor etc.
Importante lucrări de organizare a teritoriului
efectuează Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului, dotat cu o bază tehnico-materială modernă. Specialiştii Institutului au asigurat
elaborarea schemei generale a utilizării raţionale
şi protecţiei resurselor funciare; amenajării
(organizării) teritoriului în cadrul raioanelor;
măsurilor antierozionale în cadrul raioanelor şi a
22 de bazine hidrografe ale râurilor mici.

Proiectele

de organizare a teritoriului,
elaborate de către Institut, au servit
drept bază pentru perfectarea proiectelor
de lucru privind valorificarea şi
ameliorarea terenurilor degradate,
plantaţiilor silvoameliorative,
construcţiilor antierozionale hidrotehnice,
efectuarea lucrărilor tehnice ameliorative, în rezultat elaborându-se Programul
de valorificare a terenurilor noi şi de
sporire a fertilităţii solurilor în perioada
anilor 2003-2010. Conform proiectelor
Institutului, în circuitul agricol au fost
valorificate peste 10 mii ha de terenuri
neproductive, s-au astupat 890 ravene,
s-au plantat 10,9 mii ha de fâşii
forestiere de protecţie, s-au construit
peste 1100 lacuri antierozionale etc.

ANIVERSÃRI

Întru executarea Legii nr. 1308 din 25.07.1997

respectiv. În Republica Moldova a fost adoptat

privind preţul normativ şi modul de vânzare-

sistemul geodezic de coordonate WGS 84 (World

cumpărare a pământului, Agenţia de Stat Relaţii

Geodetic System 84), care înlocuieşte sistemul

Funciare şi Cadastru, în comun cu Ministerul

de coordonate din anul 1942. Pentru

Agriculturii şi Industriei Alimentare, Institutul de

cartografierea teritoriului ţării la scări mici (până la

Proiectări pentru Organizarea Teritoriului, Institutul

1:50000) este adoptată proiecţia cartografică

de Cercetări pentru Pedologie şi Agrochimie

Universală Transversală Mercator (UTM), pe fuse

„Nicolae Dimo” şi alte instituţii, a elaborat

de şase grade. La îndeplinirea lucrărilor

Programul de valorificare a terenurilor noi şi

topografice şi cadastrale la scări superioare a fost

sporire a fertilităţii solurilor, aprobat de Guvern

adoptată proiecţia cartografică Transversală

prin Hotărârea nr. 636 din 26 mai 2003.

Mercator cu parametrii pentru teritoriul Republicii

Programul nominalizat preconizează pentru

Moldova, într-o singură zonă cu un meridian axial.

perioada anilor 2003-2010 o serie de măsuri de

Spre deosebire de proiecţia utilizată actualmente

protecţie antierozională a solurilor deteriorate, de

Gauss-Kruger, cu două zone de trei grade,

valorificare a terenurilor degradate.

aceasta permite configurarea unei singure zone

Principiul de bază al strategiei combaterii
degradării solurilor constă în formarea zonelor de
protecţie pe întreg teritoriul republicii prin
împădurirea a 75 mii ha, concomitent fiind create
fâşii forestiere (61 mii ha) pe terenurile agricole,

pe întreg teritoriul ţării. Toate calculele matematice
pentru aceste treceri au fost efectuate de către
specialiştii Agenţiei şi Serviciului Topografic al
Ministerului Apărării în colaborare cu consultanţi
din Suedia şi România.

construirea instalaţiilor hidrotehnice, efectuarea

Un rol important în dezvoltarea ramurii îi revine

măsurilor antierozionale agrotehnice. Costul

Institutului „INGEOCAD”, instituţie-pivot în

tuturor lucrărilor prevăzute în Program se cifrează
la 12 miliarde lei, finanţarea efectuându-se din
contul Fondului extrabugetar al Agenţiei şi al
eventualilor investitori naţionali şi străini.

domeniul geodeziei, topografiei şi cartografiei,
dotată la moment cu cele mai avansate tehnologii
geodezice şi fotogrammetrice. Specialiştii de aici
implementează cu succes bazele cartografiei

În cadrul Agenţiei activează Asociaţia Republicană

digitale şi sistemelor informaţionale geografice,

de Stat pentru Protecţia Solurilor cu 11

însuşesc metode noi de înaltă eficienţă, bazate pe

Întreprinderi raionale de Stat pentru Protecţia

calculator şi metode de determinare a

Solurilor (ÎSPS). Asociaţia este responsabilă de

coordonatelor punctelor prin satelit. Succesele

implementarea Programului de valorificare a

Institutului sunt cunoscute şi peste hotarele ţării

terenurilor noi şi sporirea fertilităţii solurilor în

datorită realizării proiectelor din cadrul Asociaţiei

republică, de folosirea eficientă a mijloacelor

Europene „EuroGeographics”: „Global Map (Harta

băneşti ale Fondului extrabugetar al Agenţiei.

Globală) 1:1000000” şi SABE (Frontiere

Intellectus

3/2004

indisolubile ale Europei).

Pe parcursul anilor 1999 – 2004

În ultimii ani a fost elaborată harta digitală

oficiile cadastrale teritoriale au realizat
un volum de lucrări în sumă
de 101,7 mln. lei.

1:250000, harta teritorial-administrativă a

1: 1000000 cu gradul de detaliere la scara
Republicii Moldova la scara 1:400000, baza
digitală a hărţii la scara 1:200000, planul-schemă
a mun. Chişinău şi harta turistică a Republicii
Moldova la scara 1:500000. În scopul creării

Un domeniu prioritar al ramurii este activitatea

bazei geometrice pentru Sistemul Informaţional

topo-geodezică şi cartografică. În această

Geografic Naţional, actualmente este în curs de

perioadă a fost adoptată Legea cu privire la

elaborare harta digitală la scara 1:50000 şi

geodezie şi cartografie şi un şir de acte normative

1:5000. Se realizează lucrări de stabilire,

care reglementează relaţiile activităţii în domeniul

cartografiere, delimitare şi demarcare a frontierei
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de stat a Republicii Moldova, a hotarelor unităţilor

cartografie, cadastru şi teledetecţie asupra

administrativ-teritoriale şi a sectoarelor de teren

Pământului. Au fost semnate acorduri de

ale deţinătorilor de terenuri, precum şi lucrări de

colaborare cu Federaţia Rusă, Ucraina, Belarus,

schimbare a denumirilor geografice.

România. Din 1994 Agenţia este membru al

Prin decretul prezidenţial (nr. 497-III din 8 februarie
2002), a fost creată Comisia mixtă pentru
demarcarea frontierei de stat dintre Republica
Moldova şi Ucraina, se preconizează întocmirea
hărţii de demarcare la scara 1:5000 de-a lungul
acestui sector al frontierei după materialele
aerofotografierii la scara 1:14000.

Consiliului Internaţional pentru Cartografierea
Globală, iar din 2001 - membru activ al Asociaţiei
Internaţionale a Agenţiilor de cartografie
EuroGeographics. De asemenea, Agenţia
colaborează cu Institutul ESRI cu sediul în
Redlands (California, SUA) (lider global al
tehnologiilor GIS), care produce programe pentru
crearea Sistemului Informaţional Geografic

Începând cu anul 1992, în urma deciziei comune

Naţional. Această instituţie i-a acordat un grant în

a guvernelor ţărilor membre ale Comunităţii

valoare de $ 60000, inclusiv un suport pentru

Statelor Independente, Agenţia a devenit membru

instruirea specialiştilor şi consultaţii la crearea

al Consiliului Interstatal pentru geodezie,

Sistemului Informaţional Geografic Naţional.

În rezultatul colaborării cu Institutul Internaţional de Istorie a Ridicărilor şi Măsurărilor
Geodezice (Finlanda), în cadrul proiectului internaţional „Arcul de meridian Struve - un
patrimoniu mondial UNESCO”, punctul geodezic Rudi de pe teritoriul Republicii Moldova
este recunoscut ca punct geodezic al Arcului de Meridian Struve şi inclus în patrimoniul
tezaurului mondial UNESCO. Recent, în baza acordului semnat între Guvernul Republicii
Moldova şi Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Agricultură şi Alimentaţie (FAO), în
cadrul Agenţiei a fost pus în aplicare proiectul „Inventarul ocupării/utilizării terenului prin
teledetecţie”.

CALENDAR
La 30 august 1936 s-a născut la Orhei, Simion TOMA, academician, doctor habilitat în biologie,
director al Institutului de Fiziologie a Plantelor al AŞM. A pregătit 32 doctori şi doctori habilitaţi în
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ştiinţe agricole şi biologice. Este autorul şi coautorul a peste 580 de lucrări ştiinţifice şi circa 40 de
brevete de invenţie.
Pentru merite deosebite în ştiinţă şi aplicarea elaborărilor în producţie este decorat cu trei ordine şi
două medalii guvernamentale. Este posesorul mai multor distincţii ştiinţifice: “Premiul
academicianului D. Preanişnikov”, “Premiul Academiei Române”, “Premiul Academiei de Ştiinţe a
Republicii Moldova”, “Premiul Preşedinţilor Academiilor de Ştiinţe din Moldova, Ucraina şi
Belarus”, “Medalia S. Vavilov”.
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CERCET+RI ASUPRA SPECIILOR
DE ROGOZ (CAREX L.)

dr. hab. Lidia TODERA{,

Comisia Superioar= de Atestare

În ultimii ani, în diverse centre ştiinţifice ale lumii, au luat o deosebită amploare cercetările
privind sistemul reproductiv al plantelor şi animalelor. Variaţiile semnificative ale diferitelor
capacităţi şi caracteristici ale organismului vegetal sunt condiţionate atât de constituţia lor
genetică, cât şi de influenţa factorilor ecologici.
Funcţiile normale ale organismului sunt

Familia Cyperaceae este constituită din cca 95

asigurate de echilibrul genomic. Surplusul sau

genuri. Numărul total de specii ce fac parte din

pierderea unuia sau a mai multor cromozomi,

această familie, potrivit opiniilor contradictorii ale

influenţează atât caracterele morfologice, cât şi

cercetătorilor, variază între 3500 şi 4000.

funcţiile organismului, afectând totodată

Majoritatea plantelor din familia dată se întâlnesc

comportamentul meiotic al cromozomilor.

în ţările tropicale, însă multe specii sunt

Aneuploidia este deseori întâlnită la genul Carex

caracteristice şi zonelor temperate şi reci. În

care are diferite numere de bază ale

locurile mlăştinoase, ele reprezintă deseori

cromozomilor (x=6, 7, 8, 9, 10, 13 etc.).

componentele principale ale covorului vegetal.
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Genul Carex include circa 1500 de specii,
Din multiplele structuri şi procese care stau la

repartizate din punct de vedere evolutiv în 2 secţii:

baza formării sistemului reproductiv la diferite

Carex şi Vignea (1), răspândite în regiunile de

specii de plante, am acordat prioritate

nord ale emisferei nordice, în fitocenozele

următoarelor: diviziunea meiotică,

vegetale de mlaştină, pe păşuni, în păduri, pe

microsporogeneza şi formarea gameţilor masculi.

terenurile aride de stepă, deşerturi, precum şi în

În calitate de material biologic au servit diverse

zonele alpine. Se consideră cel mai polimorf gen

specii de rogoz, situate pe diferite trepte ale

din angiosperme.

evoluţiei. O atenţie deosebită a fost acordată
variabilităţii structurilor sistemului reproductiv şi

Conform datelor din literatura de specialitate (2),

caracterelor morfologice sub influenţa diferiţilor

pe teritoriul Republicii Moldova au fost colectate şi

factori ai mediului.

descrise 42 de specii, dintre care, în flora

69

COMUNICÃRI ªTIINÞIFICE

spontană a Republicii Moldova, 25 se consideră

De remarcat totuşi că la unele specii toate

plante rare (3-4). Habitatul lor este foarte divers -

cele patru nuclee care s-au format în rezultatul

de la condiţiile de mlaştină la cele aride, de stepă.

meiozei sunt funcţionali şi se divizează sincronic

Printre plantele angiosperme sunt cunoscute
doar câteva familii care prezintă interes ştiinţific nu
doar prin anumite particularităţi ale meiozei şi
microsporogenezei (5-6), ci şi prin importanţa lor
economică. Speciile genului Carex se

sau asincronic. În rezultat apar microspori
cu 8 nuclee. Considerăm că este posibilă
şi influenţa condiţiilor mediului înconjurător
asupra procesului de formare a gameţilor
masculi.

caracterizează prin faptul că în rezultatul diviziunii

Pentru alte grupe de specii, în special pentru cele

meiotice se formează nu 4 microspori, ci unul

care populează locuri aride, s-a observat că o

singur cu 4 nuclee.

dată cu maturizarea grăuncioarelor de polen se

Unele rezultate privind diviziunea meiotică şi
microsporogeneza speciilor de rogoz Carex
otrubae, Carex praecox, Carex brevicollis etc. au

micşorează cantitatea de citoplasmă,
modificându-se şi coraportul dintre nucleu şi
citoplasmă.

fost deja publicate (7-8). S-au efectuat investigaţii

Investigaţiile efectuate la diferiţi reprezentanţi ai

suplimentare şi pentru alţi reprezentanţi ai genului

subgenurilor Carex, considerat mai primitiv din

Carex, răspândiţi în diferite zone ale Moldovei şi

punct de vedere filogenetic, şi Vignea, considerat

care au diferite condiţii de creştere şi dezvoltare.

mai evolutiv, am remarcat evidenţierea mai
pronunţată a unor particularităţi precum este

Material şi metode

procesul de citochineză în jurul nucleelor
nefuncţionali. Acest proces a fost observat

În calitate de material biologic au servit staminele

preponderent la speciile subgenului Vignea.

din inflorescenţele plantelor de rogoz în faza

Pentru speciile de rogoz este specifică şi forma

diviziunii meiotice, microsporogenezei şi

sferică de dimensiuni foarte mici a celulelor

gametogenezei. Fixarea şi colorarea materialului

spermate. Pentru nucleele nefuncţionale este

pentru microscopia optică au fost efectuate

caracteristică colorarea intensă şi dimensiunile

conform metodelor din biologia celulară (9) .

mari ale nucleolilor. Nu sunt cunoscute cauzele
divizării la unele specii a tuturor nucleelor formate

Rezultate şi discuţii

în rezultatul meiozei sau degradării (absorbirii)
treptate a trei nuclee.

Aşadar, diviziunea meiotică a celulelor sexuale la
toate speciile de rogoz conduce la formarea unei
singure microspore ce conţine 4 nuclee. Pentru
unele specii este viabil doar un singur nucleu
care ocupă poziţia centrală a microsporei şi
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suportă 2 diviziuni mitotice. În rezultatul primei
diviziuni, se formează nucleul vegetativ şi nucleul

Astfel, speciile genului Carex L. constituie
un mod deosebit de formare a
microsporilor, de funcţionalitate a celor

generativ care, de altfel, conţine foarte puţină

patru nuclee formate în rezultatul diviziunii
meiotice şi pot servi în calitate de model de

citoplasmă, se formează 2 nuclee spermatice.

reducere maximală a formării gameţilor

Celelalte trei nuclee se deplasează spre partea

masculi. Aceasta, însă, nu influenţează

generativ, iar în rezultatul dividerii nucleului

inferioară a microsporei şi treptat sunt supuşi
procesului de absorbţie care se termină o dată cu

fertilitatea şi viabilitatea polenului. Este

Concomitent cu diferenţierea nucleelor, la unele

posibil ca stratul de caloză, bine dezvoltat
la polenul matur, să reprezinte o măsură de

specii se observă şi separarea citoplasmei.

protecţie a gametofitului masculin.

formarea grăunciorului de polen matur.
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Fig. 1. Aspecte ale diviziunii meiotice (a-c), microsporogenezei şi gametogenezei (d-i)
la speciile de rogoz (Carex L.)
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ASPECTE EPIDEMIOLOGICE
ALE CRIPTOSPORIDIOZEI LA COPIII
CU BDA

dr. ]n medicin= Mihai STANCU,
Centrul Na\ional {tiin\ifico-Practic
de Medicin= Preventiv=

În Republica Moldova bolile diareice acute (BDA) sunt încă deosebit de răspândite,
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generând considerabile implicaţii sanitare şi socio-economice. Combaterea lor depinde
şi de nivelul determinării etiologice care, actualmente, constituie numai 31% [1].
Redresarea acestei stări de lucruri trebuie să se facă prin elaborarea unor noi tehnici
performante de diagnosticare, precum şi prin studierea unor factori etiologici noi, inclusiv
de natură parazitară.
În ultimii 20-25 de ani a crescut enorm interesul

şir de condiţii favorabile răspândirii invaziei. În

pentru Cryptosporidium – un protozoar intestinal

mod deosebit prezintă interes unele aspecte

din clasa Sporozoar capabil să producă BDA

epidemiologice ale bolii, dar şi asociaţia acestui

(criptosporidioza), iar uneori să afecteze căile

protozoar cu alţi factori etiologici de natură

respiratorii şi cele biliare. Prin numeroase şi

protozoică, bacteriană, fungică, virotică şi

diverse studii s-a demonstrat că pentru

helmintică. Articolul de faţă abordează sumar

Cryptosporidium este caracteristic: răspândirea

câteva din aceste aspecte.

cosmopolită; larga şi slaba specificare de gazdă;
rezistenţa înaltă în mediul ambiant şi la acţiunea
dezinfectanţilor tradiţionali; capacitatea de a
produce autoinvazia, de a afecta masiv şi rapid
enterocitele şi de a cauza erupţii hidrice şi
alimentare de proporţii; afectarea frecventă şi
gravă a persoanelor imunodeprimate, îndeosebi
a bolnavilor de HIV-SIDA.
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Materiale şi tehnici de investigare
Cercetările parazitologice complexe au fost
efectuate pe un lot de copii cu BDA (1139),
proveniţi din mediile rural (729) şi urban (410), şi
aflaţi pentru consultaţie şi tratament în secţiile de
boli intestinale ale SCRC “Em. Coţaga” şi

În medicina autohtonă criptosporidioza nu este

SCMBIC. Grupele de vârstă cercetate: până la 6

cercetată sub nici un aspect, deşi la noi există un

luni – 446 persoane; 6-12 luni – 187 persoane;
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1-2 ani - 222 persoane; 3-6 ani – 152 şi 7-14 ani

P<0,05). Vara, EI a fost cu mult mai frecventă

– 132 copii. Ochisturile de Cryptosporidium spp.

decât iarna (31,4±2,7% şi, respectiv, 12,1±2,0%,

au fost depistate în frotiul pregătit din materii

P<0,001). Predominarea infestărilor vara şi

fecale şi colorat prin metoda Ziehl–Neelsen

toamna poate fi explicată prin activizarea factorilor

modificată. Restul protozoarelor intestinale au fost

de transmitere şi expunerea mai largă a copiilor

depistate în frotiul colorat cu soluţia Lugol. În total

la infestare. În toate anotimpurile, cu excepţia

au fost realizate 2278 investigaţii de laborator.

primăverii, infestările au fost statistic mai

Intensitatea invaziei cu Cryptosporidium a fost

frecvente în mediul urban: iarna – 24,7±4,9 % şi,

determinată prin metoda elaborată de noi [2]. Au

respectiv, 6,9±1,8%, P<0,001; vara – 41,9±5,3 %

mai fost studiate materialele statistice privind

şi, respectiv, 27,2±3,0%, toamna – 24,6 ±3,6% şi,

structura etiologică a BDA, înregistrare în

respectiv, 15,9±2,7%, P<0,05.

instituţiile medicale respective (anii 1996-1998).
Prelucrarea matematică a rezultatelor obţinute s-a
făcut prin tehnici unanim acceptate [3].

Rezultate şi discuţii
Rezultatele cercetărilor (Tabelul 1) au arătat că
19,1±1,4 la sută din copii au fost infestaţi cu
Cryptosporidium spp., acest protozoar ocupând

EI printre copiii de genul masculin şi feminin nu sa deosebit substanţial (20,2% şi, respectiv,
17,8%, P>0,05). La copiii proveniţi din zonele de
nord şi centru ale ţării, EI a fost substanţial mai
mare faţă de acest indice la copiii din zona de sud
(16,3±3,3% şi 5,6±2,1%, P<0,01; 13,3±1,7% şi
5,6±2,1%, P<0,01), fapt ce denotă un risc mai
mare de infestare în aceste zone.

primul loc în structura factorilor etiologici depistaţi.

Sezonul infestărilor maximale revine perioadei

Pentru comparare, vom sublinia că acest indice a

mai-august (fig. 1), valoarea maximală a EI

constituit în Federaţia Rusă - 3,7% [4], în Lituania –

observându-se în iunie (40,3%). La copiii din

4,7% [5], în Belarus – 3,7-10,7% [6], în România –

mediul rural s-a atestat încă o perioadă de

3,2% [7], în SUA – 30% [8], în Franţa – 13% [9].

creştere – octombrie-noiembrie, deşi mai puţin

Diagnosticul la internare al bolnavilor depistaţi cu
Cryptosporidium spp era: gastroenterocolită acută
(32,6%), infecţie intestinală (28,9%), dizenterie
(10,1%), enterocolită acută (5,5%) şi toxiinfecţie
alimentară (3,7%). Extensivitatea invaziei (EI) a
fost cea mai redusă la copiii sub 6 luni. Grupului

pronunţată. În mediul urban s-au evidenţiat 3
perioade de creştere a cazurilor de EI: decembrieianuarie (cea mai pronunţată), iunie-iulie şi
martie. Dacă creşterea EI în perioada caldă a
anului poate fi lesne de explicat, creşterea ei în
perioada rece deocamdată rămâne inexplicabilă.

de vârstă 0-2 ani i-a revenit 66,5% din totalul

Dominante au fost infestările cu intensitate mică

cazurilor de criptosporidioză. Copiii proveniţi din

(până la 2 mln. oochisturi/1g materii fecale),

mediul urban au fost aproape de 2 ori mai

prezentând 72,2 la sută din totalul cazurilor; infes-

frecvent infestaţi cu criptosporidii comparativ cu
cei din mediul rural (25,8±2,1% şi, respectiv,

tările cu intensitate medie (între 2 şi 6 miln./1g) şi
mare (peste 6 miln./1g) au constituit câte 12,9% .
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15,1±1,4%, P<0,001), fapt ce denotă un risc mai
mare de infestare determinat, probabil, de

În 45,4% cazuri criptosporidiile au fost depistate în

asigurarea centralizată cu apă potabilă şi produse

asociaţie cu alte specii de protozoare intestinale,

alimentare (lactate) - factori de transmitere

bacterii şi fungi. Ponderea asociaţiilor constituite

frecvenţi ai acestui protozoar. În ambele medii de

din 2,3 şi 4 specii reprezintă 73,7%, 23,2% şi

trai EI la copiii sub 6 luni a fost cu mult mai

respectiv 3,0%. O pondere mai mare au avut

redusă faţă de alte grupuri de vârstă. În mediul

asociaţiile cu: Emb. intestinalis (19,2%), fungi

urban, însă, EI în acest grup de vârstă a fost de 2

(12,1%), Ent. hominis (8,1%), Ch. mesnili (8,1%),

ori mai mare faţă de mediul rural. Grupul de

Salmonella (7,0%) şi Shigella (5,1%). Prezintă

vârstă 1-2 ani din mediul rural a fost mai frecvent

interes studierea intensităţii invaziei, evoluţiei

infestat cu Cryptosporidium în raport cu cel din

clinice şi tratamentului la bolnavii infestaţi cu

mediul urban (40,0±5,3% şi, respectiv, 27,0±3,6%,

criptosporidii, asociate cu alţi factori etiologici.
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Analiza structurii etiologice a BDA înregistrate în

spectrul factorilor etiologici încadraţi în asociaţii.

1996 (SCMBIC) a demonstrat că nivelul

Acestea din urmă, influenţând în mod

determinării etiologice a constituit numai 28,6%.

deosebit multiplele aspecte ale sistemului

În perioada efectuării cercetărilor (1997-1998)

gazdă-parazit, impun elaborarea şi aplicarea

s-a stabilit că în 13,1% cazuri BDA au fost determi-

unor tactici noi de diagnosticare, tratament şi

nate de Cryptosporidium spp. izolat, iar în 12,6%

combatere.

cazuri – de Cryptosporidium spp. asociat cu alte
specii de bacterii patogene şi condiţional-

Rezultatele obţinute demonstrează infestarea

patogene (fig.2). Prin urmare, cota determinării

frecventă cu Cryptosporidium spp. a copiilor cu

etiologice pe seama acestui protozoar izolat a

BDA, acesta depistându-se atât izolat, cât şi în

crescut cu 13,1%, nivelul general al determinării

asociaţie. Se impune de urgenţă implementarea

etiologice sporind de la 34% la 47,1%.

în practică a metodelor de laborator de

De subliniat că în 12,6% cazuri, pe seama

diagnosticare a invaziei, fapt important pentru

depistării acestui protozoar, s-a lărgit considerabil

tratament şi combatere.

CONCLUZII
1.

Incidenţa criptosporidiozei la copiii cu BDA a constituit 19,1%, fiind mai mare la copiii peste 6 luni, în
mediul urban (25,7%), vara (31,4%), în zonele de nord (16,3%) şi de centru (13,3%) ale ţării.

2.

La internare, bolnavii depistaţi cu Cryptosporidium spp. au avut mai frecvent diagnosticul:
gastroenterocolită acută (32,6%), infecţie intestinală (28,9%), dizenterie (10,1%), enterocolită acută
(5,5%) şi toxiinfecţie alimentară (3,7%).

3.
4.

Creşterea incidenţei vizează perioada mai-august, având valoare maximă în iunie (40,3%).
Invazia cu intensitate mică, medie şi mare a fost determinată: în 72,2%, 12,9%, şi respectiv 12,9%
cazuri.

5.

În 45,4% cazuri Cryptosporidium spp. a fost depistat în asociaţie cu alte specii de protozoare.

6.

Ponderea criptosporidiozei izolate în structura BDA a constituit 13,1%, sporind nivelul determinării
etiologice de la 34% la 47,1%; în 12,6% cazuri Cryptosporidium spp. a fost depistat în asociaţie cu alte
specii de bacterii intestinale patogene şi condiţional patogene, lărgind astfel spectrul factorilor
etiologici încadraţi în asociaţii.

7.

Diagnosticarea invaziei prin metode de laborator constituie un imperativ al timpului.
TABELUL 1
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Extensivitatea invaziei (EI) cu Cryptosporidium spp. la copiii cu BDA în funcţie
de vârstă şi mediul de trai
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În total

Grupul
de vârstă

Inclusiv în mediile de trai
Urban

Rural

Copii
examinaţi

Depistaţi
cu Cr.

EI
(%±m)

Copii
examinaţi

Depistaţi cu
Cr.

EI
(%±m)

Copii
examinaţi

Depistaţi cu
Cr.

EI
(%±m)

0 – 6 luni
6 – 12 luni
1 – 2 ani
3 – 6 ani

450
174
232
151

34
43
66
38

7,6±1,6
24,7±3,3
28,1±2,9
25,8±3,6

36
21
148
126

5
5
40
30

13,9±5,8
23,8±9,3
27,0±3,6
23,8±3,8

414
153
84
25

29
38
26
8

7,0±1,3
24,8±3,5
40,0±5,3
32,0±9,3

7 – 14 ani
Total

132
1139

37
218

28,0±3,9
19,1±1,2

120
451

34
114

28,3±4,1
25,8±2,1

12
688

3
104

25,0±12,5
15,1±1,4
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TAB1LUL 2.

Extensivitatea invaziei (EI) cu Cryptosporidium spp. la copiii cu BDA în funcţie
de anotimp şi mediul de trai
Anotimpul, indice

Sumar
Urban

Iarna
Copii examinaţi
Infestaţi cu Cr.
EI (% ± m)
Primăvara
Copii examinaţi
Infestaţi cu Cr.
EI (% ± m)
Vara
Copii examinaţi
Infestaţi cu Cr.
EI (% ± m)
Toamna
Copii examinaţi
Infestaţi cu Cr.
EI (% ± m)

Inclusiv în mediile de trai:
Rural

265
32
12,1±2,0

77
19
24,7±4,9

188
13
6,9±1,8

244
27
11,1±2,0

92
12
13,0±3,5

152
15
9,9±2,7

299
94
31,4±2,7

86
36
41,9±5,3

213
58
27,2±3,0

331
65
19,6±2,2

142
35
24,6±3,6

189
30
15,9±2,7

Fig.1 Sezonalitatea infestărilor cu
Cryptosporidium spp. la copiii cu BDA
Fig. 2 Structura etiologică a BDA la copii înainte (1996) şi după (1997-1998)
efectuarea cercetărilor pentru Cryptosporidium spp.

1996
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28,6 %
1997-1998
12,6 %

21,4 %

13,1 %

71,4 %

52,9 %

Determinate de Cryptosporidium izolat
Determinate de Cryptosporidium asociat
Determinate de bacterii patogene şi condiţional-patogene
Nedeterminate etiologic
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SUMMARY

Study of some epidemiological aspects of Cryptosporidiasis at children that have
ADD (Acute Diaree Disease)
Cryptosporidium was detected in 19.1% at children with ADD (BDA), more of ten at children older than 6 month in cities (25.7%) in summer (31.4%) in the northern (16.3) and
central (13.3%) areas. The most of cases of Cryptosporidium appear between May and
August, reaching the maximum in June (40.3%). The low intensity invasion (72.2%) was
predominant. In 45.4% of the cases the Cryptosporidium was detected in associations of 2
species (73.7%). Thanks to the detection of Cryptosporidium there was possible a 13.1%
increase of detection of ADD at children. This, it is recommended to set the diagnosis of
invasion using the laboratory method.
Key words: cryptosporidiosis, ADD (Acute Diaree Disease).

CALENDAR
La 17 octombrie 1939 s-a născut la Buţeni, Lăpuşna, Nicolae BALAUR, doctor habilitat în
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al AŞM, membru corespondent al AŞM.
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bioenergetică, profesor universitar, şef laborator bioenergetică al Institutului de Fiziologie a Plantelor

monografice, 2 lucrări de sinteză şi 11 brevete de invenţii. Rezultatele cercetărilor sale ştiinţifice au
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N. Balaur este autor şi coautor a 150 de lucrări şi articole ştiinţifice, inclusiv 6 publicaţii
fost prezentate şi apreciate la 37 de conferinţe, simpozioane, congrese naţionale şi internaţionale.
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RECOMAND+RILE CONFERIN|EI {TIIN|IFICE
REPUBLICANE “VALORIFICAREA REZULTATELOR
{TIIN|IFICE – BAZA DEZVOLT+RII DURABILE
A ECONOMIEI NA|IONALE ”

La 16 iunie 2004 a avut loc Conferinţa ştiinţifică republicană cu genericul: „Valorificarea
rezultatelor ştiinţifice – baza dezvoltării durabile a economiei naţionale”. Conferinţa a fost
organizată de Academia de Ştiinţe a Moldovei, Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare
Tehnologică, Ministerul Economiei, Ministerul Industriei, Ministerul Energeticii, Ministerul
Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Ecologiei şi Resurselor
Naturale, Ministerul Educaţiei, Camera de Comerţ şi Industrie, Comisia Superioară de
Atestare, Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale.
La lucrările conferinţei au participat Prim-ministrul Republicii Moldova dl Vasile TARLEV,
miniştri, şefi de departamente, oameni de ştiinţă, oameni de afaceri, inventatori.
La şedinţele plenare şi pe secţiuni au fost

Stabilitatea financiară şi tendinţele de creştere

prezentate 195 de rapoarte şi comunicări

economică a ţării, atestate în ultima vreme,

ştiinţifice din domeniile agriculturii, industriei,

decurg nu atât din implementarea tehnologiilor

energeticii, ecologiei, medicinii, educaţiei şi

autohtone în industrie sau agricultură,

culturii, dreptului inovaţional etc. Cu rapoarte şi

fiind doar urmări ale intrării masive a mijloacelor

comunicări au participat 29 de membri ai

băneşti de la cetăţenii Republicii Moldova

Academiei de Ştiinţe, 53 de doctori habilitaţi şi 110

care lucrează în străinătate şi ale importului

doctori în ştiinţe.

de tehnologii, materiale noi şi utilaj de peste
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Participanţii la Conferinţă au menţionat că

hotare.

dezvoltarea durabilă a economiei naţionale este

În condiţiile lipsei resurselor energetice proprii,

de neconceput fără valorificarea pe scară

limitării şi diminuării constante a terenurilor

largă a rezultatelor ştiinţifice şi a tehnologiilor

arabile, insuficienţei resurselor minerale şi

avansate.

acvatice, unica şansă de relansare a economiei

Este cunoscut faptul că în ţările economic
dezvoltate mai mult de 70% din PIB se asigură
prin utilizarea în producere a tehnologiilor
scientointensive.

naţionale este promovarea pe toate căile
a activităţii inovaţionale şi a transferului
tehnologic.
În perioada reformelor economice şi restructurării

Pe fundalul accelerării progresului tehnologic

societăţii de la finele secolului al XX-lea nu s-au

în ţările dezvoltate, Republica Moldova se

întreprins măsuri cardinale orientate spre

confruntă cu mari dificultăţi în implementarea

susţinerea activităţii inovaţionale şi crearea unei

tehnologiilor avansate, riscând să rămână la

infrastructuri moderne de inovare şi transfer

periferia economiei mondiale cu statut de ţară

tehnologic, adecvate noilor condiţii social-

subdezvoltată.

economice şi geopolitice, n-a fost elaborat un
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cadru normativ-legislativ de susţinere şi de

4.

stimulare activă a agenţilor economici care ar

inovaţionale, lista tehnologiilor, tehnicii

investi în cercetare şi dezvoltare tehnologică.

prioritare pentru diferite ramuri ale economiei
naţionale pentru anii 2005-2010, care ar

În baza examinării problemelor ce ţin de utilizarea

asigura dezvoltarea durabilă a ţării, sporirea

realizărilor ştiinţifice în practică şi ţinând cont de

calităţii vieţii şi securităţii statului;

propunerile şi sugestiile enunţate în cadrul
şedinţelor plenare şi secţiilor, Conferinţa Ştiinţifică

5.

republicană „Valorificarea rezultatelor ştiinţifice –

contribuţiei ştiinţei la dezvoltarea societăţii,
inclusiv la formarea PIB-ului;
6.

Conferinţa consideră că:
1.

transfer tehnologic şi de evidenţiere a

Starea actuală a sistemului de inovare şi

produselor şi serviciilor competitive la etapa
realizării cercetărilor ştiinţifice;

necesităţilor dezvoltării durabile a economiei
naţionale, iar societatea nu este receptivă la

8.

realizările ştiinţifice;
2.

intelectuală, inclusiv a celor obţinute
din contul mijloacelor bugetului de stat,

stimularea activităţii inovaţionale şi a

precum şi de asigurare a riscurilor

transferului tehnologic, precum şi creşterea

legate de elaborarea şi implementarea

producţiei scientointensive în scopul

inovaţiilor;

asigurării dezvoltării durabile a economiei

bazele de date privind obiectele de proprietate
intelectuală;

De a examina la o şedinţă specială a Guverstatului în domeniul dezvoltării sistemului
inovaţional şi transferului tehnologic;
De a elabora şi prezenta Guvernului spre
aprobare mecanisme concrete de susţinere
şi stimulare atât a cercetătorilor şi
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inventatorilor, cât şi a agenţilor economici,
inclusiv a întreprinderilor mici şi mijlocii, care

3.

De a crea şi a pune la dispoziţia utilizatorilor

oamenilor de afaceri.

nului problema privind politica şi măsurile

2.

9.

politicii de stat, comunităţii ştiinţifice şi

Conferinţa propune:
1.

De a elabora unele mecanisme eficiente
de protecţie a obiectelor de proprietate

Crearea sistemului inovaţional naţional,

naţionale este o problemă primordială a

De a stimula criteriile de selectare a
priorităţilor în activitatea inovaţională şi de

transfer tehnologic nu corespunde

Intellectus

De a elabora metodologia de estimare a

baza dezvoltării durabile a economiei naţionale” a
formulat câteva recomandări principale.
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De a determina priorităţile activităţii

10. De a organiza sistematic training-uri în
domeniul inovării şi transferului tehnologic
pentru absolvenţii instituţiilor de învăţământ
superior şi ai doctoranturii;
11. De a asigura integrarea ştiinţei,
învăţământului, industriei, agriculturii prin
intermediul creării structurilor orientate spre
elaborarea, producerea şi comercializarea
produselor inovaţionale;
12. De a perfecţiona sistemul de instruire în

investesc în cercetare şi dezvoltare

vederea asigurării asimilării operative şi

tehnologică, în tehnologii autohtone;

efective a inovaţiilor;

De a orienta, la etapa actuală, activitatea

13. De a asigura cooperarea activă a Republicii

inovaţională şi de transfer tehnologic spre

Moldova cu organismele mondiale şi

realizarea direcţiilor prioritare nominalizate în

regionale de proprietate intelectuală,

„Strategia de Creştere Economică şi

cercetare-dezvoltare, inovare şi transfer

Reducere a Sărăciei”;

tehnologic etc.
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{TIIN|A }MPOTRIVA TERORISMULUI
Recent la Chişinău şi-a ţinut lucrările Simpozionul

La lucrările Simpozionului NATO “Dispozitive

NATO “Dispozitive nanoelectronice: aspecte

nanoelectronice: aspecte fundamentale şi

fundamentale şi aplicative” în cadrul unui program

aplicative” au participat oameni de ştiinţă din 14

prioritar NDFA-2004 “Ştiinţa împotriva

state ale lumii, inclusiv 42 de persoane de peste

terorismului”. Scopul pe care şi l-a propus

hotare (SUA, Rusia, Germania, Anglia, Franţa,

comitetul de organizare (din componenţa lui au

Olanda, Italia, Israel, Turcia, România, Ucraina,

făcut parte directorii unor centre de cercetare din

Belarus, Kazahstan).

Germania, Rusia, Anglia, Ucraina şi Moldova) a
fost de a întruni la Chişinău cunoscuţi experţi în
fizică, chimie, biologie şi fiziologie pentru a
discuta diverse aspecte ale unei probleme
extraordinar de complicate cum este lupta
împotriva terorismului. Această temă se prezintă
îndeosebi de importantă şi actuală după
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Acad. Andreev Alexander (Rusia), vicepreşedinte
al Academiei de Ştiinţe a Rusiei, director al
Institutului de Probleme Fizice, redactor-şef al
revistei “Журнал экспериментальной и

evenimentele tragice ce s-au produs în oraşul

теоретической физики”. Este laureat al mai

Beslan din Osetia de Nord.

multor premii internaţionale de prestigiu.

Pentru a exclude din viaţa noastră actele teroriste

Prof. dr. Gross Rudolf (Germania) – directorul

e necesar de a elabora o serie de detectoare şi

W alther-Meissner-Institute, München, specialist

sensoare ultrasensibile, ce vor înregistra

de vază în domeniul supraconductibilitate şi

semnalmentele de prezenţă a armelor,

dispozitive de supraconductori ultrasensibili.

explozibilului, substanţelor narcotice şi chimice

Prof. dr. Wixforth Achim (Germania) – profesor al

periculoase la persoanele suspecte, de exemplu,
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Participanţii de onoare ai Simpozionului
“NDFA-2004”:

Universităţii din Ausburg, director al Institutului de

înainte ca ele să se urce în avion sau să ia

Fizică al acestei Universităţi şi al companiei

ostatici într-o şcoală.

“Aqoustic Wave Systems”.

Pe parcursul a 30 de ani în cadrul AŞM au fost

Prof. dr. Alexandrov Alexander (Anglia) –

create aparate de generaţie nouă privind tematica

directorul departamentului “Quantum Structures

de apărare. În prezent aceste elaborări trebuie

and Phase Transitions” al Universităţii

puse în serviciul societăţii umane pentru a

Loughborough, una din cele mai vechi

depista din timp potenţialii terorişti şi de a preveni

Universităţii din ţară.

crimele iniţiate de ei. Pe de altă parte, în ultimul

Prof. dr. Bousdine Alexander (Franţa) – directorul

deceniu cercetătorii de la AŞM au stabilit relaţii

departamentului teoretic al Universităţii din

strânse de colaborare ştiinţifico-tehnică cu colegii

Bordeaux, specialist principal al Institut

lor de la universităţile din Germania, Franţa şi

Universitaire de France.

SUA. Savanţii din aceste ţări au venit la Chişinău
cu scopul de a discuta şi realiza noi proiecte
comune. De exemplu, profesorul Wixforth şi
doctorul Muller din Germania, participanţi ai
simpozionului, după încheierea lucrărilor acestuia

Prof. dr. Schimmel Thomas (Germania) –
directorul Centrului de Nanotehnologii,
Forschungszentrum Karlsruhe, unul din cele mai
performante în Europa.

vor rămâne la Institutul de Fizică Aplicată pentru a

Prof. Aktas Bekir (Turcia) – directorul

efectua cercetări comune în laboratorul de

departamentului Gebze al Institutului de

supraconductori, condus de prof. Anatolie

Tehnologii, ce conlucrează activ de 7 ani cu

Sidorenco.

Institutul de Fizică Aplicată al AŞM.
Serviciul de presă al AŞM
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LAUREA|II PREMIULUI NA|IONAL }N DOMENIUL
{TIIN|EI {I TEHNICII PE ANUL 2004

Conform prevederilor Regulamentului cu privire la decernarea Premiului Naţional în
domeniul ştiinţei şi tehnicii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 911 din 11 iulie 2002
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 106-109, art. 1054), şi în baza
rezultatelor votului secret, Comitetul pentru decernarea Premiului Naţional în domeniul
ştiinţei şi tehnicii a acordat Premiul Naţional în domeniul ştiinţei şi tehnicii pe anul 2004
următoarelor persoane:
Petru SOLTAN, membru titular al Academiei de

Gheorghe DUCA, membru titular al Academiei de

Ştiinţe a Moldovei, doctor habilitat în ştiinţe fizico-

Ştiinţe a Moldovei, doctor habilitat în ştiinţe

matematice, profesor universitar, Valeriu SOLTAN,

chimice, profesor universitar, Alexandru

doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice,

CRĂCIUN, doctor în ştiinţe tehnice, conferenţiar

profesor universitar, Alexandru LUNGU, doctor

universitar, Maria GONŢA, doctor în ştiinţe

habilitat în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar

chimice, conferenţiar universitar, Tudor SAJIN,

universitar, Sergiu CATARANCIUC, doctor în ştiinţe

doctor în ştiinţe fizice, profesor universitar, Iurii

fizico-matematice, conferenţiar universitar,

SKURLATOV, doctor în ştiinţe chimice, profesor

Dumitru ZAMBIŢCHI, doctor în ştiinţe fizico-

universitar, pentru ciclul de lucrări „Probleme

matematice, conferenţiar universitar, pentru ciclul

actuale de chimie ecologică, protecţie a

de lucrări „Structuri matematice moderne şi

mediului ambiant şi noi tehnologii de utilizare

aplicaţiile acestora”;

raţională a resurselor naturale”;

Aurelian GULEA, doctor habilitat în ştiinţe chimice,

Petru NEDOV, doctor habilitat în ştiinţe biologice,

profesor universitar, Constantin TURTĂ, membru

profesor universitar, Dmitrii VERDEREVSCHI,

corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei,

membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a

doctor habilitat în ştiinţe chimice, profesor

Moldovei, doctor habilitat în ştiinţe biologice,

universitar, pentru ciclul de lucrări „Structura

profesor universitar, Ion GAVRILOV, doctor în

electronică, efectele dinamice şi de

ştiinţe agricole, Nicolae GUZUN, doctor habilitat în

transformare la compuşii fierului şi cobaltului”;

ştiinţe agricole, Tudor OLARI, cercetător ştiinţific
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superior, pentru ciclul de lucrări „Imunitatea viţei
Valeriu CANŢER, membru titular al Academiei de

de vie la filoxeră, bolile criptogamice şi

Ştiinţe a Moldovei, doctor habilitat în ştiinţe fizico-

aplicarea ei în practică”;

matematice, profesor universitar, Anatol CASIAN,
doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice,

Gheorghe CIMPOIEŞ, doctor habilitat în ştiinţe

profesor universitar, Anatol ROTARU, doctor

agricole, profesor universitar, pentru manualul

habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor

„Pomicultura specială”, Chişinău, 2002;

universitar, Anatol SIDORENCO, doctor habilitat în
ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar,
Ion TIGHINEANU, doctor habilitat în ştiinţe
fizico-matematice, profesor universitar, pentru
ciclul de lucrări „Procese cinetice şi fenomene
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Andrei PALII, doctor habilitat în ştiinţe biologice,
profesor universitar, pentru manualul „Genetica”,
Chişinău, 1998;
Ion HĂBĂŞESCU, membru corespondent al

cooperative în materiale şi nanostructuri

Academiei de Ştiinţe a Moldovei, doctor habilitat în

electronice”;

ştiinţe tehnice, Anatolie GOLOMOZ, inginer,

AGEPI NEWS

Galina LUNGU, inginer, Victor SCHIBIŢCHI, doctor

ştiinţe biologice, profesor universitar, Mihail

în ştiinţe tehnice, Boris ZADOROJNÎI, inginer,

CHISILI, doctor habilitat în ştiinţe agricole, Mihail

pentru ciclul de lucrări „Elaborarea şi

RAPCEA, doctor habilitat în ştiinţe agricole, Mihail

implementarea complexului de maşini pentru

CUHARSCHI, doctor habilitat în ştiinţe agricole,

protecţia plantelor (1993-2003)”;

Nicolae TARAN, doctor habilitat în ştiinţe tehnice,

Victor GHICAVÂI, doctor habilitat în ştiinţe
medicale, profesor universitar, Boris PARII, doctor
habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar,
Valeriu DUBCENCO, doctor habilitat în ştiinţe
medicale, profesor universitar, Vasile RUSU,
doctor în ştiinţe chimice, pentru ciclul de lucrări
„Elaborarea medicamentelor noi autohtone şi
implementarea lor în practica medicală”;

profesor universitar, pentru ciclul de lucrări
„Fundamentare ampeloecologică de dezvoltare
durabilă a viticulturii în Republica Moldova”.
Anton SPÎNU, doctor habilitat în ştiinţe medicale,
profesor universitar, Vladimir HOTINEANU, doctor
habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar,
Valeriu BOTOŞANU, doctor în ştiinţe medicale,
conferenţiar universitar, Sergiu MUCUŢA, doctor în

Valentin UNGUREANU, membru corespondent al

ştiinţe medicale, conferenţiar universitar, pentru

Academiei de Ştiinţe a Moldovei, doctor habilitat în

manualul „Chirurgie”, Chişinău, 2001.

Redacţia Intellectus exprimă cele mai cordiale felicitări şi urări de sănătate
şi noi succese de prestigiu tuturor laureaţilor

Intellectus
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CONFERIN|+ INTERNA|IONAL+
“PROBLEME ACTUALE DIN DOMENIUL PPI”
In perioada 6-11 septembrie curent în oraşul

La Conferinţă au participat reprezentanţi ai

Aluşta, Ucraina, a avut loc cea de-a opta

sectoarelor de stat şi private din Ucraina, CSI,

Conferinţă ştiinţifico-practică internaţională

Ţările Baltice, precum şi reprezentanţi ai Oficiul

“Probleme actuale din domeniul protecţiei

European de Brevete (OEB) şi ai Oficiului

proprietăţii intelectuale”.

Eurasiatic de Brevete (OEAB).

Organizatorii conferinţei au fost:

Printre invitaţii la conferinţă au fost şi specialişti

Ô

Organizaţia Mondială de Proprietate

de la AGEPI - departamentele Juridic, Invenţii,

Intelectuală (OMPI);

Mărci şi Modele Industriale, Economie şi

Ô

Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei al
Ucrainei;

Ô
Ô

Ô

protecţia OPI în Republica Moldova.

Departamentul de Stat pentru Proprietatea

Actualmente priorităţile politice şi practice în

Intelectuală;

domeniul proprietăţii intelectuale au trecut de la

Ministerul Învăţământului al Republicii
Autonome Crimeea;

Ô

Evaluare, care au prezentat comunicări privind

domeniul juridic la cel economic. Pe parcursul
unei perioade îndelungate de timp atenţia statelor
şi a organizaţiilor internaţionale a fost concentrată

Institutul Ucrainean de Proprietate Industrială;

asupra chestiunilor privind protecţia juridică a

Coaliţia de protecţie a drepturilor de

obiectelor de proprietate intelectuală, prin

proprietate intelectuală (CIPR).

perfecţionarea legislaţiei în acest domeniu.
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În prezent au devenit deosebit de actuale

Ô

intelectuală în activităţi economice;

aspectele legate de utilizarea drepturilor de
proprietate intelectuală în domeniul business-

Ô

ului. Iată de ce, la Conferinţa de la Aluşta s-a
acordat prioritate discutării aspectelor economice

implementarea obiectelor de proprietate

utilizarea şi protecţia dreptului de autor şi a
drepturilor conexe;

Ô

protecţia si folosirea mărcilor;

problemei comercializării drepturilor de PI şi

Ô

proprietatea intelectuală şi Internetul;

implementării în activitatea economică a OPI.

Ô

dezvoltarea resurselor informaţionale privind

din domeniul proprietăţii intelectuale, în special,

brevetele;
DINTRE ASPECTELE ABORDATE MENŢIONĂM:

Ô

Ô

Ô

din practica judiciară de protecţie a drepturilor
de proprietate intelectuală;

Ô

activitatea organelor neguvernamentale în
domeniul proprietăţii intelectuale.

dezvoltarea activităţii inovaţionale şi transferul
de tehnologii;

Ô

Ô

comercializarea drepturilor de proprietate
intelectuală;

probleme privind lupta contra pirateriei şi
contrafacerii;

dezvoltarea legislaţiei în domeniul proprietăţii
intelectuale;

Ô

Ô

Ca şi în anii precedenţi, conferinţa a fost organi-

proprietatea intelectuală la întreprinderile mici

zată la un nivel înalt, participanţii au audiat o serie

şi mijlocii;

de comunicări interesante, conţinând date utile

evaluarea OPI;

care le vor prinde bine în activitatea lor profesională.

SEMINAR-TRAINING ORGANIZAT DE OMPI
ÎN PERIOADA 1-18 IUNIE CURENT Academia
Organizaţiei Mondiale de Proprietate
Intelectuală (OMPI) cu sediul la Geneva, Elveţia,
în colaborare cu Centrul Internaţional de Studii
în domeniul Proprietăţii Intelectuale (CEIPI)
al Universităţii Robert Schumann din Strasbourg
şi Institutul Naţional de Proprietate Industrială
(INPI) al Franţei a organizat un seminar-training
având genericul „Aspecte juridice,
administrative şi economice ale proprietăţii
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industriale”.
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La lucrările seminarului au participat 76

Ô

cadrul normativ internaţional în domeniul

reprezentanţi din 58 de ţări (Europa, Asia, America

protecţiei proprietăţii industriale şi direcţiile

Latină şi Africa) şi 3 organizaţii internaţionale

principale de dezvoltare ale OMPI în

(OMPI, OEB şi ARIPPO). Din partea Republicii

conformitate cu Planul pe termen mediu al

Moldova la seminar a participat dna Maria

programelor şi activităţilor OMPI, care

Rojnevschi, Vice-director general AGEPI.

încorporează viziunea şi direcţia strategică a

Lucrările seminarului au decurs în limbile engleză

Organizaţiei pentru următorii 4 ani şi pe

şi franceză, iar programul a inclus lecţii de ordin

bienala 2004-2005. Planul respectiv se

general, prezentate de persoane cu funcţii de

bazează pe mentenanţa şi dezvoltarea în

răspundere ale OMPI, având ca tematică:

continuare a respectului faţă de proprietatea
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intelectuală în toată lumea,
promovarea protecţiei
proprietăţii intelectuale prin
cooperarea dintre state şi
organizaţii internaţionale;

Ô

rolul proprietăţii industriale
în dezvoltarea tehnologică şi
economică a ţărilor în
contextul secolului 21;

Ô

cele mai recente elaborări în
domeniul protecţiei
invenţiilor, mărcilor,
indicaţiilor geografice,

Ô

desenelor şi modelelor industriale, noilor

modalitate acceptabilă de soluţionare a

soiuri de plante;

divergenţelor apărute între ţările în curs de

avantajele sistemelor internaţionale de
protecţie a obiectelor de proprietate
industrială pentru ţările în curs de dezvoltare
şi cu economie în tranziţie;

Ô

dezvoltare şi companiile mari ale ţărilor
industrializate. Se ştie că acestea din urmă, în
rezultatul utilizării resurselor genetice şi
cunoştinţelor tradiţionale locale, nu întotdeauna
oferă ţărilor de origine o parte echitabilă din

importanţa Sistemului de la Madrid privind

beneficiul obţinut prin comercializarea noilor

înregistrarea internaţională a mărcilor,

elaborări biotehnologice, în special

Sistemului de la Haga privind înregistrarea

în domeniul medicinii netradiţionale şi produselor

internaţională a desenelor şi modelelor

farmaceutice.

industriale, Sistemului PCT (Tratatul de
Cooperare în domeniul Brevetelor) privind

Seminarul a continuat cu un training specializat,

obţinerea protecţiei internaţionale în domeniul

organizat de CEIPI şi INPI la Strasbourg, la care au

invenţiilor, Sistemului UPOV (Uniunea

participat 20 reprezentanţi ai oficiilor de brevete,

Internaţională de Protecţie a Noilor Varietăţi

inclusiv din Europa de Sud-Est (România,

Vegetale) privind protecţie noilor soiuri de

Slovenia, Bosnia şi Herthegovina, Serbia şi

plante.

Montenegro, Macedonia), spaţiul CSI
(Republica Moldova, Republica Belarus, Armenia

În consens cu direcţiile de dezvoltare ale OMPI,

şi Tadjikistan), precum şi din alte ţări:

s-a pus în discuţie oportunitatea şi posibilitatea

China, Kambodja, Uganda, Tanzania, Pakistan,

utilizării sistemului existent de protecţie a invenţii-

Sri-Lanka, Zambia, Bangladesh, Burundi, Sudan,

lor pentru acordarea unei protecţii similare

Ruanda.
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cunoştinţelor tradiţionale, resurselor genetice şi
folclorului.

Programul training-ului a inclus comunicări şi
dezbateri privind teoria generală şi aspectele

Au fost făcute publice rezultatele ultimilor 4 ani de

practice de protecţie a invenţiilor, mărcilor

activitate a Comitetului Interguvernamental OMPI

şi indicaţiilor geografice, desenelor şi modelelor

privind resursele genetice, biotehnologia şi

industriale; marca comunitară şi legislaţia

cunoştinţele tradiţionale. Activitatea acestui

europeană în acest domeniu; protecţia

Comitet are drept scop elaborarea unui instru-

dreptului de autor şi a drepturilor conexe

ment internaţional care va permite reglementarea

în aspect european; căile de armonizare a

căilor de protecţie a cunoştinţelor tradiţionale,

legislaţiilor naţionale cu tratatele internaţionale

resurselor genetice şi folclorului, stabilind o

în domeniu.
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Un interes deosebit au prezentat comunicările

La finele training-ului, în cadrul unei mese

privind realizarea drepturilor asupra obiectelor de

rotunde, fiecare reprezentant al ţărilor participante

proprietate industrială şi respectarea cerinţelor

a prezentat o comunicare succintă despre

Acordului TRIPs (Acordul privind aspectele

sistemul de proprietate intelectuală existent în

drepturilor de proprietate intelectuală legate de

ţara sa şi rolul oficiilor specializate în procesul

comerţ ) al OMC, lupta cu pirateria şi contrafacerea.

creării şi dezvoltării acestui sistem.

ACORD DE COLABORARE AGEPI –
DEPARTAMENTUL VAMAL

La 1 iulie a.c. a fost semnat Acordul de colaborare în domeniul protecţiei proprietăţii industriale între
Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale şi Departamentul Vamal.
Cele două instituţii vor coopera în baza prevederilor legislaţiei Republicii Moldova, acordurilor şi tratatelor
internaţionale la care Republica Moldova este parte, întru elaborarea măsurilor şi asigurarea procedurilor
de prevenire a încălcării drepturilor de proprietate industrială la frontieră.
Conform Acordului, părţile vor avea acces liber la resursele informaţionale de care dispun, în scopul
efectuării controlului datelor privind titlurile de protecţie a obiectelor de proprietate industrială acordate,
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depistării încălcării drepturilor de proprietate industrială şi a prevenirii violării acestora la frontieră.
PĂRŢILE AU CONVENIT:

Ô

să-şi furnizeze reciproc documentele normative şi reglementările existente sau în curs de elaborare, în
vederea analizei, perfecţionării şi aplicării sau recomandării lor pentru a fi aplicate;

Ô
Ô

să realizeze un schimb de publicaţii periodice şi de alte materiale;
să organizeze şedinţe comune în vederea examinării şi elaborării unor măsuri de prevenire a cazurilor
de violare a drepturilor de proprietate industrială la frontieră. De asemenea, semnatarii vor coopera în
vederea perfecţionării continue a calităţilor profesionale a specialiştilor AGEPI, Departamentului Vamal,
reprezentanţilor şi agenţilor economici în domeniul proprietăţii industriale.
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Simpozionul “Protec\ia propriet=\ii industriale
]n contextul noilor reglement=ri”
În perioada 30 august-2 septembrie curent

mijloacelor de protecţie juridică a proprietăţii

la Tulcea, România, s-a desfăşurat simpozionul

industriale, precum şi de prevenire şi combatere

naţional cu genericul „Protecţia proprietăţii

a contrafacerii acestora conform legislaţiei în

industriale în contextul noilor reglementări”,

vigoare în cele două ţări.

organizat de către Oficiul de Stat pentru Invenţii şi
Mărci din România (OSIM) în colaborare cu
Asociaţia Naţională pentru Protecţia Proprietăţii
Industriale (ANPPI).

La lucrările simpozionului au participat atât
specialişti din domeniul PPI, reprezentanţi în
proprietate industrială, cât şi profesori universitari
şi jurişti, care au prezentat rapoarte privind situaţia

Printre invitaţii la simpozion s-au aflat şi

la zi în domeniul protecţiei proprietăţii industriale:

specialiştii de la AGEPI care au prezentat

„Informaţiile de proprietate industrială ca suport

comunicări vizând protecţia OPI în Republica

de decizii economice corecte la nivelul

Moldova: „Managementul mărcii şi al design-ului

companiilor”, O. Dinescu, OSIM; „Semne

industrial” – N. Obrişte, expert principal, Secţia

susceptibile de a fi marcă şi reprezentarea lor

Mărci Internaţionale; „Condiţii de noutate privind

grafică”, D. Bogdan, judecător la Tribunalul

înregistrarea desenelor şi modelelor industriale”-

Bucureşti; „Licenţele obligatorii privind invenţiile”,

J. Furculiţă, expert coordonator, Secţia Desene şi

R. Popescu , dr., lector univ., Bucureşti s.a.

Modele Industriale etc.

Seminarul a decurs într-o manieră interactivă, la

Scopul simpozionului a constat în realizarea unui

finele lui fiecare dintre participanţi fiind invitat să-

dialog constructiv între specialiştii din diferite

şi expună opinia vizavi de problemele abordate pe

sfere ale PPI pentru evidenţierea căilor şi

parcursul celor două zile de lucru.
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EDI|IILE AGEPI LA SALONUL NA|IONAL
DE CARTE DIDACTIC+
În perioada 7-12 septembrie curent, Editura AGEPI a participat, împreună cu alte 15 edituri şi difuzori de
carte din Republica Moldova, la ediţia I a Salonului Naţional de Carte Didactică, desfăşurat la Palatul
Naţional de Creaţie a Copiilor şi Adolescenţilor din Chişinău.
Evenimentul a fost pregătit de Ministerul Educaţiei în colaborare cu firma „Mold-Didactica, Centrul Ştiinţific,
Metodic şi Editorial “Univers Pedagogic” etc.
În cadrul Salonului a fost organizată şi o expoziţie cu vânzare de carte pentru copii, elevi, studenţii şi
profesori, care au avut ocazia de a-şi procura manuale şi materiale didactice noi.
La ediţia I a Salonului Naţional de Carte Didactică au participat editurile “Prut Internaţional”,
“Ştiinţa”, “Cartier”, „AGEPI”, “Lumina”, „ARC”, „Epigraf”, Societatea pe acţiuni „Cartea”, Societatea de
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distribuire a cărţii PRO-NOI, firma
comercială „Mold-Didactica” etc.
Editura AGEPI a prezentat un stand al
publicaţiilor privind protecţia obiectelor
de proprietate industrială, activitatea
inventivă din ţară şi din lume, precum şi
manuale de creativitate şi inventică,
Ghidul Colecţia Naţională de
Documente în domeniul Proprietăţii
Industriale, CD-uri cu informaţie tehnică,
alte publicaţii de popularizare a
cunoştinţelor privind multiplele aspecte ale proprietăţii intelectuale. Materialele au trezit un viu interes în
rândul vizitatorilor, atât maturilor, cât şi al copiilor, care au cercetat cu interes exponatele: fiecare a ţinut să
afle din prima sursă ce conţin CD-urile expuse, ce înseamnă o invenţie, o marcă, un desen industrial etc. şi
cum pot fi ele protejate.
Menţionăm că organizatorii au anunţat un amplu program de acţiuni complementare, care
a inclus lansări de carte, mese rotunde, simpozioane, dezbateri. Pe 9 septembrie s-a desfăşurat
Conferinţa bibliotecarilor din instituţiile de învăţământ cu tema: “Rolul bibliotecilor din sistemul educaţional
în realizarea unei educaţii de calitate şi edificarea societăţii informaţionale”.

}NTRUNIREA AMELIORATORILOR DIN REPUBLIC+
PE 27 SEPTEMBRIE CURENT
la Ministerul Agriculturii şi Industriei
Alimentare al Republicii Moldova s-a
desfăşurat întrunirea de lucru a
amelioratorilor cu genericul
„Dreptul exclusiv asupra noilor
soiuri de plante, conform Convenţiei
UPOV - o şansă reală de asigurare a
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plantelor. Întrunirea a fost organizată
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investiţiilor în domeniul ameliorării

Alimentare în colaborare cu Comisia

de Ministerul Agriculturii şi Industriei
de Stat pentru Încercarea Soiurilor de Plante şi AGEPI.
La întrunire au participat peste 50 de savanţi şi practicieni de la diverse instituţii de ameliorare, cercetaredezvoltare şi de învăţământ, întreprinderi de producţie, printre care: Institutul Naţional al Viei şi Vinului,
Institutul de Cercetări Ştiinţifice pentru Porumb şi Sorg, Institutul de Fiziologie a Plantelor al AŞM, Institutul
de Cercetări pentru Culturile de Câmp, Departamentul Agroindustrial „Moldova-Vin”, Camera de Comerţ şi
Industrie, examinatori ai AGEPI etc.
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La întrunire a participat Rolf JORDENS,
Vicesecretar general al Uniunii
Internaţionale pentru Protecţia Realizărilor
Vegetale (UPOV), cu sediul la Geneva,
Elveţia. Întrunirea a fost coordonată de
A. Spivacenco, Prim-viceministru al
agriculturii şi industriei alimentare.
Participanţii la întrunire au prezentat
rapoarte privind: protecţia soiurilor de
plante conform Convenţiei UPOV; situaţia
la zi în domeniul protecţiei soiurilor de
plante în Republica Moldova; avantajele
protecţiei juridice prin brevet a noilor soiuri de plante; testarea la DUS a noilor soiuri de plante etc.
În încheierea întrunirii cei prezenţi şi-au expus opiniile vizavi de sistemul naţional de protecţie a noilor soiuri
de plante în Republica Moldova.
În aceeaşi zi Vicesecretarul general UPOV Rolf JORDENS a efectuat o vizită de lucru la AGEPI, în cadrul
căreia s-a familiarizat cu activitatea Agenţiei, cu realizările şi perspectivele dezvoltării protecţiei proprietăţii
intelectuale, inclusiv a soiurilor noi de plante în Republica Moldova.

Rubrica a fost pregătită de Biroul de Presă AGEPI

CALENDAR
La 12 septembrie 1936 s-a născut la Chişinău, Victor COVALIOV, doctor în ştiinţe chimice, profesor
universitar, colaborator ştiinţific coordonator la catedra chimie industrială şi ecologică a USM,
„Om emerit” al Republicii Moldova.
Rezultatul activităţii sale îl constituie cele 70 de invenţii în domeniul ecologiei industriale. Elaborările
teoretice în acest domeniu sunt publicate în monografii ştiinţifice şi în reviste tehnico-ştiinţifice, fiind
expuse la multe simpozioane republicane şi internaţionale.
Activitatea în producţie se combină cu cea de profesor, iniţial la Universitatea Tehnică (anii ‘70),
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iar apoi, din anul 1994, la Universitatea de Stat din Moldova, la catedra de chimie industrială şi
ecologică.
Invenţiile lui V. Covaliov (numărul total al cărora până în prezent trece de 130) au fost premiate cu
medalii de aur, argint şi bronz la multe saloane de inventică: Bruxelles - EUREKA (1996, 1997, 1998,
2000), Geneva (1999, 2000), Budapesta - GENIUS (1996, 1998), Sofia - EUROINTELECT (1997),
Iaşi şi Bucureşti - INVENTICA (1996, 1997), Chişinău - INFOINVENT (1997-2001). În România a
fost premiat cu medalia “Henry Coandă” de gradul doi.
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OMUL CARE A INVENTAT SECOLUL 21
(Începutul în nr. 2, 2004)
URCÂND PE VAPOR în portul La Havre, cu

vândă şi aşa cum nu se găseau cumpărători,

scrisoarea de recomandare către Edison, Tesla

înainte de moarte, o lasă prin testament copilului

pleca spre America, înţelegând că pe toate va

fiicei sale, care era tocmai însărcinată.

trebui să le ia de la început. Spera totuşi să nu fie

Moştenitorul trebuia să fie băiat şi urma să poarte

păcălit, cum a păţit-o cu francezii. În Franţa venise

numele bunicului. Pruncul a murit însă la scurt

în 1882 din Budapesta fiind deja o notorietate în

timp după naştere. Insula a fost vreme

domeniu, cunoscut în special pentru invenţia

îndelungată disputată între membrii familiei, dar

fenomenului „câmp electric învârtitor.” Tânăr şi

în cele din urmă, a revenit în stăpânirea statului.

însufleţit, cu tot ce avea mai frumos - visul şi

Numirea însă a rămas – Insula Ellis, care a

energia creatoare, reuşeşte în mai puţin de doi

devenit o Mecca pe Tărâmul Făgăduinţei, aici

ani să construiască Centrala Electrică

aflându-se azi şi „Muzeul imigranţilor”, în care am

Strasbourg, modificând pe parcurs şi dinamo-

intrat...

maşina Edison. Compania i-a promis 25.000 de
dolari, dar la încheierea dificilei lucrări este

Mă aflam chiar în spaţiul pe unde au trecut

frustrat de gratificaţii. Prietenii îl sfătuiră să dea în

testările o mare parte dintre cei care constituie în

judecată compania, unde fusese angajat. Refuză

prezent naţiunea americană. Peste o sută de

cu o mândrie princiară, considerând gestul

milioane de locuitori ai Statelor Unite au cel puţin

patronului o insultă la adresa inteligenţei.

un strămoş cu actele legalizate la punctul de

„Oamenii care nu ştiu să-şi ţină cuvântul sunt

selectare din portul newyorkez. Îi vedeam parcă

nişte mediocrităţi. Unica lor armă e laşitatea.

rânduiţi în culoarele delimitate, cu valizele alături,

Incorectitudinea individului poate fi demonstrată în

aşteptându-şi soarta, supravegheaţi atent încă de

procese judiciare, dar dacă procesul lui de

la coborârea lor de pe vapor. Doctorii îi priveau de

conştiinţă a îngheţat sub crusta mizeriei morale,

sus urcând scările şi reţineau eventualele greutăţi

refuz orice răsplată şi colaborare”, a fost

în respiraţie ale celor care urmau, după primele

răspunsul maximalistului Tesla. Şi în aceeaşi

contacte cu serviciul abilitat, să facă un control

clipă îşi anunţă camarazii că a hotărât să

mai sever. Controlul obişnuit se rezuma la

emigreze...

testarea vederii, a inimii, plămânilor. Cei primiţi
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erau conduşi spre locul de unde puteau lua
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...Mă plimbam de-a lungul cheiului de pe insula

feribotul în direcţii care însemnau de fapt

Ellis, în partea de sus a golfului New York, privind

descinderea în începuturile altei vieţi, altei

la o anumită depărtare Statuia Libertăţii,

mentalităţi, altui comportament. Bolnavii, în

inexistentă în anul sosirii transoceanicului pornit

cazurile dacă nu sufereau de vreo afecţiune mai

din portul francez în 1884 cu ambiţiosul inventator

gravă, erau despărţiţi şi duşi la spital. Alţii, destul

aromân la bord, şi încercam să-mi imaginez cum

de puţini e adevărat, trebuiau să revină acasă, de

arăta atunci locul şi punctul de triere al celor veniţi

unde au pornit...

în căutarea fericirii pe „Pământul Făgăduinţei”.
Ostrovul era cunoscut la începutul secolului al

Eliberat de formalităţi, tânărul Tesla (avea 28 de

XIX-lea cu numirea de Insula Pescăruşilor, datorită

ani) se îndreaptă direct la biroul lui Thomas Alva

coloniilor de păsări aciuate aici. Un timp devenise

Edison, cu recomandarea din partea prietenului

locul de execuţie a infractorilor criminali, care erau

său francez Charles Bechelore. Popularitatea

spânzuraţi de copaci. În perioada Revoluţiei

creatorului becului incandescent atingea la epocă

americane insula e dată în proprietatea unui

crestele unei admiraţii idolatrice. Toată lumea

oarecare Samuel Ellis. Acesta a încercat s-o

povestea încântată întâmplarea de la primul
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spectacol teatral cu lumină electrică. Inventatorul

succesului şi autorităţii, se hotărăşte să lucreze

se afla în sală în primele rânduri ale persoanelor

mai departe pe cont propriu. Începe marea

de onoare. După pauză luminile au început să

competiţie cu cel mai celebru american al epocii

slăbească, să tremure şi să se înroşească.

şi teza sa privind curentul alternativ se impune.

Edison a coborât precipitat în subsol, s-a
dezbrăcat de hainele de gală şi a început să bage
cărbuni cu lopata pentru a menţine presiunea
aburilor. A continuat să arunce cărbuni în cuptorul
instalaţiei până la sfârşitul banchetului organizat
în onoarea lui, care avea loc sus.

Dar vai, invidia nu este doar o detestabilă calitate
balcanică. Acest viciu cariază chiar şi
comportamentul unor mari personalităţi ale
popoarelor mari. Tesla va deveni cu vremea gloria
din umbră a Americii, căci Ţara Făgăduinţei
mărinimoasă, dar nu cu toţi, va continua cu

Edison nu era de fapt nici meşter empiric, nici

încăpăţânare să-i diminueze meritele şi chiar să-l

exponent al ştiinţei pure care să deteste utilitatea

neglijeze. Va fi şters din documentele Institutului

practică. Orice ar fi gândit să realizeze, mai întâi

Smithonian, omis din manualele şcolare şi din

îşi punea întrebarea: cum poate fi făcut un

reviste cu specific tehnic. E adevărat – avea

principiu ştiinţific să acţioneze ca un obiect de

bizareriile omului de geniu, fiind excentric (lua

folosinţă universală şi să fie vândut. Este o

cina în restaurantul hotelului, îmbrăcat în pijama,

caracteristică admirativă, foarte accentuată de

fără să observe mirarea celor din jur, complet

biografii săi, dar cu alt revers perceput de Tesla,

detaşat de realitate, lucrând şi când lua masa),

mai târziu.

dar întotdeauna dând dovadă de o corectitudine

Edison l-a primit pe aromân cu destulă reticenţă

laboratorul de experienţe din Manhatan arde

şi răceală, dar acceptă să-l angajeze în atelierele

incendiat, rămas fără surse de existenţă, în drum,

companiei ca inginer electrician pentru repararea

îşi vinde medalia de aur pentru a-şi răsplăti

motoarelor şi generatoarelor de curent continuu.

lucrătorii. Mândru până la încăpăţânare, refuză să

Degrabă o împrejurare neprevăzută îi scoate în

accepte Premiul Nobel la care a fost înaintat în

evidenţă calităţile. În primăvara anului 1885

1915 împreună cu Edison. Nu i-a putut ierta

transatlanticul Oregon, dotat cu generator Edison,

indecenţa atitudinii sale, manifestând faţă de el o

care se defectase, urma să plece în Europa la

recalcitranţă poate exagerată. Se simţea dublu

dată fixă – avea toate locurile vândute şi întârzie-

rănit în orgoliu, pentru că ţara care îl găzduise îl

rea le-ar fi adus armatorilor pierderi imense. Şefii

ţinea la periferia popularităţii. Şi avea de ce să se

companiei îl roagă pe Tesla să se implice de

supere. Spre sfârşit de veac el reuşi o serie de

urgenţă la repararea scurtcircuitului produs în

performanţe cu adevărat impresionante. În

generator, Edison personal promiţându-i un

primăvara anului 1898 Tesla demonstrează public

premiu de 50 de mii de dolari dacă defecţiunea va

dirijarea prin radio la mare distanţă a unui vas

fi reparată în timp util plecării vasului spre

fără echipaj, fapt senzaţional pentru acea vreme.

continentul european. Tesla depistează cauza în

Un an mai târziu realizează transmisii prin
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ieşită din comun în relaţiile cu colaboratorii. Când

spiralele bobinei, îndepărtează eroarea, rebobinând valul generatorului în 20 de ore. Nava îşi
ridică ancora la timp, dar promisiunea premiului
se amână, apoi se transformă în explicaţii: a fost
o glumă. Nu i se plăteşte nici pentru perfecţionarea motoarelor Edison în 24 de variante, înzestrate la propunerea sa cu un regulator şi un nou
tip de întrerupător. Clarificându-se asupra

telegrafie fără fir, construieşte la Colorado un post
de radio cu o putere de 200 kw, face să se
aprindă lămpile oraşului de la distanţă, obţine
tensiuni de 12 milioane de volţi, experimentează
vibratorul de rezonanţă (un dispozitiv de mărimea
ceasului-deşteptător care, pus în funcţiune, poate
face să cadă o clădire cu multe etaje)...

conduitei lui Edison, se desparte de acesta, lezat

A avut destinul marilor personalităţi, neînţelese în

în demnitate şi jignit. Decepţionat de mercantilis-

viaţă, nepreţuite de contemporani. Şi doar timpul,

mul omului considerat la epocă expresia

magistru implacabil şi nepărtinitor, le pune pe
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toate în ierarhia ordinii adevărului de necontestat.

atinge cerul Arcticii undeva în regiunea vestică a

Azi mulţi îl consideră pe balcanicul Tesla

zonei unde trebuia să se afle expediţia lui Peary.

adevăratul geniu al secolului XX. Dar mai puţini

Tesla a pus în funcţiune dispozitivul. La început

ştiu că pe lângă faptul că a pus bazele TV, a

era dificil de realizat dacă aparatul funcţionează.

dictafoanelor, a dispozitivelor de purificare a

Extremitatea sa emitea prin orificiu o rază slabă,

aerului şi de supraveghere electronică, tot el a

de-abia vizibilă. La un moment dat o bufniţă ce se

realizat o întreagă familie de ... arme invizibile,

afla pe ramul unui copac îşi luă zborul în direcţia

deşi moştenea de la tatăl său o adevărată ură faţă

turnului. Ajunsă la intersecţia cu fasciculul,

de război, visul său fiind să pună capăt

pasărea se prăbuşi dezagregată la pământ.

înarmărilor. America poate şi nu vrea să

Aceasta însemna că experimentul reuşi...”

recunoască, dar la baza strategiei defensive a
„războaielor stelare” se află conceptul lui Nicola
Tesla. Scutul antirachetă el l-a gândit.

insaţietăţii pe nerăsuflate romane de SF şi poate

parvenea. Tăceau şi agenţiile de ştiri ale marilor

unul din cele mai impresionante mi s-a părut cel

cotidiene. Inventatorul era gata să admită eşecul

scris de Alexei Tolstoi şi intitulat „Hiperboloidul

experimentului, când presa începu să scrie

inginerului Garin”. Eroul din centrul acestei

despre un straniu eveniment care se produse în

naraţiuni fantastice gândise o miraculoasă armă

Tunguska, o îndepărtată regiune a Siberiei.

de o inimaginabilă putere de distrugere. O rază

Pădurea fusese afectată pe o rază de 5000 de

aproape invizibilă ieşită din ochiul ascuns al

acri patraţi de o puternică explozie atmosferică,

instalaţiei, atunci când era pusă în funcţiune -

cea mai puternică din câte au existat vreodată în

nimicea, ardea, carboniza totul în cale la distanţe

istoria omenirii. Echivalentul deflagraţiei era de o

enorme. Nu bănuiam, nu aveam cum să

putere de 10-15 megatone, explozia fiind auzită la

bănuiesc că „raza mortală” fusese experimentată

o distanţă de 620 de mile. Oamenii de ştiinţă

de Tesla la o dată concretă a anului 1908 şi omul

considerau că explozia a fost provocată de

de geniu, înspăimântat de gândul eventualelor

căderea unui meteorit sau de vreun fragment de

consecinţe în cazul când ar fi nimerit în mâinile

cometă, însă nici o urmă a locului de impact sau

conducătorilor paranoici care ar fi condamnat

rămăşiţă de minereu de provenienţă cosmică nu

omenirea la pieire, îşi distruge invenţia pe loc...

s-a găsit care să confirme ipoteza. Tesla avu

realităţii.
„...Robert Peary, încercat explorator, era la a doua
sa tentativă de a atinge Polul Nord, scria în una
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speranţa să aibă din partea lui Peary confirmarea
succesului experimentului, dar nici o veste nu

descătuşată a creatorului de ficţiune ceda în faţa
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expediindu-i telegrafiat mesajele sale, cu

...Ca şi orice adolescent, citeam la acea vârstă a

Hiperboloidul inginerului Garin cu toată fantezia
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Tesla aştepta a doua zi rapoartele exploratorului,

din relatările sale Alan Taylor. Tesla îi trimisese un
mesaj înainte de expediţie, informându-l că într-un
fel sau altul, când va ajunge în zona de destinaţie,
îi va arăta nişte semne în atmosfera deschisă ce

explicaţia sa diferită de opinia împărtăşită de cei
mulţi. El se simţea oripilat la gândul că „raza
morţii” trimisă de dispozitivul său a depăşit ţinta şi
ajungând la Tunguska a rezultat cataclismul...
A fost o simplă coincidenţă cu fenomenul
misterios produs deasupra taigalei siberiene,
într-adevăr o eroare de calcul a savantului, sau
altceva – oricum Tesla şi-a distrus imediat arma
morţii, încrezut că o face pentru binele omenirii...

vor apărea deasupra întinsurilor polare.

...Deşi genul detectiv nu mă pasiona, memoria

Exploratorul urma să le descrie sub ce formă au

adolescentină a păstrat în labirinturile sale

ajuns şi cum s-au manifestat. În seara

episodul care mă frapase atunci când citisem în

experimentului Tesla, însoţit de George Scherff,

„Hiperboloidul inginerului Garin”, episodul ce

asociatul său, au urcat pe turnul din Wardenclyffe.

reda moartea unei păsări, nimerită în zbor în

Inventatorul şi-a pregătit instalaţia îndreptând-o în

calea „razei mortale”, şi care era identic cu cel

direcţia Oceanului Atlantic, calculând că raza va

descris din experimentul real. Aş considera o

MOZAIC

simplă coincidenţă a imaginaţiei scriitorului, dacă

Chiar şi dacă nu mi-aş imagina o linie de

în biografia lui Tesla nu aş fi întâlnit un fapt curios.

interferenţă cu subiectul romanului lui A. Tolstoi,

Cu toate că şi-a distrus „instalaţia morţii” în 1908,
vădit marcat de catastrofa de la Tunguska,
savantul n-a încetat să lucreze asupra proiectului
intitulat „Un nou mod de transmitere a energiei
nedisipate concentrate prin medii naturale”. Un
titlu cam lung, dar foarte lămuritor. În 1931 la o

mai contează) în tema descoperirilor făcute de
imigrantul aromân din Croaţia. Inspiraţia,
imaginaţia artistică a dat doar dimensiuni ficţiunii.
În 1933 se întâlneşte cu Albert Einstein, care
aflase din almanahul „Scientific American” despre

descoperi o nouă, nebănuită sursă de energie.

cercetările sale în domeniul fuziunii nucleare.

Aceste fascicule transmise prin aer aveau în faza

Deşi se spune că geniul teoriei relativităţii nu era

declanşării o energie înspăimântătoare: puteau

de acord cu unele aspecte ale descoperirilor

doborî 10 mii de avioane inamice de la o distanţă

acestuia, „Tesla, cum scrie Robert Lomas, a avut

de 400 de kilometri. Tesla gândea această armă

de cele mai multe ori dreptate, fiind mai aproape

ca pe „un scut al păcii”. El îşi imagina că ţările vor

de adevăr în teoria dezbătută, decât celălalt geniu

dori să-şi ridice fiecare propriile „ziduri invizibile”,

al omenirii”.

partea cuiva. Nu-l credeau. Lumea încă nu credea
că cel de-al doilea război mondial ar putea
izbucni. J. P. Morgan stopează ca şi în cazul
„luminii fără fir” finanţările pentru experimente.
Descurajat, Tesla trimite proiectul aproape în
toate ţările aliate, inclusiv în Uniunea Sovietică.
Era de fapt prima descriere a ceea ce învăţaţii
numesc azi „arme cu fascicule de particule

El a avut poate 1200 de brevete. Destinul său
fascinant şi misterios se încheie la 87 de ani, întro noapte de ianuarie 1943. O fi văzut în ultimul
său vis planeta unde nu există întunericul nopţii,
căci doar el ştia secretul electricităţii gratuite, a
luminii fără hotare, s-o fi îndreptat spre coama
munţilor Velebiţi, în comuna natală, Similian, unde
a copilărit, e greu de imaginat...

încărcate”. Dar cine putea să-şi dea seama

Pentru contribuţia adusă celui mai puternic stat al

atunci? Dispozitivul lui Tesla era o cameră

lumii ar fi putut fi unul dintre cei mai bogaţi

specială, vidată, cu unul din capete îndreptat spre

oameni. A murit însă sărac, a murit în întunericul

atmosferă...

unei camere de hotel, unde a fost găsit două zile

Neaşteptat pentru inventator, se arată interesaţi
de această invenţie sovieticii. Contactat, Tesla
prezintă o parte a planului unui „birou ştiinţific” din
New York care, după ce este analizat, i se plăteşte
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„Hiperboloidului inginerului Garin” era (sursa nu

conferinţă de presă anunţase că este pe cale de a

îndepărtând astfel orice pornire războinică din

Intellectus

ceva mă face să mă gândesc că autorul

mai târziu. FBI a sigilat de urgenţă toate
documentele, din care, îndelung analizate, doar
câteva au fost transmise mai târziu ca exponate
pentru muzeul Tesla din Belgrad.

un cec de 25 mii dolari, fiind solicitat să transmită

...Păşeam pe lângă locul unde fusese cândva

şi partea a doua a proiectului. Îşi dă însă seama

laboratorul său din New York. Nici o amintire care

de marele pericol şi refuză colaborarea. Dar cutia

să vorbească despre omul care a inventat

Pandorei era deja deschisă...

secolul 21...
Efim JOSANU
Niagara - NEW YORK
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DICÞIONAR EXPLICATIV DE PROPRIETATE INDUSTRIALÃ

DIC|IONAR EXPLICATIV
DE PROPRIETATE INDUSTRIAL+
Continuare din nr. 2, 2004

A
Administraţie de documentare
internaţională (ADI)
E

International Searching Authority (under the PCT)

F

Administration chargée de la recherche internationale
(selon le PCT)

G

Internationale Recherchenbehörde (PCT)

S

Administración encargada de la búsqueda international (según el PCT)

R

Международный поисковый орган (согласно РСТ)

3/2004
Intellectus

Instituţia internaţională care efectuează examinarea
preliminară pentru cererile internaţionale PCT poate fi un
oficiu naţional sau o organizaţie interguvernamentală.
Administraţiile de examinare preliminară internaţională sunt
numite de Adunarea Uniunii PCT pe baza unui acord încheiat
între acestea şi Biroul Internaţional al OMPI, în funcţie de
îndeplinirea exigenţelor stabilite de tratat.

Instituţie internaţională împuternicită de OMPI, printr-un
ac ord, s ă efec tueze rapoarte de documentare
internaţională pentru cererile internaţionale de brevet
depuse în conformitate cu dispoziţiile Tratatului de
cooperare în domeniul brevetelor, PCT.

Principalele exigenţe impuse unei AEPI de tratat şi de
regulamentul său de aplicare sunt similare cu cele impuse
unei Administraţiei de documentare internaţională.

Instituţia internaţională care efectuează documentarea
internaţională pentru o cerere internaţională poate fi un
oficiu naţional sau o organizaţie interguvernamentală.
Administraţiile de documentare internaţională sunt numite
de Adunarea Uniunii PCT pe baza unui acord încheiat între
acestea şi Biroul Internaţional al OMPI, în funcţie de
îndeplinirea exigenţelor stabilite de tratat.

E

Correspondence address for correspondence

F

Adresse pour la correspondance

G

Die Korrespondenzadresse, die Korrespondenzanschrift

S

Seňas (direcciÓn) pour la correspondancia

R

Aдрес для переписки

Principalele exigenţe impuse unei ADI de tratatul PCT şi de
regulamentul său de aplicare sunt: să aibă cel puţin 100 de
angajaţi permanenţi cu o c alific are tehnic ă
corespunzătoare, să posede cel puţin documentaţia minimă
prevăzută de PCT, să aibă un personal capabil de a efectua
documentările corespunzătoare în limbile în care deţine
documentaţia minimală.

Adresa pentru corespondenţă este o adresă indicată de
către solicitant în cererea de protecţie a obiectului de
proprietate industrială pentru corespondenţa cu AGEPI în
cadrul procedurii de examinare a cererii. În cazul în care
sunt mai mulţi solicitanţi brevetul este înmânat solicitantului
indicat în adresa pentru corespondenţă. În cazul în care,
din anumite motive, s-a schimbat adresa pentru
corespondenţă, solicitantul este obligat să depună la
AGEPI o cerere de modificare a adres ei pentru
corespondenţă cu plata taxei corespunzătoare.

Administraţie de examinare preliminară
internaţională (AEPI) conform PCT

Adresa pentru corespondenţă

E

International Preliminary Examining Authority (under
the PCT)

F

Administration chargée de l’examen préliminaire
internaţional (selon le PCT)

E

Agent under the industrial property

F

L´agent en propriété industrielle

G

Internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte
Bchörde (nach PCT)

G

Der Agent nach dem industriellen Eigentum

S

Agente de propriedad industrial

S

Administración encrargada del examen preliminar international (según al PCT)

R

Агент по промышленной собственности

R

Орган международной
экспертизы согласно PCT

предваритель ной

Instituţie internaţională împuternicită de OMPI, printr-un
acord, să efectueze rapoarte de examinare preliminară
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internaţională a cererilor internaţionale depuse în
conformitate cu dispoziţiile Tratatului de cooperare în
domeniul brevetelor PCT.

Agent de proprietate industrială

Agent de proprietate industrială este o persoană fizică
sau juridică care efectuează anumite acţiuni faţă de Oficiul
de Brevete prin împuternicirea altei persoane de la numele
ei şi acţiuni de elaborare a contractelor dar fără dreptul la
semnarea lor.

DICÞIONAR EXPLICATIV DE PROPRIETATE INDUSTRIALÃ

Ajutor tehnic (juridic, economic, etc. )
E

aid technical, legal, economic, etc.

F

aide technique,juridique, economique, etc.

G

die Beihilife technische, rechts,wirtschaft, etc.

S

ayuda tehnico, juridicial, economica, etc.

R

Помощь техническая, юридическая, экономическая и т.п.

Ajutor tehnic, juridic, economic etc. este orice sprijin acordat
inventatorului pentru materializarea invenţiei, pentru
obţinerea brevetului, pentru valorificarea acestuia, etc. fără
a constitui un aport creator.
Sprijinul acordat inventatorului poate avea variate. Acest
sprijin poate fi început cu întocmirea unor schiţe, realizarea
unui proiect de execuţie, poate să se prezinte sub forma
întocmirii documentaţiei de brevetare sau poate face obiectul
unor acţiuni de consulting privind formele de valorificare a
invenţiei. Nici una din formele de sprijin nu poate legitima
calitatea de coautor, decât dacă acestea se conjugă cu o
activitate creatoare, inventivă.

E

Designation of States under the PCT

F

Désignation d’Etats selon le PCT

G

Die Angabe von Staaten unter dem PCT

S

Désignation de Estados según el PCT
Указание государств согласно РСТ

Statele părţi ale tratatului PCT trebuie să fie alese şi
desemnate în cerere: în cazul desemnărilor în scopul
obţineri brevetelor naţionale, prin inducarea fiecărui stat în
cauză, în cazul desemnărilor în scopul obţinerii unui brevet
regional, se va menţiona ca se solicită un brevet regional
fie pentru toate statele contractante, membre ale tratatului
privind brevetul regional în cauza, fie numai pentru aceste
state contractante care sunt enumerate.

Alegeri ulterioare

3/2004

Amânarea publicării cererii
E

Application deferral publication

F

Ajournement de la publication de la demande

G

Die Versetzung der Publikation der Forderung

S

Publicacion de aplazamento de aplicacion

R

Перенос публикации заявки

Amânarea publicării cererii este un drept al solicitantului,
prevăzut de lege. Perioada în care cererea este amânată
de la publicare, poate fi nu mai mult de 18 luni, calculată
de la data depozitului sau de la dat priorităţii, în cazul în
care aceasta a fost invocată.

Alegerea statelor conform PCT

R

Intellectus

priorităţii cererii internaţionale. Trebuie menţionat că şi
statele alese ulterior trebuie să se situeze printre statele
desemnate în cererea internaţională. Declaraţia privind
alegerile ulterioare trebuie redactată în limba în care s-a
redactat cererea internaţională de brevet. Declaraţia poate
fi adresată şi AGEPI care aplică pe ea data primirii şi o
transmite Biroului Internaţional care o consideră prezentată
în termen.

E

Later election

F

Election ultérieure

G

Die Nachträglicher Angabe

S

Elección posterior

R

Дополнительные указания

State membre ale PCT în care solicitant doreşte să deschide
faza naţională, sunt nominalizate într-o declaraţie adresată
Biroului Internaţional de către solicitant prin care îşi exprimă
intenţia de a se prevala de un raport de examinare
preliminară internaţională la deschiderea fazei naţionale în
statele respective.
Solicitantul unor titluri de protecţie poate efectua alegeri
ulterioare celor făcute într-o cerere de examinare preliminară
internaţională până cel mai târziu la luna 19-a de la data

Ameliorator
E

Selector

F

Sélectioneur

G

Zűchter

S

Seleccionero

R

Селекционер

Persoana fizică prin munca de creaţie a căreia a fost creat,
depistat sau perfecţionat un soi de plante.
Amelioratorul are dreptul de autor personal inalienabil.
Dreptul la brevet pentru soi de plantă aparţine amelioratorului
sau succesorului său în drepturi. Amelioratorul are dreptul
să i se menţioneze numele în cererea de brevet, în brevet
şi în toate publicaţiile referitoare la soiul în cauză. În cazul
amelioratorului salariat titularul brevetului va fi unitatea unde
s-a creat soiul sau rasa respectivă, dacă contractul
încheiat între ameliorator şi unitatea nu prevede altfel.

Amendament
E

Amendment

F

Amendament

G

Die Berichtigung

S

Enmendadura

R

Поправка

Orice modificare sau o îmbunătăţire introdusă într-o cerere,
inclusiv reprezentărilor grafice anexate. În cazul cererii
de brevet de invenţie, până la luarea unei hotărâri pot fi
înscrise amendamente în revendicările, desenele sau
descriere, fără însă ca prin aceasta să se depăşească
limitele dezvăluirii invenţiei la data depozitului.

(Va urma)
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RIDENDO

FII ATENT CÂND, DE BUCURIE, SARI ÎN SUS: NU CUMVA SĂ-ŢI IA
CINEVA PĂMÂNTUL DE SUB PICIOARE.
(Stanislaw JERZY LEC)

EPIGRAME DE MARCĂ
Conferenţiarului
vorbă-lungă

Aritmetică politică

Vorbeşte… ascultându-şi glasul,

Pentru unii nu se cere,

Demult nu mai consultă ceasul.

Rezolvând cu patru clase

Auditorii, albi ca varul,

Ridicarea la… putere.

I-au pus pe masă calendarul.

Şcoala cu-ale ei foloase

Radu IONESCU-DANUBIU

Mircea PAVELESCU

Paradox

Reticenţă
De-am stârpi pe proşti cumva,

Coautor

Viaţa asta, n-am cuvinte,

Cum se pare că e logic,

Fiind de mult pe şefu’ supărat,

Aşa Domnu-a dat să fie,

Oare nu s-ar perturba

Că zeci de inovaţii mi-a furat,

Pierdem anual un dinte,

Echilibrul ecologic?

Aflând că „proiectează” un fecior,

Câştigând… o dioptrie.

Nicolae PETRESCU

M-am implicat şi eu… coautor.

Loghin MARTIN-ALEXEEV

Viorel MARTIN

În apărarea lui Darwin
Mă mir când văd vreun ins
“evoluat”,
Dar ştiu că Darwin n-are nici o
vină:
În lungu-i drum maimuţa a uitat

Ratare în viaţă
Medicina şi Justiţia

Din ale vieţii mari probleme,

Sunt două instituţii de valoare

Pe asta cel mai bine-o ştiu:

Şi surse de o mare amăgire;

Întruna m-am sculat devreme,

Când viaţa e trimisă-n cimitire,

Dar veşnic m-am trezit târziu.

Iar adevărul moare în dosare.

Ce trebuia, săraca, să devină.

Stelian IONESCU

Nicolae IVAN

Ion DIVIZA

Intellectus
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Replica savantului
Reuşită

Michael Faraday (1781-

Stai în loc şi te socoate,

1867) ţinea un curs

Cât de lung i-a fost calvarul,

despre inducţia

C-a intrat la facultate…

electromagnetică. La

Când n-a fost atent portarul.

sfârşitul lecţiei, viitorul

Ioan MARINESCU

Ecuaţie-i femeia
Orice fiinţă-şi are cheia.
Să fim cu ele mai drăguţi.
E-o ecuaţie femeia,
Dar cu mai mulţi necunoscuţi.
Grigore DRĂGAN

prim-ministru al Angliei,
Gladstone (1809-1898),
prezent în sală, îl întrebă
pe savant:

Desen: Octavian BOUR

Ô Spuneţi, sire, ce folos
practic poate aduce descoperirea dumneavoastră?

Ô Aceasta încă n-o ştiu nici eu, răspunse Faraday, însă nu mă
îndoiesc de faptul că chiar în timpul vieţii mele o veţi supune
impozitării!...
(Din colecţia lui Dumitru BATÎR)
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Expozi\ia interna\ional= de inven\ii, cercetare [tiin\ific=
[i tehnologii noi – INVENTIKA 2004
Bucure[ti, Rom`nia
ÎN PERIOADA 5-10 OCTOMBRIE
curent la Complexul Expoziţional
ROMEXPO se va desfăşura cea
de-a VIII-a ediţie a Expoziţiei
internaţionale de invenţii, cercetare
ştiinţifică şi tehnologii noi
INVENTIKA-2004. Expoziţia se va
desfăşura concomitent cu Târgul
Tehnic Internaţional Bucureşti (TIB), ediţia XXX.

LA INVENTIKA VOR PARTICIPA: inventatori,

Manifestarea va reuni inventatori şi inovatori,

societăţi, întreprinderi, negociatori de brevete,

persoane fizice pasionate de găsirea unor noi

grupe de cercetători, laboratoare, organisme

soluţii şi procedee tehnice, de îmbunătăţirea

private şi de stat, având invenţii brevetate sau în

calităţii produselor.

curs de înregistrare. Pot fi prezentate invenţii în

Inventika reuneşte cererea şi oferta, astfel încât
inventatorii să poată veni în întâmpinarea
cerinţelor pieţei, pe de o parte, iar pe de altă parte,
producătorii să aibă posibilitatea de a cunoaşte
direct de la sursă noile soluţii propuse.
Ca şi la ediţiile precedente, această manifestare
expoziţională se va bucura de prezenţa Oficiului

premieră sau care au mai figurat şi la alte expoziţii
sau saloane de profil. Invenţiile pot fi expuse sub
formă de panouri, desene, fotografii, texte, mostre
şi eşantioane, prototipuri, machete etc.
Pentru informaţie suplimentară –
www.expoinventika.ro
e-mail: ovidiu.rada@romexpo.org

de Stat pentru Invenţii şi Mărci din România,

persoana de contact: DUMA MARIA

Oficiului European de Brevete şi a ROMINVENT

telefon: 004-021-2242356, 2243160

care, prin prestigiul lor, vor conferi un sprijin

Fax: 004-021-2240400

competent participanţilor.

AGEN|IA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUAL+

Intellectus
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invit= la cursurile de instruire “Protec\ia propriet=\ii intelectuale”
pentru ob\inerea calific=rii “Consilier ]n proprietate intelectual=”:
Ô durata şi orarul studiilor: 10 săptămâni în zilele de luni, miercuri şi vineri între orele 1400 – 1730;
Ô instruirea se efectuează în bază de contract, în limbile română şi rusă;
Ô taxa de studii – 1500 lei;
Ô înscrierea la cursuri se efectuează permanent;
Ô studiile încep în funcţie de completarea grupei.
ADRESA NOASTRĂ: MD – 2024, Chişinău, str. A. Doga nr. 24, bloc 1
RELAŢII LA TEL.: 44-00-21; 49-30-16 (intern 2-69);
FAX: 44-01-19
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CONCURS }N PREMIER+!
Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale (AGEPI)
şi Uniunea Inventatorilor şi Raţionalizatorilor (UIR) „Inovatorul” au lansat
concursul republican în premieră

Inven\ia anului
Scopul concursului, care se va desfăşura anual, constă în popularizarea şi încurajarea activităţii
inovaţionale în Republica Moldova, stimularea deţinătorilor titlurilor de protecţie a OPI
(invenţii şi modele de utilitate) în vederea utilizării în producţie a rezultatelor activităţii intelectuale
şi atragerea investitorilor autohtoni şi străini la valorificarea inovaţiilor din sfera tehnico-ştiinţifică.
La concurs pot participa inventatori de la instituţiile din sfera cercetare-dezvoltare, organizaţii,
întreprinderi, asociaţii, care activează pe teritoriul Republicii Moldova, indiferent de forma lor de
proprietate, precum şi inventatorii individuali. Vor fi admise invenţiile şi modelele de utilitate protejate
prin brevete şi certificate în vigoare pe teritoriul republicii şi peste hotare obţinute în perioada
2 ianuarie – 31 decembrie a anului calendaristic precedent şi care au un impact pozitiv asupra
dezvoltării economiei naţionale, rezolvării problemelor ce ţin de necesităţile curente ale vieţii, tehnică,
transport, chimie, industria alimentară, textile, mecanică, electricitate, fizică şi alte domenii.
Prioritate se va acorda invenţiilor şi modelelor de utilitate a căror includere în procesul de producţie
s-a soldat cu efecte economice concrete.
NOMINALIZĂRILE CONCURSULUI:
Ô „Invenţia anului” (premiu – 5000 lei)
Ô „Invenţia anului creată de un tânăr inventator” (premiu – 3000 lei)

Intellectus
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Ô „Modelul de utilitate al anului” (premiu – 3000 lei).
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Bilanţul concursului şi premierea învingătorilor vor avea loc în fiecare an în cadrul manifestărilor
consacrate Zilei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale (26 Aprilie)
PENTRU INFORMAŢII ADRESAŢI-VĂ LA AGEPI
Relaţii la tel.: 44-00-21, 49-30-16, 44-02-55 (interior 2-18)

PUBLICITATE

Concursul republican al jurnali[tilor continu=
Este în plină desfăşurare cea de-a treia ediţie a concursului republican al jurnaliştilor, organizat de AGEPI.
La concurs participă jurnalişti profesionişti şi corespondenţi netitulari din mediile de informare republicane
şi locale care reflectă tematica protecţiei proprietăţii industriale şi intelectuale, promovează inventatorii
autohtoni şi rolul inovaţiilor în dezvoltarea socio-economică a ţării.
Participanţii sunt rugaţi să prezinte materialele (în 3 exemplare) până la 30 octombrie 2004 la Serviciul de
presă al AGEPI. Se admit materiale publicate şi difuzate în limbile română sau rusă, însoţite de un scurt
Curriculum vitae al participantului.
Rezultatele vor fi anunţate în cadrul conferinţei de presă organizate cu ocazia desfăşurării Expoziţiei
Internaţionale Specializate „INFOINVENT-2004” (10-13 noiembrie curent), iar premiile vor fi înmânate în
cadrul ceremoniei de închidere a expoziţiei.
PREMIILE SUNT PREVĂZUTE PENTRU URMĂTOARELE MEDII DE INFORMARE:

Ô
Ô
Ô
Ô
Ô

Presa scrisă;
Agenţii de presă;
Posturi de Radio şi TV;
Articol scris de specialişti în domeniul PPI;
Articol scris de studenţi.

AGEPI VA ACORDA URMĂTOARELE PREMII:
Premiul I – 1500 lei; Premiul II - 1000 lei; Premiul III - 750 lei; Premii speciale ale Juriului.
PENTRU INFORMAŢII SUPLIMENTARE:

tel.: 44-00-10, 44-02-55 (2-66); e-mail: press@agepi.md

Intellectus
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Ðåñïóáëèêàíñêèé êîíêóðñ æóðíàëèñòîâ ïðîäîëæàåòñÿ
Продолжается III республиканский конкурс
журналистов, организованный AGEPI. В конкурсе
участвуют профессиональные журналисты и
внештатные корреспонденты республиканских и
местных средств массовой информации,
освещающих в прессе тематику охраны
промышленной и интеллектуальной собственности,
оказывающих содействие местным изобретателям
и подчеркивающих роль инноваций в социальноэкономическом росте республики.

выставки „INFOINVENT-2004” (10-13 ноября с.г.), а
премии будут вручены на церемонии закрытия
выставки.

Просим всех участников представить материалы в
3-х экземплярах в Пресс-бюро AGEPI до 30 октября
2004 г. Принимаются материалы, опубликованные
на румынском или русском языках, с приложением
краткой биографии участника конкурса.

Ô

Результаты конкурса будут объявлены в рамках
пресс-конференции, организованной по случаю
проведения Международной специализированной

За дополнительной информацией обращаться:

ПРЕДУСМОТРЕНЫ ПРЕМИИ ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ
СРЕДСТВ ИНФОРМАЦИИ:
Ô
Ô
Ô
Ô

Пресса;
Пресс-агентства;
Радио и ТВ;
Статьи, представленные специалистами в
области ОПС;
Статьи, представленные студентами.

AGEPI УСТАНОВИЛО СЛЕДУЮЩИЕ ПРЕМИИ:
I премия – 1500 лей; II премия – 1000 лей;
III премия – 750 лей; Специальные премии жюри.

Tел.: 44-00-10, 44-02-55 (2-66), e-mail:
press@agepi.md
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}N ATEN|IA TUTUROR CITITORILOR NO{TRI!
În scopul informării utilizatorilor cu cele mai diverse materiale despre protecţia obiectelor de proprietate
industrială, despre activitatea inventivă din ţară şi din lume, cu actele normative din domeniul proprietăţii
industriale şi optimizării difuzării publicaţiilor AGEPI, vă aducem la cunoştinţă că, începând cu 1 octombrie
2003 preţurile de vânzare în numerar şi prin virament la publicaţiile AGEPI pentru instituţiile bugetare se
reduc cu 20%.
Abonarea la publicaţiile periodice AGEPI pentru locuitorii din localităţile republicii se va efectua doar prin
Cataloagele de abonare ale Î.S. „Poşta Moldovei”, iar pentru locuitorii municipiului Chişinău – prin S.A.
„Moldpresa”.
NOILE PREŢURI ALE PUBLICAŢIILOR NOASTRE:

Ô PREŢUL DE ABONARE la publicaţiile AGEPI prin Catalogul
de abonare al Î.S. „Poşta Moldovei” şi S.A. „Moldpresa” va constitui
pentru 1exemplar:
„BOPI” – 30 lei;
„Intellectus” – 20 lei;
„Bursa Invenţiilor” – 5 lei.
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