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{TIIN|A {I INOVAREA –
FUNDAMENTUL MEDICINII MODERNE

acad., prof. univ.
Ion ABABII, rector

dr. hab., prof. univ.
Viorel PRIS+CARU,
prorector pentru [tiin\=

Universitatea de Stat de Medicin= [i Farmacie “N. Testemi\anu”

Înfiinţarea în anul 1945 a Institutului de Stat de Medicină din Chişinău, astăzi Universitatea
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de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, a deschis calea de afirmare a ştiinţei
medicale în Republica Moldova. Din primul an de funcţionare, Universitatea îşi stabileşte
direcţiile sale de cercetare ştiinţifică, ţinând cont de problemele regionale ale sănătăţii
populaţiei în perioada respectivă, şi anume:

Ô

Lichidarea consecinţelor medico-sanitare ale războiului

Ô

Infecţiile tifoide

Ô

Tuberculoza

Ô

Malaria

Ô

Avitaminozele şi hipovitaminozele

Ô

Problema anestezierii etc.

În virtutea faptului că USMF „Nicolae Testemiţanu”

medicinii, care activau în cadrul acestei instituţii:

şi-a început activitatea având drept bază cadrele

F. Agheicenko (morfopatologie), S. Blinkin

didactice ale Institutului I de Medicină din

(microbiologie), M. Borzov (dermatovenerologie),

S.-Petersburg (evacuat la Kislovodsk în timpul

V. Cecurin (otorinolaringologie), A. Furman

blocadei, iar ulterior transformat în Institutul de

(terapie-semiologie), A. Kocerghinski (obstetrică

Stat de Medicină din Chişinău), cercetările

şi ginecologie), N. Kornetov (terapie de spital),

ştiinţifice din perioada dată sunt stimulate şi

I. Kurlov (oftalmologie), N. Kuzneţov (histologie),

prezentate de mari personalităţi ale ştiinţei şi

M. Ghehtman (medicină socială şi organizarea
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ocrotirii sănătăţii), F. Golub (chirurgie de spital),

ginecologie; acad. D. Gherman – 19 doctori şi 4

A. Livov (chirurgie generală), A. Molohov

doctori habilitaţi în neurologie şi neurochirurgie;

(psihiatrie), S. Rubaşov (chirurgie de facultate),

N. Testemiţanu – 14 doctori şi doctori habilitaţi în

L. Rozenier (boli infecţioase), B. Şarapov

medicină socială şi organizarea ocrotirii sănătăţii;

(neurologie şi neurochirurgie), N. Starostenko

prof. S. Stamatin – 5 doctori şi 7 doctori habilitaţi

(terapie de facultate), V. Stârikovici (pediatrie),

în traumatologie şi ortopedie; prof. Al. Nacu - 13

A. Zubkov (fiziologie) etc., care pe bună dreptate

doctori şi doctori habilitaţi în psihiatrie;

pot fi consideraţi drept fondatori ai şcolilor

prof. P. Bâtcă – 6 doctori şi 2 doctori habilitaţi în

ştiinţifice medicale din perioada postbelică în

chirurgie etc.

Moldova.
La ora actuală catedrele şi şcolile ştiinţifice de la
O instituţie de învăţământ devine însă şcoală

USMF „Nicolae Testemiţanu” sunt conduse în

atunci când îşi realizează rostul şi îşi confirmă

marea lor majoritate de profesori care fac parte

viabilitatea atât prin capacitatea anticipativă, cât şi

din a treia sau a patra generaţie de savanţi ai

prin creativitatea succesivă a valorilor spirituale.

Universităţii: acad. I. Ababii, acad. Gh. Ghidirim,

Un argument în acest sens îl reprezintă realizarea

membrii corespondenţi ai AŞM V. Beţişor,

şi susţinerea tezelor ştiinţifice. Prima teză de

I. Corcimaru, E. Gudumac, E. Gladun, V. Lacustă,

doctorat este susţinută de către Natalia

N. Opopol, V. Procopişin, E. Zota; profesorii

Gheorghiu în anul 1949 la tema: „Tratamentul

universitari C. Andriuţă, V. Andrieş, Z. Anestiadi,

chirurgical al bonturilor amputante ale coapsei şi

C. Babiuc, Gh. Baciu, E. Bendelic, Gr. Bivol,

gambei”.

V. Botnari, V. Burlacu, I. Butorov, E. Cicală,

În doar 10 ani (1949-1958) şi-au susţinut tezele
de doctor în ştiinţe medicale circa 70 de
colaboratori, mulţi din ei fiind absolvenţi ai
Universităţii. Din această pleiadă de tineri
doctoranzi au făcut parte N. Anestiadi,
Z. Gorbuşina, I. Tarcov, I. Şroit, V. Anestiadi,
B. Perlin, C. Ţâbârnă, P. Bâtcă, R. Coşciug, V. Jiţa,
M. Zagarskih, Gh. Palade, N. Testemiţanu,
F. Chiticari, Al. Nacu, V. Cant, N. Cherdivarenco,
G. Rudi, D. Gherman, S. Stamatin, V. Halitov,

L. Groppa, Şt. Groppa, V. Gudumac, V. Hotineanu,
I. Ilciuc, V. Istrati, L. Lâsâi, S. Matcovschi,
P. Mogoreanu, I. Moldovanu, P. Moroz, Gh. Muşet,
An. Nacu, Gh. Nicolau, V. Niguleanu, Gh. Ostrofeţ,
B. Pârgari, Il. Postolachi, V. Prisăcaru, V. Revenco,
M. Rudi, A. Saulea, E. Stasii, D. Şcerbatiuc,

format, de fapt, cea de a doua generaţie de

V. Topală, B. Topor, T. Ţârdea, V. Ţurea, V. Vovc,

conducători ai catedrelor şi şcolilor ştiinţifice

Gr. Zapuhlâh.

ştiinţifice şi didactice.
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V. Gherec, V. Ghicavîi, P. Godoroja, F. Gornea,

M. Ştefaneţ, A. Tănase, Ia. Tighineanu, D. Tintiuc,

pregătirea de mai departe a cadrelor medicale

Intellectus

V.-T. Dumbravă, N. Eşanu, C. Eţco,
V. Friptu, Gr. Friptuleac, P. Galeţchi, T. Gheorghiţă,

E. Maloman, A. Guţan etc., care mai apoi au

medicale din Moldova, contribuind substanţial la
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Gh. Ciobanu, O. Cerneţchi, E. Diug,

La cei 60 de ani de la înfiinţare, USMF „Nicolae
Testemiţanu” a devenit un adevărat Centru
ştiinţific, didactic şi medical din republică şi

Un exemplu elocvent îl reprezintă prof. Natalia

dispune de un potenţial ştiinţific considerabil,

Gheorghiu, care fondează şcoala de chirurgie

capabil să rezolve cele mai importante probleme

pediatrică din Moldova. Ea a pregătit 16 doctori şi

ale sănătăţii publice. Dacă în martie 1946 în

2 doctori habilitaţi în ştiinţe medicale; prof.

Universitate activau 134 lectori, inclusiv 23 doctori

N. Anestiadi – fondatorul şcolii de chirurgie

şi 20 doctori habilitaţi, apoi în anul 2005

pulmonară şi cardiovasculară, într-un timp scurt

potenţialul ştiinţifico-didactic constituie deja 1068

pregăteşte 14 doctori şi 5 doctori habilitaţi; prof.,

de persoane, inclusiv 524 doctori în ştiinţe

acad. V. Anestiadi - 35 doctori şi doctori habilitaţi în

medicale, 145 doctori habilitaţi şi 15 membri

morfopatologie; prof. C. Ţâbârnă - 30 doctori şi 5

titulari şi netitulari ai AŞM. Cercetările ştiinţifice se

doctori habilitaţi în chirurgie; acad. Gh. Palade –

efectuează în 110 subdiviziuni: 84 catedre, 10

30 doctori şi doctori habilitaţi în obstetrică şi

cursuri, 16 laboratoare ştiinţifice.
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ezultatele ştiinţifice ale colectivului
Universităţii vorbesc de la sine.
Numai pe parcursul ultimilor 10 ani
colaboratorii USMF au publicat 15.115
lucrări ştiinţifice, inclusiv 114 monografii,
468 elaborări metodice şi instrucţiuni, 6893
articole ştiinţifice şi 7630 teze în culegeri
ştiinţifice (fig. 1, 2). Circa 20% din
lucrările ştiinţifice sunt publicate în diverse
reviste şi culegeri de lucrări ştiinţifice peste
hotarele republicii, 9 cicluri de lucrări
ştiinţifice au fost apreciate cu Premiul de
Stat al RM în domeniul ştiinţei şi tehnicii.

N. Leşan, I. Pasecinic ş.a. (1983) - pentru ciclul
de lucrări „Argumentarea ştiinţifică multilaterală
cu aplicare în practica ocrotirii sănătăţii a unor
forme noi de organizare a asistenţei de ambulator
specializate pentru locuitorii rurali”;
L. Cobâleanschi, C.Ţâbârnă, V. Beţişor, A. Zorkin,
M. Corlăteanu, L. Lâsâi, V. Niguleanu ş.a. - pentru
elaborarea şi aplicarea în practică a complexului
de tratament patogenetic argumentat al
tratamentelor grave cu aplicarea sistemului
automatizat de dirijare în medicina de urgenţă şi a
calamităţilor; V. Ghicavîi, S. Sârbu (1996) - pentru
lucrarea „Fitoterapia afecţiunilor stomatologice”;
E. Gladun, V. Friptu, M. Ştemberg, N. Corolcova
(1998) - pentru manualul „Ginecologie neoperatorie”; D. Gherman (1998) - pentru lucrarea
„Paralizia cerebrală vasculară: factori de risc şi
profilaxia”; Gh. Paladi (2001) - pentru manualul
„Ginecologie”; A. Spânu, C. Ţâbârnă, V. Hotineanu
ş.a. (2004) - pentru manualul „Chirurgie”;
V. Ghicavîi ş.a. (2004) – pentru lucrarea
„Elaborarea medicamentelor noi autohtone şi
implementarea lor în practica medicală”.
Rezultatele cercetărilor au fost prezentate la
multiple foruri ştiinţifice naţionale şi
internaţionale. O dată cu proclamarea
independenţei Republicii Moldova se produce o

Fig. 1. Editarea monografiilor şi elaborărilor
metodice

activizare organizatorică, inclusiv participarea
activă a colaboratorilor Universităţii la foruri
ştiinţifice internaţionale.
În ultimii 10 ani colaboratorii Universităţii au
organizat 43 congrese (33 naţionale şi 10
internaţionale), 196 conferinţe (133 naţionale şi
63 internaţionale) şi 43 simpozioane
(32 naţionale şi 11 internaţionale) (fig. 3).
Rezultatele cercetărilor au fost prezentate la
diferite foruri ştiinţifice internaţionale din SUA,

Intellectus
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Franţa, România, Germania, Spania, Olanda,
Canada, Italia, Turcia, Grecia, Portugalia, Bulgaria, Austria, Cehia, Polonia, Israel, Rusia,
Ucraina, Belarus, Uzbekistan, Lituania etc.
Fig. 2. Publicarea articolelor şi tezelor ştiinţifice
Laureaţi al Premiului de Stat au devenit:

Un compartiment aparte privind realizările
ştiinţifice la USMF „Nicolae Testemiţanu” îl
reprezintă activitatea inventivă şi inovaţională.

V. Anestiadi, E. Zota, S. Rusu (1977) pentru ciclul

Numai în ultimii 10 ani colaboratorii USMF

de lucrări în domeniul morfologiei funcţionale,

„Nicolae Testemiţanu” au elaborat şi implementat

histoenzimologiei şi ultrastructurii sistemului

în practica medicală 2192 metode noi de diag-

vascular; N. Testemiţanu, V. Guţu, Z. Cobâlean,

nostic, tratament şi profilaxie (fig. 4).
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Streptococcus” etc.; transplanturi pentru
reconstrucţia defectelor articulare, remodelarea
lobului nazal şi plastiei faringelui; diferite
dispozitive şi metode pentru optimizarea
tratamentului „Aparat pentru repoziţia şi fixarea
oaselor bazinului”, „Dispozitiv pentru fixarea
foiţelor mucoase ale septului nazal”, „Dispozitiv
pentru examinarea tubei auditive la pacienţii cu
otită medie cronică”, „Dispozitiv de stabilire în
deformaţiile şi traumatismele coloanei
vertebrale”, „Metodă de osteosinteză a fracturilor
Fig. 3. Congrese, conferinţe şi simpozioane
ştiinţifice organizate de colaboratorii USMF
“Nicolae Testemiţanu” (1995–2004)

rotulei”, „Metodă de preparare a autotransplantului
osos”, „Metodă de osteosinteză a fracturilor
perioprotetice de femur”, „Metodă de plastie
ligamento-tendioase în piciorul strâmb, plat şi

226

1995

displastic la copii”, programul computerizat de

175

1996
1997

241

1998

242

218

2000

2002

calcul al capacităţii pieţei farmaceutice etc.

254

1999

2001

evaluare a serviciului de salvare, algoritmul de

acordate 201 brevete de invenţie, de asemenea

146

au fost eliberate 1405 certificate de raţionalizare
(fig. 5, 6).

237

2004

264

Fig. 4. Metode noi de diagnostic, tratament
şi profilaxie implementate
Menţionăm doar câteva dintre ele: preparatele
medicamentoase noi, indigene „Izoturon”,
„Difetur”, „Profetur”, „Metiferon” (preparate
hipertensive); „Olizim” (decongestionant nazal),
„Regesan” (remediu regenerator şi citoprotector);
„Carbosem”, „Medicas E” (remedii absorbante);
„Izohidrafural”, „Cimpelsept”, „Unguent
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antibacterian”, „Nucina” (remedii antibacteriene şi

8

USMF „Nicolae Testemiţanu” pe parcursul
ultimilor 10 ani au fost depuse 210 cereri şi

153

2003

În baza elaborărilor obţinute de către colaboratorii

antifungice); peste 20 de substanţe noi, din
materie primă locală, cu proprietăţi antibacteriene
şi antifungice pronunţate, care pot sta la baza
lărgirii fondului de remedii antibacteriene şi
antifungice indigene; noi metode de diagnosticare

O sporire a activităţii inventive se înregistrează o
dată cu crearea, în 1992, a Agenţiei de Stat pentru
Protecţia Proprietăţii Industriale (AGEPI).
Având susţinerea AGEPI-ului, colaboratorii USMF
au participat în această perioadă, cu elaborări
brevetate, la 123 de expoziţii, inclusiv 62
internaţionale, în cadrul cărora au fost obţinute 38
medalii de aur, 66 – de argint, 51 – de bronz şi
peste 200 de diplome. Pentru rezultate
remarcabile înregistrate în domeniul inventicii,
profesorii V. Gudumac şi V. Prisăcaru s-au
învrednicit de titlul „Inventator emerit al Republicii
Moldova”, Medalia de aur OMPI a Organizaţiei
Mondiale de Proprietate Intelectuală (Geneva),
Medalia specială de aur şi Premiul Mare al AGEPI.
Printre inventatorii remarcabili ai USMF „Nicolae

microbiologică şi imunologică, cum sunt „Mediul

Testemiţanu” se înscriu prof. V. Ghicavîi, distins,

de cultură pentru indicarea bacteriilor

pentru rezultate performante în inventică, cu

Helicobacter pylori”, „Mediul nutritiv pentru

Medalia specială de aur şi Premiul Mare al AGEPI,

cultivarea Campylobacter jejuni şi Campylobacter

Premiul Parlamentului şi al Ministerului Sănătăţii,

coli”, „Mediul nutritiv pentru depistarea selectivă a

cu circa 20 de medalii de aur, argint şi bronz la

microorganismelor Enterobacteriaceae”, „Mediul

diverse expoziţii naţionale şi internaţionale; prof.

selectiv de identificare a bacteriilor din genul

F. Gornea, câştigător al concursului republican

OBIECTIVE PRIMORDIALE

35

lucrări serioase în domeniul inventicii, se înscriu
28
24 24
20
20
16
18
17
1716
14

doctoranda Argentina Moroz – laureată a
Salonului Internaţional pentru Tineret „Inventica”

22

22 22
21
20
19 18
18

şi distinsă cu Premiul „Cel mai bun tânăr
inventator” în cadrul expoziţiei „Infoinvent”;
doctoranzii – A. Beţişor, O. Losâi, N. Zarbailov,
D. Romanciuc, A. Homa ş.a. – distinşi cu medalii
la diverse expoziţii naţionale şi internaţionale.
În cadrul expoziţiei „Infoinvent-2004”, USMF

Cereri de invenţii

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

„Nicolae Testemiţanu” a fost desemnată drept

Brevete de invenţii

organizaţia cu cele mai bune rezultate în
activitatea inventivă din ţară, fiind menţionată cu
Diploma de gradul I şi propusă pentru acordarea
Trofeului OMPI.

Fig. 5. Cereri şi invenţii brevetate

Problema la zi a activităţii inovaţionale constă în
145 150

159

implementarea elaborărilor realizate în circuitul

176
154
138

122 124 120

117

economic al ţării.
Menţionăm că actualmente în medicină se
implementează mai efectiv metodele noi de
tratament, diagnostic sau profilaxie care, de

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

regulă, nu necesită mari investiţii.

Fig. 6. Propuneri de raţionalizare

pancreatita acută distructivă”, „Metodă de
tratament a şocului combustiţional”, „Utilizarea
preparatului „Carbosem” în endo- şi

medalii în cadrul expoziţiilor naţionale şi

exointoxicări”, „Utilizarea preparatului

internaţionale, prof. B. Topor, distins cu Premiul

„Izohidrafural” în tratamentul osteomielitei”,

Ministerului Sănătăţii al RM (1999), cu insigna

„Metodă de plastie a faringelui”, „Procedeu

„Inventator de Elită” (2002) şi medalia de aur în

fizioterapeutic antiacme”, „Metodă de determinare

cadrul EXPO-2000 (Hanovra, Germania), prof.

rapidă a stafilococilor” etc.

Premiul Societăţii Inventatorilor din România,
medaliat la mai multe expoziţii naţionale şi
internaţionale, prof. V.-T. Dumbravă, distinsă cu
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de hemostază în hemoragiile arozive în

„Invenţia anului 2004” şi titular al mai multor

P. Moroz, distins cu Diploma de Excelenţă şi

Intellectus

Iată doar câteva din aceste implementări: „Metodă

Premiul „Cea mai bună inventatoare” în cadrul
expoziţiei „Infoinvent–2000” şi cu insigna
„Inventator de Elită” în cadrul expoziţiei internaţionale „Inventica–2002”, Iaşi, medaliată la mai
multe expoziţii naţionale şi internaţionale, prof.
Gh. Nicolau, distins cu Ordinul Regatului Belgia în
grad de Comandor în cadrul Expoziţiei
Internaţionale „Bruxelles–2004”, medaliat la mai
multe expoziţii naţionale şi internaţionale etc.

De bună seamă, prin implementarea unor
asemenea elaborări colaboratorii USMF „Nicolae
Testemiţanu” contribuie substanţial la
eficientizarea serviciilor de asistenţă medicală, în
special în diagnosticarea şi tratamentul
maladiilor. Un calcul preventiv demonstrează că
numai pe parcursul unui an (2003) colaboratorii
catedrelor şi laboratoarelor ştiinţifice ale USMF,
prin implementările realizate, au adus un
beneficiu economic de 1,67 mln lei. Spre regretul
nostru, la ora actuală în medicină nu există o
modalitate de evaluare a beneficiului economic
final, nemaivorbind de cel social şi moral. Cu

Remarcăm o activizare a tineretului studios în

siguranţă, el este mult mai mare decât cel

sfera inovativă. Printre inventatorii tineri, având

calculat.
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mai sus, constă în transferul tehnologic pentru

71

70

63

producerea în masă a acelor elaborări (invenţii),
producerea medicamentelor indigene noi, a

57

58

56 52

care necesită investiţii financiare suplimentare:

57

45

instalaţiilor, dispozitivelor şi altor mijloace de
diagnosticare sau tratament.
Pentru o asemenea acţiune – punerea în circuitul
economic şi în serviciul populaţiei a realizărilor

mulţumiri Agenţiei de Stat pentru Proprietatea
Intelectuală a Republicii Moldova pentru
contribuţia esenţială pe care a adus-o organizând

Total

2004

3

2003

2002

2

1998

1996

Prin intermediul acestei publicaţii adresăm

1995

cele de import - investiţiile financiare ale statului
trebuie să fie mult mai consistente.

4

5

4

2000

3

1999

mai eficiente şi mai accesibile în comparaţie cu

17

13

11

2001

inventive autohtone, care deseori se dovedesc a fi

1997
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81
Dar problema cardinală, după cum am menţionat

Cetăţeni străini

Fig. 7. Admişi în doctorantură

participarea inventatorilor noştri la expoziţii

51

naţionale şi internaţionale şi pentru desfăşurarea
45

seminarelor de diseminare a informaţiei privind
brevetarea, înregistrarea şi propagarea invenţiilor
şi inovaţiilor din domeniul medicinii şi farmaciei.
Menţionăm doar faptul că în aprilie 2005, în cadrul

29

25

USMF „Nicolae Testemiţanu” a avut loc seminarul

28
24

„Protecţia şi promovarea activităţii inovaţionale în

20

19

18

medicină şi farmacie” la care au participat
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specialiştii AGEPI Aurelia Ceban, Viorel Iustin, Rita

(1995-2004) în cadrul USMF şi-au luat doctoratul
473 de persoane, inclusiv 62 de cetăţeni străini
(România, Siria, Israel, Yemen, Palestina, Sudan,

2

2

2004

2002

2001

1999

1998

Doctor habilitat

2000

3

1997

postdoctorantură şi masterat. În ultimii 10 ani

7

7

0

1996

cadrelor ştiinţifico-didactice prin doctorantură,

2

1995

O prerogativă a Universităţii este pregătirea

6

2003

Bordeianu şi Maria Spinei.

Doctor în ştiinţe

Fig. 8. Susţinerea tezelor de doctorat

Intellectus
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Iordania, Libia) (fig. 7).
În aceeaşi perioadă (1995-2004) şi-au susţinut
tezele de doctorat 309 persoane, inclusiv 36 –
teza de doctor habilitat şi 273 – teza de doctor în
ştiinţe (fig. 8). De menţionat faptul că pe parcursul
celor 60 de ani de când funcţionează Universitatea au fost susţinute 1200 de doctorate, inclusiv,
1032 teze de doctor şi 168 teze de doctor habilitat.
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îl reprezintă activitatea cercurilor ştiinţifice şi a
Asociaţiei Ştiinţifice a Studenţilor şi Rezidenţilor.
Această formă de activitate s-a soldat cu rezultate
remarcabile în toţi aceşti 60 de ani, acordând
prioritate în selectarea rezervelor de cadre
ştiinţifico-didactice. Mulţi dintre cei ajunşi deja la
anumite grade şi titluri ştiinţifice s-au familiarizat
cu metodele noi de investigaţie şi s-au format

Un compartiment important în procesul de

iniţial ca cercetători şi inovatori anume în cercurile

instruire şi pregătire a rezervelor de cadre

ştiinţifice studenţeşti. Rezultatele activităţii

ştiinţifico-didactice la USMF „Nicolae Testemiţanu”

ştiinţifice a studenţilor este prezentată în fig. 9.

OBIECTIVE PRIMORDIALE

(catedrele Stomatologie terapeutică,
Obstetrică şi ginecologie, Fiziologie şi
reabilitare medicală, laboratorul „Infecţii
intraspitaliceşti”), Institutul de Virusologie (catedra Neurologie), Institutul de
Fiziologie a Plantelor (catedra Farmacognozie şi botanică), Institutul de Fizică
Aplicată (catedra Biofizică, informatică
şi fiziologia omului).
Studenţi
implicaţi în
activitatea
ştiinţifică

Comunicări
la conferinţa
USMF

Publicaţii
ştiinţifice

Invenţii
şi inovaţii

Fig. 9. Activitatea ştiinţifică a studenţilor
în perioada 2000-2004

În rezultatul acestor colaborări reciproce s-au
realizat următoarele:

Ô

mentoase („Cimpelsept”, „Izohidrafural”,
„Unguent antibacterian”, „Nucina”,

Pe parcursul ultimilor 5 ani (2000-2004) în
cercurile ştiinţifice studenţeşti au activat 4549
studenţi. În baza explorărilor efectuate în această

„Carbosem” etc.);

Ô

epiteliale ale colonului, neurologice,

publicate 836 lucrări ştiinţifice, inclusiv 170 peste
hotarele republicii, 48 invenţii şi inovaţii, au fost

reumatice, hipertensiune arterială şi alte boli

prezentate 1687 comunicări ştiinţifice în cadrul

cardiovasculare);

conferinţei anuale a colaboratorilor şi studenţilor

Ô

şi circa 70 de comunicări la foruri ştiinţifice
activitate i se va acorda o atenţie majoră în

Ô

esenţial în ştiinţa medicală contemporană.

Ô

ştiinţifică a corpului profesoral didactic şi ştiinţific
peste hotare. La nivel naţional USMF conlucrează
atât cu instituţiile medicale republicane,
municipale, raionale, cât şi cu alte instituţii de
cercetare şi universitare din republică.
Un exemplu elocvent este colaborarea USMF cu
instituţiile AŞM. Peste 20 de subdiviziuni (catedre
şi laboratoare ştiinţifice) ale USMF întreţin relaţii
de colaborare ştiinţifică cu AŞM, în special cu
Institutul de Genetică (catedrele Chirurgie,
Neurologie, Medicină internă, Biologie moleculară
şi Genetică medicală), Institutul de Fiziologie şi
Sanocreatologie (catedrele Anesteziologie şi
reanimatologie, Medicină tradiţională), Institutul

s-au studiat mecanismele fiziologice ale
acţiunii undelor milimetrice, afecţiunile virale
ale sistemului nervos central şi periferic;

Deosebit de fructuoasă este şi colaborarea
din Universitate cu alte instituţii din ţară şi de

s-a efectuat investigarea sistemului
aminoacidic la gravide şi lehuze;

pregătirea şi selectarea tinerilor cercetători,
deoarece fără ea nu poate fi vorba de un progres

a fost perfecţionat expres diagnosticul în
procesele patologice;

internaţionale. Şi în viitor acestei forme de

3/2005

au fost studiate aspectele genetice ale unor
maladii ereditare ale omului (neoplazii

perioadă de către studenţi şi rezidenţi au fost

Intellectus

au fost elaborate mai multe remedii medica-

Ô

au fost sintetizate şi studiate mai multe
substanţe biologic active care, potenţial, pot
extinde arsenalul de preparate medicamentoase şi de diagnostic.

Există un şir de domenii în care eforturile comune
în procesul de cercetare-dezvoltare pot fi integrate:

ü elaborarea preparatelor medicamentoase;
ü studierea etiologiei şi patogenezei maladiilor
omului;

ü perfecţionarea diagnosticului paraclinic;
ü studierea acţiunii factorilor biologici şi fizici

de Microbiologie (catedra Microbiologie, LCCŞ),

asupra organismului uman, reieşind din

Centrul Ştiinţific de Patobiologie şi Patologie

priorităţile ştiinţifice din ţară, aprobate prin

(catedra Microbiologie), Institutul de Chimie

Hotărârea Parlamentului RM din decembrie
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2003, precum şi din tematica subdiviziunilor

Instituţia noastră este vizitată anual de aproximativ

universitare şi ale instituţiilor din subordinea

180 de savanţi din străinătate. Până în prezent 32

Academiei de Ştiinţe;

de personalităţi din ţară şi de peste hotare au fost

ü organizarea în comun a forurilor ştiinţifice;
ü elaborarea unui plan strategic comun în

distinse cu titlul ştiinţific onorific Doctor Honoris
Causa, conferit de USMF „Nicolae Testemiţanu”:
Boris Melnic şi Timofei Moşneaga (Republica

pregătirea cadrelor ştiinţifice prin doctorat,

Moldova), Carol Stanciu, Marţian Cotrău, Vasile

ţinând cont de cerinţele cele mai actuale.

Cândea, Laurenţiu Popescu, Romeo Călăraşu,
Alexandru Pesamosca, Marius Bojiţă (România),

Colaboratorii USMF „Nicolae Testemiţanu” întreţin

M. Peudleton, George Palade, James P. Smith,

raporturi de colaborare cu peste 100 de

C. Donald Conibs, Jon Stuart Abramson, Stehen

organizaţii/instituţii din mai bine de 20 de state ale

Mackler (SUA), Valentina A. Nasonova, Gheorghe

lumii (România, Ucraina, Rusia, Belarus, Bul-

N. Crâjanovski, Iurie P. Lisiţin, Boris I. Tcacenco,

garia, Franţa, Marea Britanie, SUA, Belgia, Olanda,

Evghenii I. Ceazov, Vasile V. Kuprianov (Rusia),

Germania, Austria, Polonia, Israel, Cehia, Elveţia,

Michael Stark (Israel), Kazimierz Imielinschi

Italia, Turcia, Mexic etc.) atât în cadrul cooperărilor

(Polonia), Luis Bouvard, Francois Resche

bilaterale colegiale, cât şi al programelor de

(Franţa), Ruediger Loreuz, Hans Bradaczek,

cercetare.

Helmuth Hahn (Germania), Cavasin Pietro (Italia),

Circa 85 de colaboratori ai Universităţii participă la
şedinţele anuale ale societăţilor ştiinţifice
internaţionale, iar 127 de colaboratori sunt
membri ai organismelor ştiinţifice internaţionale

Willem Heudrik Gispen (Olanda), Mahendra
Prasad (India). De asemenea, 32 de personalităţi
din străinătate au fost distinse cu titlul „Vis ting
Professor”, iar 18 – cu titlul „Profesor Asociat”.

şi naţionale din afara ţării. 34 de colaboratori sunt

Astăzi USMF „Nicolae Testemiţanu” se situează

membri ai colegiilor de redacţie ale ediţiilor

printre şcolile de medicină cu tradiţii seculare din

ştiinţifice din străinătate, 34 – consultanţi sau

Europa şi din întreaga lume, confirmând prestigiul

experţi ai organismelor internaţionale. Anual, circa

ştiinţei medicale naţionale şi contribuind esenţial

28 de colaboratori ţin cursuri, prelegeri şi

la ocrotirea sănătăţii şi la dezvoltarea medicinii

conferinţe ştiinţifice peste hotare.

universale.

SUMMARY

Intellectus
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To its 60-th anniversary, the “N. Testemitanu” State University of Medicine and Pharma-
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cology becomes a real didactic and medical Scientific Center of the republic and disposes
of a considerable scientific potential, capable to resolve the most important problems of the
public health. An important place in the scientific realizations of this institution takes the
inventive and innovational activity. Nowadays the cardinal problem consists in the transfer
of technologies for mass producing of those elaborations (inventions) that requires additional financial investments: producing the new indigenous pharmaceuticals, installations,
apparatuses and other remedies for diagnostics or treatment.

ASPECTE ACTUALE ALE PROPRIETÃÞII INTELECTUALE

STABILIREA GRADULUI DE CONFUZIE
PENTRU M+RCILE SIMILARE

Andrei MOISEI,
director Departament juridic, AGEPI

Relaţiile de piaţă se dezvoltă într-o permanentă concurenţă. Producătorii sunt interesaţi să
atragă consumatorii, iar cei din urmă - să procure produse calitative, fără a fi înşelaţi sau
induşi în eroare. Este evident faptul că, de-a lungul timpului, anumite categorii de produse
au evoluat, s-au perfecţionat, întrunind la moment elemente comune atât în aspect general,
cât şi în privinţa unor detalii cu caracter pur tehnic, precum şi a celor devenite uzuale,
specifice acestei categorii de produse şi recunoscute ca atare în relaţiile comerciale.
De obicei, elementele comune, utilizate în cadrul

confundate de către consumatori. Cu toate

unui produs, în special cele uzuale, au funcţia de

acestea, existenţa sau lipsa confuziei dintre două

a prezenta consumatorilor o informaţie generală

mărci sau produse ale diferitor producători le

despre produs, metodă sau tehnologie de

determină consumatorul.

Intellectus
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fabricare, conţinut, ingrediente, calitate,
consistenţă etc., sugerând un spirit de încredere

Cadrul legislativ în domeniul proprietăţii

şi stabilitate. Această informaţie se acumulează

industriale, elaborat în ultimii zece ani, oferă

de-a lungul timpului şi este condiţionată de

persoanelor fizice şi juridice posibilitatea de a

utilizarea necontrolată de către diferiţi producători,

asigura protecţia propriilor produse intelectuale,

pe termen îndelungat, a aceloraşi elemente,

create nemijlocit de către aceştia sau dobândite

tehnologii, standarde de producere comune etc.

în mod legal. Cu părere de rău, nu fiecare titular

În mod normal, elementele în cauză nu pot face

de drepturi acţionează cu bună-credinţă, urmărind

obiectul unui drept exclusiv şi rămân a fi utilizate

doar scopul de a-şi proteja propriul produs, de a

în comun de toţi producătorii la discreţia lor, cu

elimina orice produs contrafăcut, de a lupta efectiv

excepţia cazurilor când acestea sunt create şi

împotriva concurenţilor neloiali. Astfel, în limitele

utilizate de un singur producător, în privinţa lor

drepturilor dobândite, se încearcă blocarea

existând o protecţie controlată şi asigurată în

activităţii concurenţilor din acelaşi domeniu de

modul corespunzător. Deşi unele produse

activitate, a concurenţilor loiali, care activează în

întrunesc elemente comune, ele rămân totuşi a fi

mod legal. Şi aceasta se face doar printr-o simplă

suficient de distanţate şi distincte pentru a nu fi

speculare a noţiunii de „confuzie”.
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În conformitate cu art. 6 (1) al Legii nr. 588-XIII din

care acestea o creează examinatorului. Ulterior,

22 septembrie 1995 privind mărcile şi denumirile

vor fi reflectate momentele ce ţin de procedura

de origine a produselor (în continuare – Legea nr.

specifică examinării.

588/1995), titularul unei mărci, pe întregul termen
de valabilitate al mărcii, are dreptul exclusiv de a
dispune de marcă, de a o folosi pe teritoriul
Republicii Moldova şi de a interzice altor persoane
să folosească în operaţiunile comerciale, fără
consimţământul său, semne identice ori similare
pentru produse sau servicii identice ori similare
celor, pentru care marca a fost înregistrată, în
cazul în care o astfel de folosire ar genera risc de
confuzie. În cazul folosirii unui semn identic pentru
produse sau servicii identice, existenţa riscului de
confuzie va fi prezumtivă.

În ceea ce priveşte riscul de confuzie şi de
asociere în cazul mărcilor verbale, această
analiză se va face din punct de vedere grafic,
fonetic şi semantic, cu remarca că în cazul
sloganurilor analiza se face şi din punct de vedere
conceptual.
Pentru a determina asemănarea semnelor
verbale, acestea se compară:
a) cu semnele verbale;
b) cu semnele combinate, în componenţa

Am menţionat acest lucru din motivul că o marcă

cărora sunt elemente verbale.

înregistrată nu este neapărat un obiect absolut
nou, necunoscut, aceasta fiind alcătuită deseori

Asemănarea semnelor verbale poate fi sonoră

din mai multe elemente verbale şi/sau figurative,

(fonetică), grafică (vizuală) şi de sens

şi este evident că unele din elemente pot fi

(semantică).

regăsite şi în imaginea mărcilor altor producători.
Aceste mărci, din considerentul că sunt descriptive, adică descriu produsul, cantitatea, locul de
origine etc., uzuale, adică sunt percepute de către
consumatori ca indicând anumite calităţi ale
produsului în general, fără a fi atribuite unui
anumit producător, sau pur şi simplu sunt întâlnite

Similitudinea fonetică (sonoră) apare atunci când
cele două desemnări (denumiri) de mărci se
pronunţă identic sau foarte apropiat, caz în care –
datorită apropierii mărcilor şi identităţii produselor
– este posibilă confundarea produselor de către
consumatori.

frecvent în comerţ la acest gen de produse,

Asemănarea sonoră (fonetică) se determină în

luate separat, nu pot fi înregistrate în calitate de

baza următoarelor criterii:

marcă, fiind considerate ca lipsite de caracter
distinctiv.

a) existenţa în semnele comparate a sunetelor
analoage şi identice;

În art. 6 (3) al Legii nr. 588/1995 este prevăzut că
dreptul exclusiv nu se extinde asupra elementelor
mărcii care, în conformitate cu legea în cauză, nu
pot fi înregistrate independent în calitate de mărci

b) analogia sunetelor care alcătuiesc semnul;
c) amplasarea sunetelor şi îmbinărilor de
sunete analoage în semnele comparate;

şi, drept exemplu, se menţionează termenii

Intellectus
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descriptivi, însă aici pot fi apropriate şi alte
elemente nedescriptive, în privinţa cărora nu
poate fi atribuit dreptul exclusiv.
În diferite cazuri examinarea mărcilor va purta un

e) numărul de silabe în semne;
f)

nării. Dacă este vorba de stabilirea similitudinii

locul îmbinărilor de sunete identice în
componenţa semnelor;

caracter diferit, în dependenţă de scopul exami-

g) analogia structurii vocalelor şi consoanelor;

mărcilor în cadrul procedurii de înregistrare a
acestora, examinarea va depinde de intuiţia şi
competenţa examinatorului, de elementele
comune ale mărcilor respective, în special de
aspectul lor general şi impresia de ansamblu pe
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d) existenţa silabelor identice şi amplasarea lor;

h) caracterul părţilor identice ale semnelor;
i)

cuprinderea unui semn de către altul;

j)

accentul.

ASPECTE ACTUALE ALE PROPRIETÃÞII INTELECTUALE

Criteriile în baza cărora se determină similitudinea sonoră a semnelor verbale pot fi considerate
atât fiecare în parte, cât şi în diferite combinaţii.
Nu vor fi, însă, considerate ca fiind diferite
următoarele litere (sau combinaţii):
i-y, th-t, rh-r, kh-k, c, ch, ch-k, kh, ph-f, x-cs.
De asemenea se va ţine cont de existenţa unor
litere fonetic interşanjabile:

baza următoarelor criterii:
a) percepţia vizuală de ansamblu;
b) tipul caracterelor;
c) scrierea grafică, ţinându-se cont de caracterul
literelor (de exemplu, litere de tipar sau de
mână; majuscule sau minuscule);
d) plasarea literelor una faţă de alta;

Dublarea consoanelor nu conferă distinctivitate

e) alfabetul folosit la scrierea cuvântului.

suplimentară semnelor revendicate.
Analiza similitudinii semantice pleacă de la faptul
Cele mai răspândite cazuri de similitudine

că două mărci care au aceeaşi semnificaţie pot fi

sonoră:

relativ uşor confundate de către consumatori.

Ô

Asemănarea de sens (semantică) se determină

identitatea sonoră a semnelor:

SMUGLEANCA MOLDAVANCA – CМУГЛЯНКА
МОЛДАВАНКА;
PAGERCOM – ПЕЙДЖЕРКОМ;
CRIS – KRISS;

Ô

identitatea sonoră a părţilor de la începutul
semnelor şi similitudinea sonoră a părţilor de
la sfîrşitul semnelor:

incom – incon;
BELOCON – BELCOM;

Ô

similitudinea sonoră a părţilor de la începutul
semnelor şi identitatea sonoră a părţilor de la
sfîrşitul semnelor:

3/2005

Asemănarea grafică (vizuală) se determină în

b-p, m-n, s-z, v-f …a-ă, e-i, o-u.

incom – INCOMM;

Intellectus

DIAMANT - ABI DIAMANT.

în baza următoarelor criterii:
a) similitudinea noţiunilor, ideilor cuprinse în
semne, în special identitatea semnificaţiilor
semnelor în diferite limbi:
LOVE – AMOUR – AMOR;
CORSAR – PIRAT – FLIBUSTIER.
De menţionat că în cazurile când este vorba
despre identitatea semnelor în diferite limbi, care
nu au o largă răspândire pe teritoriul ţării, mai
mult ca atât, cuvintele sunt foarte diferite fonetic şi
vizual, nu se va recurge la refuz:
PANA (sp.) – CORDUROY (en.) - TIP DE
ŢESĂTURĂ;
PALOMA (sp.) – DOVE (en.) - PORUMBEL;

DALSO – DELSO;

SOLEN (tr.) – FEAST (en.) - SĂRBĂTOARE;

KOMSTAR – KANSTAR;

b) identitatea unuia dintre elementele semnelor

Ô

identitatea sonoră a părţilor de la începutul şi
de la sfîrşitul semnelor şi similitudinea
sonoră a părţilor din centrul semnelor:

cu accent logic, care are semnificaţie
independentă:
ЧЕРНЫЙ КАРДИНАЛ – КРАСНЫЙ КАРДИНАЛ;

ALMONOFEN – ALMUNAFEN;

VASOCARDIN – VALOCORDIN;

Ô

c) opunerea noţiunilor, ideilor cuprinse în

cuprinderea fonetică a unui semn de către
altul:

ALFA – ALFABANC;

semne:
BLACK MAGIC – WHITE MAGIC.
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Similitudinea semantică a semnelor, spre
deosebire de similitudinea grafică, poate avea şi
un criteriu independent. Existenţa în semn a unui

c) semnificaţia semantică:
765951

763483

conţinut semantic (sau invers, lipsa lui) poate
contribui la recunoaşterea semnelor comparate
ca fiind diferite, indiferent de asemănarea lor
fonetică (ex. MIERE – MERE; PAS – VAS).
Pentru mărcile figurative şi tridimensionale
riscul de confuzie şi de asociere se apreciază din
punct de vedere vizual şi conceptual.
Pentru a determina asemănarea semnelor
figurative şi tridimensionale, acestea se compară:

d) tipul şi caracterul reproducerilor (naturală,
stilizată, caricaturală etc.):

a) cu semnele grafice;

701214

b) cu semnele tridimensionale;

677480

c) cu semnele combinate, în componenţa
cărora sunt elemente figurative sau
tridimensionale.
Asemănarea semnelor figurative şi tridimensionale se determină în baza următoarelor criterii:
a) forma exterioară:
768179

5104
e) combinaţia de culori şi tonalităţi.
Pentru a determina asemănarea semnelor
combinate, acestea se compară:
a) cu semnele combinate;
b) cu acele tipuri de semne care figurează ca

b) existenţa sau lipsa simetriei:

elemente în componenţa semnelor
723715

709167

combinate examinate.
La determinarea similitudinii semnelor
combinate, se examinează atât similitudinea

Intellectus
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semnului în general, cât şi cea a părţilor lui
componente, ţinându-se cont de importanţa
elementului identic sau similar în semnul solicitat
pentru înregistrare. La examinarea locului ocupat
de elementul verbal sau cel figurativ în semnul
767388

704466

combinat se ia în consideraţie factorul dominării
sale vizuale. O astfel de dominare poate fi
provocată atât de dimensiunile mai importante ale
elementului, cât şi de amplasarea sa în compoziţie, mai comodă de a fi perceput (de exemplu,
atunci când elementele ocupă o poziţie centrală
de la care începe examinarea obiectului).
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Dacă la compararea semnelor combinate se va
constata că elementele lor verbale sunt identice
sau similare până la gradul de confuzie, aceste

Similitudinea semnului integral:
012317

2639

semne vor fi considerate similare până la gradul
de confuzie, chiar dacă elementele figurative
diferă:
10146

783246

Modalitatea respectivă de apreciere a similitudinii
este caracteristică numai pentru procedura de
examinare. În mod normal, unele din obiectele
menţionate pot coexista în comerţ. De exemplu,
Curtea Supremă de Justiţie, prin decizia sa din 5
februarie 2003, a susţinut hotărârea Colegiului
787506

4379

Civil al Curţii de Apel din 18 noiembrie 2002
conform căreia a fost admisă înregistrarea mărcii
„GRANA”, refuzată iniţial de Comisia de Apel
AGEPI în temeiul înregistrării anterioare a mărcii
„GRANI”. În alt caz, în temeiul Hotărârii Curţii
Supreme de Justiţie din 19 aprilie 2000 a fost
admisă coexistenţa mărcilor „GOLDEN STORK”
şi „ЗОЛОТОЙ АИСТ”. La fel poate fi menţionată şi

Alături de elementul verbal, elementul figurativ din

coexistenţa mărcilor combinate „ALINDCOM” şi

semnul combinat poate, de asemenea, juca un

„ALIMCOM” etc. Este evident faptul că, la

rol important în individualizarea produsului.
Importanţa elementului figurativ din semnul
combinat depinde de originalitatea, mărimea şi
poziţia lui spaţială în raport cu elementul verbal.
Factorii nominalizaţi pot fi luaţi în considerare atât
fiecare aparte, cât şi în ansamblu.
Dominanţa elementului figurativ:

examinarea cazurilor de conflict, instanţa
judecătorească poate lua în consideraţie faptul că
la stabilirea similitudinii, în cazul apariţiei unui
conflict, corectă va fi nu doar aprecierea
aspectului general, ci şi a elementelor comune
ale obiectului. Confuzia deja nu mai poate fi
intuită şi presupusă, ci necesită a fi constatată şi
confirmată prin probe vis-à-vis de poziţia
consumatorului mediu.

762574
Dacă e să revenim la noţiunea de „similar”,
conform dicţionarului explicativ aceasta este
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foarte vastă. De exemplu, se consideră ca fiind
similare obiectele sau produsele „de aceeaşi
natură”, „de acelaşi fel”. În continuare, la
expunerea noţiunii „de acelaşi fel”, în acelaşi
dicţionar, se menţionează un grup de obiecte sau
748212

produse ce se caracterizează printr-o anumită
însuşire; specie; soi; categorie. Puţin diferit
se interpretează noţiunea „la fel”, ca fiind
deopotrivă, asemenea, egal, întocmai, aidoma.
Un alt sens al noţiunii „similar” ar fi un obiect sau
produs analog, cu alte cuvinte, asemănător,
corespondent.
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Cea mai distanţată asemănare poate fi

caracteristice ale acestei mărci, va fi considerată

caracterizată prin capacitatea produselor sau

drept tentativă de confuzie.

obiectelor de a poseda o anumită însuşire, a se
încadra într-o anumită specie, soi ori categorie. În

La determinarea confuziei se va ţine cont de mai

acest context, putem spune că majoritatea

multe aspecte, în special de cel ce ţine de intenţia

etichetelor sunt „asemănătoare”, se încadrează în

concurentului. În cazul unei concurenţe loiale,

aceeaşi categorie şi posedă elemente comune.

utilizarea de către diferiţi producători a unor

Acest fapt însă nu ne permite să afirmăm că ele

elemente comune pentru acelaşi gen de produse

sunt pasibile de a fi confundate.

poate genera riscul de confuzie doar la o etapă
timpurie.

În opinia noastră, pentru ca două mărci să fie
confundate, ele trebuie să posede caracteristici

Riscul de confuzie dispare în dependenţă de

comune în măsura în care o persoană, în mod

eforturile producătorului de a înzestra produsul cu

obişnuit, privindu-le separat într-un interval de

unele elemente distincte, mai ales în situaţia în

timp rezonabil, să nu poată determina deosebirile

care se va indica clar producătorul sau originea

dintre ele.

produsului etc. şi dacă acest produs va continua
să circule timp îndelungat. Mărcile sau produsele

Totodată, acest caz nu poate fi atribuit situaţiei în

asemănătoare în general sunt uşor deosebite de

care:

către consumatori, chiar şi prin intermediul unor

Ô

marca nu poate fi memorizată, deoarece este
prea complicată, constituită din mai multe
elemente ce produc impresia de ornament;

Ô

marca este constituită din elemente care se
întâlnesc des, fiind utilizate în comerţ de către
diferiţi producători pentru aceeaşi categorie
de produse;

Ô

elemente care la prima vedere par neesenţiale.
Aceste mărci coexistă fără nici un pericol pentru
consumator şi nu mai pot face obiectul confuziei.
În ceea ce-i priveşte pe titularii de drepturi, mărcile
acestora vor fi diluate şi, respectiv, nu vor mai
asigura funcţia de distinctivitate pe care au
deţinut-o iniţial.
O altă situaţie se remarcă în cazul unui act de

marca este prea simplă, fiind constituită din

concurenţă neloială, când scopul concurentului

figuri simple, linii, culori, cifre, inclusiv

este de a apropia produsele sale de produsele

numere, litere separate sau combinaţii

altui producător, care se bucură de autoritate în

simple ale acestora, expuse în mod obişnuit,

rândul consumatorilor, în măsura în care acestea

în special utilizându-se forma lor tradiţională.

să nu poată fi deosebite, stimulând astfel în
permanenţă confuzia.
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Pentru cazurile oglindite mai sus, există principiul
distinctivităţii dobândite, atunci când, în rezultatul

La examinarea cazurilor de încălcare a dreptului

utilizării intense a mărcii o perioadă de timp relativ

exclusiv în privinţa unei mărci înregistrate, este

lungă, consumatorul o distinge făcând legătura

foarte important de a ţine cont, atunci când

directă între marcă şi producător sau între marcă

mărcile comparate nu sunt identice, dar posedă

şi produsul concret al unui anumit producător.

însuşiri sau elemente comune, de capacitatea
acestora de a fi distincte pentru consumator, în

Observăm că distinctivitatea mărcilor este în

special de faptul dacă consumatorul nu le

coraport cu capacitatea acestora de a fi

confundă şi nu va face o asociere cu produsele

confundate. Cu cât o marcă nouă este mai

unui anumit producător sau cu însuşi

diferenţiată de cele înregistrate sau utilizate de alţi

producătorul.

producători pentru aceleaşi clase de produse, cu
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atât distinctivitatea sa este mai accentuată. În

În monografia sa „Concurenţa neleală” (Lumina

acest caz, orice tentativă de a înregistra sau utiliza

Lex. Bucureşti,1993), Yolanda Eminescu face o

un semn asemănător, chiar şi prin segmentarea

distincţie între riscul de confuzie în sens restrâns

mărcii, utilizând doar unele elemente

şi riscul de confuzie în sens larg. Se menţionează
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că, prin risc de confuzie în sens restrâns doctrina
înţelege, de obicei, riscul de confuzie asupra

pe care o au în minte despre semnul la care se

originii produselor sau serviciilor, iar prin risc de

face raportare.

confuzie în sens larg se înţelege ideea greşită că
între două întreprinderi există o legătură economică sau organizatorică, fără ca produsele să fie
atribuite aceleiaşi întreprinderi. Este clar că în
primul caz consumatorul nu poate distinge
produsele, considerându-le fabricate de aceeaşi
întreprindere, pe când în al doilea caz consumatorul distinge clar că este vorba de diferite

se apreciază după asemănări şi impresia de
ansamblu, dar nu după deosebirile de detaliu,
este ideea după care impresii de ansamblu
diferite vor exclude riscul de confuzie, chiar dacă
există asemănări de detaliu.

2) O altă regulă, aplicată de tribunale, este
aceea că riscul de confuzie există ori de câte

existenţa unei activităţi comune a acestora.

ori o parte considerabilă a consumatorilor

Este important de menţionat că Yolanda
Eminescu face o analiză a jurisprudenţei care i-a
permis să desprindă câteva reguli în legătură cu
aprecierea riscului de confuzie:

1) Standardul la care se face raportarea este
impresia generală produsă asupra acestuia.
Deoarece nivelul de educaţie, inteligenţă şi

este pusă în situaţia să săvârşească
confuzia.

3) După cum am arătat, jurisprudenţa nu
consideră necesar ca riscul de confuzie să se
fi produs, după cum nici faptul că s-a produs
o asemenea confuzie nu constituie dovada
existenţei acestui risc.

4) Riscul de confuzie se apreciază în funcţie de

atenţie al consumatorilor, la care se referă

sfera consumatorilor eventuali, şi anume de

jurisprudenţa, este cel mijlociu sau normal,

publicul larg pentru articolele de larg consum

comun.

şi sfera comercianţilor sau specialiştilor

Pentru a determina acest standard, judecătorii
recurg la propria lor experienţă, ci nu la anchete

pentru produsele pentru care aceştia sunt
cumpărătorii.

sau sondaje de opinie. Anumite circumstanţe sunt

Cu alte cuvinte, grupul de persoane la care se

adesea luate în consideraţie. Astfel, se prezumă

face referire pentru a aprecia existenţa riscului de

că atenţia este cea mai mare pentru obiectele de

confuzie este acela al cumpărătorilor cărora li se

mare valoare. Iar notorietatea semnului este

adresează oferta.

considerat un element ce facilitează riscul de
confuzie. Pe de altă parte, ceea ce interesează
este imaginea de ansamblu, nu şi elementele ei
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Corolarul regulii potrivit căreia riscul de confuzie

produse ale diferitor producători, admiţând eronat

consumatorul, cu grad de atenţie mediu, şi

Intellectus

Ei fac comparaţia nu direct, ci prin imaginea

5) Riscul de confuzie se apreciază diferit, în
funcţie de natura semnului distinctiv.

componente. Aceasta nu înseamnă însă că

Nu este cazul să revenim asupra distinctivităţii şi

analiza şi compararea elementelor componente a

rolului pe care această condiţie îl joacă în

două semne distinctive nu sunt necesare pentru a

sistemul de protecţie al tuturor semnelor, şi în

determina efectul de ansamblu, în special în cazul

primul rând al mărcilor. În funcţie de gradul mai

mărcilor combinate (compuse şi complexe). Dar

mare sau mai mic de distinctivitate, mărcile sunt

esenţialul în această analiză îl reprezintă

considerate puternice ori slabe. O utilizare bine

elementele asemănătoare şi impactul lor, nu

organizată, extinsă şi îndelungată, sprijinită de o

diferenţele.

publicitate adecvată, poate mări valoarea unei

Riscul de confuzie nu se consideră eliminat prin
faptul că eroarea este exclusă dacă ambele
semne sunt privite în acelaşi timp, întrucât

mărci slabe, şi invers, utilizarea de semne
similare pentru mărfuri identice sau asemănătoare poate slăbi forţa distinctivă a unei mărci.

consumatorii nu au, în mod obişnuit, posibilitatea

Consideraţiile de mai sus sunt importante pentru

de a face o asemenea comparaţie.

faptul că în aprecierea riscului de confuzie se ţine
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cont de forţa distinctivă iniţială a semnului. Astfel,

între diferiţi producători, lucru diferit în cazul

dacă aceasta este slabă, modificări reduse vor

presupunerii confuziei în cadrul procedurii de

putea fi suficiente pentru a înlătura riscul de

examinare şi înregistrare a mărcilor. Anume

confuzie.

ultimul temei este deseori constatat incorect de

Este, de asemenea, cazul să amintim incidenţa
pe care o poate avea teoria distanţei în
aprecierea riscului de confuzie. Potrivit acestei
teorii, titularul unei mărci nu poate pretinde ca
semnul concurentului să se situeze faţă de al
său la o distanţă mai mare decât aceea pe care
el o respectă faţă de semnele altora.

către instanţa judecătorească şi serveşte drept
bază la emiterea hotărârilor, prin care se confirmă
existenţa confuziei, atunci când în practica
comercială această confuzie lipseşte, aducânduse astfel mari prejudicii producătorilor loiali, care
activează în mod legal şi ţin mult la imaginea
proprie.

Observăm, de asemenea că la determinarea

În concluzie reiterăm că aceasta reprezintă o

confuziei, Yolanda Eminescu pune de asemenea

modalitate simplă de a înlătura concurenţii şi a

accentul pe consumatori. Acest fapt este foarte

extinde piaţa de desfacere în detrimentul

important, mai ales în cazul apariţiei conflictului

consumatorului şi al intereselor sale.

SUMMARY

The legislation in the field of industrial property elaborated in the last 10 years offers to
the physical and juridical persons a possibility to provide the protection of the proper
intellectual products created in person or legally procured. Unfortunately, not each owner
acts bona fide, having for an object to protect his proper product, eliminate any counterfeit
product, fight effectively against the unfair competition. In such a way, in limits of the
procured rights it is taken attempts for blocking the activity of competitors of the same field
of activity, of the fair competitors acting in the legal mode. And such actions are made by
means of the simple speculation with the notion “confusion”.

CALENDAR
La 5 februarie 1930 s-a născut la Şipca, Rezina, Constantin MATCOVSCHI, doctor în medicină,
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profesor universitar, “Om Emerit” al Republicii Moldova.
A absolvit facultatea de medicină generală a Institutului de Stat de Medicină din Chişinău (1952).
În 1959 a fost invitat de Nicolae Testemiţanu, pe atunci rector al ISMC, la catedra de farmacologie,
unde a lucrat până în 1993, în calitate de asistent universitar, conferenţiar, şef catedră, decan al
facultăţilor de stomatologie şi farmacie (ultima fiind fondată de el), prorector didactic.
A fondat catedrele de farmacologie la Institutul de Medicină din Vientiane, Laos (1980-1983) şi
ULIM, Republica Moldova (1994-1996).
A publicat 113 lucrări (printre care monografii (3), manuale (7), recomandări (5) etc. A brevetat,
împreună cu alţi cercetători, 5 invenţii.
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DREPTUL LA NUME AL AUTORULUI
OPERELOR DE ART+, LITERATUR+
SAU {TIIN|+

Dorian CHIRO{CA,
Vicedirector general AGEPI

În conformitate cu art. 9 al Legii privind dreptul de autor şi drepturile conexe a Republicii
Moldova (în continuare - Lege), autorul beneficiază de dreptul la nume, adică dreptul
de a decide sub ce formă va figura numele său în procesul valorificării operei (cu numele
adevărat, cu pseudonim sau anonim).
O reglementare mai îngustă o găsim formulată în

aduce mesajul său la cunoştinţa societăţii, astfel

legea respectivă a României. Art. 10 stipulează că

demonstrându-se amprenta personală a

autorul este în drept să decidă cu ce nume va fi

autorului şi legătura sa cu opera.

Intellectus

3/2005

adusă la cunoştinţa publicului opera, fără a
stipula formele de realizare a acestui drept.

Precum se ştie, dreptul la paternitate este dreptul

Aceste forme sunt menţionate în art. 4(2), cu

autorului de a cere respectarea numelui său în

referire la regimul juridic al operei publicate în

cazul valorificării operei ce-i aparţine, astfel fiind

mod anonim sau cu pseudonim, stipulându-se

indicată legătura sa cu opera şi, prin urmare,

că, în cazul publicării operelor semnate cu un

recunoaşterea de către societate a calităţii de

pseudonim sau anonim, fapt ce nu permite

autor. Ca şi dreptul la paternitate, dreptul la nume

identificarea operei, dreptul de autor este exercitat

iese în evidenţă o dată cu crearea operei, însă,

de către persoana fizică sau juridică ce o face

spre deosebire de dreptul la paternitate, dreptul la

publică numai cu consimţământul autorului, atâta

nume se realizează doar o dată cu publicarea

timp cât acesta nu-şi dezvăluie identitatea.

operei. Aceasta se explică prin faptul că, până la
publicare, opera nu este accesibilă publicului.

Prin urmare, pentru a realiza dreptul său la nume,
autorul este liber să aleagă orice formă prevăzută

Conform art. 9 al Legii, autorul îşi poate realiza

de Lege (numele adevărat, un pseudonim sau

dreptul la nume în trei moduri. Unul din ele este

anonim). Considerăm că dreptul la nume şi

publicarea operei semnate cu numele său

formele de realizare exprimă voinţa autorului de a

adevărat, această formă fiind cel mai des întâlnită
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în practică. Autorul îşi plasează numele său pe

În urma acestei tranzacţii, autorul şi-a reglat toate

coperta cărţii, pe afişe, în titre sau pe coloana

drepturile patrimoniale prin transmiterea către

sonoră (la interpretarea operei în public). El va

editură a unei licenţe neexclusive ce include

decide personal în ce măsură să-i fie dezvăluit

dreptul la reproducerea operelor şi dreptul la

numele, având în vedere că publicul trebuie să fie

difuzarea exemplarelor de opere. Totodată,

informat în mod exhaustiv despre autorul operei.

considerăm că autorului i-au fost recuperate

Totodată, trebuie de menţionat că oricine este în
drept să nu accepte ca o terţă persoană să aplice
sau să folosească fraudulos numele său pe o
operă la a cărei creare nu a participat. De
exemplu, o lege franceză din 9 februarie 1895,
având ca obiect de reglementare fraudele artistice
care au condus la apariţia unor nume uzurpate pe
opere de sculptură, pictură, desen, gravură sau
de muzică, precum şi orice imitare a semnăturii
puse de autor, prevede sancţionarea acestor
acţiuni cu privaţiune de libertate pe un termen
de 1-5 ani 1.

incomplet drepturile personale, având în vedere
că, în conformitate cu p. 1.7 din acordul de
reconciliere, beneficiarul se obligă să respecte
drepturile personale ale autorului operelor
fotografice amplasate în manuale, inclusiv prin
indicarea numelui pe fiecare exemplar, însă
numai în cazul când aceste manuale vor fi
reeditate. Întrucât nu au fost negociate până la
capăt condiţiile de reparare a prejudiciilor cauzate
prin publicarea neautorizată a fotografiilor în
ediţiile precedente (fără a indica numele autorului
şi fără a restabili drepturile deja încălcate),
conflictul nu poate fi considerat ca fiind epuizat,

Aşadar, autorul este în drept să-şi publice opera

adică drepturile nu a fost restabilite în totalitate. O

cu numele său adevărat, acest drept fiindu-i

soluţie ar fi publicarea unei dezminţiri, cu scuzele

asigurat de Lege, precum şi să ceară respectarea

de rigoare faţă de autor, într-o revistă de speciali-

lui fără a fi admise limitări sau denaturări în

tate şi publicarea fotografiilor valorificate prin

procesul valorificării operei. În acest context,

încălcarea dreptului la nume. În fine, menţionăm

menţionăm că încălcarea dreptului la nume este

că prin semnarea acordului de reconciliere

una din cele mai răspândite forme de violare a

autorului i s-a adjudecat o remuneraţie în valoare

drepturilor nepatrimoniale înregistrate în Repub-

de 16000 lei pentru drepturile încălcate.

lica Moldova.

Nu putem afirma că opera a fost publicată cu

Fenomenul în cauză se produce deosebit de

numele adevărat al autorului, dacă acest nume

frecvent în procesul valorificării operelor fotogra-

reprezintă doar nişte iniţiale. Se va considera că

fice. Este cunoscut cazul când o editură a tipărit

autorul a folosit numele său adevărat în cazul

un manual în care au fost folosite mai multe

când acesta corespunde cu cel din buletinul de

fotografii ale unui autor notoriu. Fotografiile au fost

identitate, fiind reprodus pe copertă integral sau

valorificate fără permisiunea autorului, astfel

doar numele de familie şi iniţialele. Dacă, însă,

fiindu-i violate drepturile patrimoniale economice.

autorul va decide să schimbe numele sau

În plus, nu s-a indicat numele autorului, încăl-

iniţialele, această doleanţă urmează să-i fie

Procesul judiciar intentat de autor i-a adus

semnată cu un pseudonim.
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satisfăcută, întrucât opţiunea sa este în
corespundere cu dreptul de a publica opera

nume ca pe un drept personal nepatrimonial.

Intellectus

cându-se din nou Legea care ocroteşte dreptul la

de chemare în judecată, editura a recunoscut

Pseudonimul este un nume creat sau adoptat,

faptul că a încălcat drepturile nepatrimoniale şi

sub care cineva îşi ascunde adevărata identitate2

cele patrimoniale ale autorului şi a căzut de acord

sau este un nume fictiv ales de autor pentru a

să încheie cu acesta un acord de reconciliere.

revendica paternitatea operei, fără a releva

acestuia câştig de cauză. Reacţionând la cererea

1
2
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numele adevărat.3 În calitate de pseudonim poate

potrivit căreia în publicaţiile periodice se poate

fi folosit orice alt nume, cert este faptul că acesta

admite publicarea articolelor semnate cu un

nu trebuie să se identifice cu pseudonimele altor

pseudonim impus de redacţie, specificându-se,

autori. La fel considerăm că autorul ar trebui să fie

ce-i drept, că această limitare a dreptului la

limitat în drepturi în cazul când alege un

pseudonim poate avea loc în situaţia când opera

pseudonim ce nu corespunde normelor morale.

este elaborată ca rezultat al unei misiuni de

Aceste două cazuri formează o lacună în legislaţia
naţională, deoarece până în prezent nu sunt
reglementate.

afirmaţie. Atât legislaţia naţională, cât şi cea

Multe personalităţi marcante au folosit, editându-

al acestui drept, care nu poate fi realizat decât prin

şi operele, un pseudonim (Maxim Gorki, de

voinţa autorului însuşi.

exemplu). Motivele publicării cu pseudonim a
lucrărilor artistice sunt diferite, în special, autorul
recurge la pseudonim atunci când nu doreşte săşi afişeze numele adevărat, deoarece deţine o
anumită poziţie social-politică, sau când numele
său de familie nu corespunde exigenţelor
autorul semnează opera cu pseudonim pentru a
evita, la începutul carierei sale artistice, criticile
directe aduse operelor sale sau pentru a vedea
care este adevărata apreciere a publicului vizavi
de creaţiile ce-i aparţin, fără a fi influenţat de
renumele personalităţii sale, de poziţia sa
avantajată în societate. La drept vorbind, motivele
pot fi diferite – de la cele îndreptăţite până la cele
mai stupide – alegerea fiind la discreţia autorului.
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autor. Nu putem fi de acord cu o astfel de
internaţională consemnează caracterul personal

estetice, adică sună urât. De cele mai multe ori

Intellectus

serviciu, situaţie juridică existentă între patron şi

O altă formă de realizare a dreptului la nume este
dreptul autorului de a publica opera anonim,
adică fără a indica numele sau pseudonimul pe
copertă ori, în cazul unei comunicări publice, fără
a se comunica auditoriului numele autorului.
Realizând acest drept, creatorul nu renunţă la
calitatea sa de autor al operei, beneficiind şi de
toate drepturile patrimoniale sau nepatrimoniale,
însă aceste drepturi vor fi asigurate şi valorificate
de alte persoane fizice sau juridice care vor
publica opera cu acordul său. Acest fapt creează
însă situaţii juridice care necesită să fie
clarificate. De exemplu, atunci când opera
publicată anonim sau cu pseudonim conţine
informaţii de natură să prejudicieze onoarea şi
demnitatea altor persoane (persoana prejudiciată

În istoria statului sovietic este cunoscută o situaţie

se poate adresa în judecată pentru a-şi apăra

când în publicaţiile periodice s-au purtat discuţii

onoarea şi demnitatea, fiindu-i recuperate

aprinse despre interzicerea dreptului la

daunele morale ce i-au fost cauzate). Cine va fi, în

pseudonim. Această poziţie a fost promovată de

acest caz, persoana care va purta răspunderea

unii scriitori sovietici cu renume, în special de

pentru cauzarea acestor daune? Legea privind

Mihail Şolohov. Însă intenţiile lor au rămas

dreptul de autor şi drepturile conexe în Republica

nerealizate, deoarece scriitorii în cauză nu au

Moldova, art. 17(6) prevede că editura care a

putut aduce argumente serioase în defavoarea

publicat legal opera cub pseudonim sau anonim

respectivelor forme de realizare a dreptului la

se consideră drept reprezentant al autorului şi în

nume; această idee inconsistentă a fost respinsă

această calitate are dreptul şi datoria să

de către majoritatea condeierilor şi juriştilor

ocrotească drepturile şi interesele legitime ale

sovietici4.

acestuia. La fel este soluţionată problema în
cauză şi de normele convenţionale. Astfel, art.15.3

Referitor la încercările de a submina importanţa

al Convenţiei de la Berna prevede că, în cazul

dreptului la pseudonim, menţionăm că în

operelor anonime sau al celor publicate cu

literatura de specialitate este expusă părerea

pseudonime editorul al cărui nume figurează pe

5

3
4
5

WIPO GLOSSARY of terms of the law of copyright and neighboring rights, Pub. WIPO. Geneva 1981, pag.199
А.П. Сергеев, Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации, Москва, ПРОСПЕКТ, стр. 204
В.Л.Чертков, Авторское право в периодической печати, Москва,1977, pag.40
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lucrarea publicată va fi considerat, în lipsa

o perioadă de 50 de ani din momentul publicării,

probelor contrare, drept reprezentant al autorului,

termenul fiind calculat de la data de 1 ianuarie al

având, în această calitate, prerogativa de a ocroti

anului ce urmează după apariţia operei. Dacă în

şi valorifica drepturile respectivului autor. Aplicarea

această perioadă autorul operei apărute cu

prevederilor acestui paragraf încetează în

pseudonim sau anonim îşi va dezvălui identitatea

momentul în care autorul îşi dezvăluie identitatea

sau identitatea lui nu va trezi îndoieli, opera va fi

şi îşi revendică paternitatea operei.

protejată conform normelor generale, adică pe tot
parcursul vieţii autorului plus 50 de ani după

De menţionat că persoanele terţe ce reprezintă un

moartea acestuia.

autor care a publicat opera cu un pseudonim sau
anonim nu sunt în drept să dezvăluie numele

În legislaţia Republicii Moldova nu este

autentic fără permisiunea autorului, cu excepţia

reglementată situaţia când autorul doreşte să

cazurilor în care instanţa de judecată le obligă

dedice opera sa unei anumite persoane, de

printr-o hotărâre să facă acest lucru. Autorul va

exemplu, către o anumită dată, persoana în cauză

decide de unul singur să comunice sau nu

fiind împotriva unei asemenea dedicaţii. Potrivit

numele său adevărat. Orice dezvăluire forţată a

savantului rus A. Sergheev, aceste dedicaţii ar

numelui adevărat în cazul unei opere publicate

putea să contribuie substanţial la dezvăluirea

anonim ori cu un pseudonim este ilegală.

esenţei şi scopului operei. Deocamdată însă,
problemele de acest gen rămân nereglementate

Autorul operei publicate cu pseudonim sau

de legislaţia noastră; ele pot fi soluţionate doar

anonim beneficiază de drepturile patrimoniale pe

prin clauze speciale în contractele de autor.6

SUMMARY

A
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uthor of the present article illustrates under the different aspects the important matters
of the name right. The name right, as well as the paternity right, become evident
simultaneously with creation of the work, however in contrast to the paternity right,
the name right is realized simultaneously with publishing of the work. This becomes clear
by the fact that up to the publication the work is not accessible to the public. According
to the art. 9 of the Law on author right and relative rights of the Republic of Moldova,
the author acquires the name right, that is the right to decide in what form shall appear his
name in the procedure of evaluation of the work (with the proper name, pseudonym
or anonym).

24

6

А.П. Сергеев, Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. Москва, ПРОСПЕКТ,
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DISTINCTIVITATEA – CONDI|IE
OBLIGATORIE PENTRU PROTEC|IA M+RCII

Natalia OBRI{TE,

expert principal Sec\ie M=rci Interna\ionale, AGEPI

Distinctivitatea este una din condiţiile de bază ale posibilităţii de protecţie a mărcii.
Nu credem ca e cazul să convingem pe cineva de veridicitatea acestei afirmaţii. Este evident
că „… un semn care serveşte la deosebirea produselor şi/sau serviciilor …” trebuie să fie
distinctiv.
În ultimul timp se vorbeşte foarte mult la acest

În următorul articol Legea ne dă, cu titlu de

subiect, fiind făcute mai multe studii şi de către

exemple, o listă de semne ce ar putea constitui

colegii mei de la examinare. Cu toate acestea, nu

mărci, enumerând printre ele: cuvinte (inclusiv

putem spune că subiectul este definitivat şi în

nume de persoane), litere, cifre, elemente

prezenta lucrare nu vom încerca să dăm un

figurative (plane sau tridimensionale) şi

răspuns univoc la întrebările ce apar pe parcursul

combinaţii de culori, precum şi orice combinaţie a

examinării. Vom expune doar unele opinii şi

acestor semne perceptibile vizual.

considerente personale.
Deci, marca este un semn distinctiv, care

Intellectus

3/2005

caracterizează un produs în mod exclusiv, prin
care se deosebeşte, diferă de altă marcă, care

Am vrea să ne oprim mai detaliat la fiecare dintre
aceste semne.
Cuvintele (inclusiv numele de persoane)

serveşte pentru recunoaştere, care comunică
consumatorului ce este, de unde vine şi la ce se
poate aştepta consumatorul de la produsul dat.
În conformitate cu definiţia mărcii, dată de art. 2(1)
al Legii nr. 588/1995 privind mărcile şi denumirile
de origine a produselor (în continuare – Lege), în
calitate de marcă poate servi orice semn sau
combinaţie de semne, caracterizate ca fiind
distinctive, cu condiţia să fie reprezentabile grafic.

Caracterul unei mărci are grade diferite de
distinctivitate, putând fi plasate în partea dreaptă a
unei axe orizontale semnele cu distinctivitate
inerentă (semne fanteziste şi arbitrare), iar la
extremitatea stângă a aceste axe - denumirile
generice, total lipsite de distinctivitate.
Între aceste două extreme, de la dreapta spre
stânga, pot fi intercalate semnele sugestive şi

25
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cele care, în mod normal, sunt descriptive dar

reiasă din interesul producătorului (ca nu cumva

care au căpătat distinctivitate prin utilizare.

prin acordarea dreptului exclusiv asupra unui

Atribuirea unui semn la una dintre cele patru
categorii trebuie făcută cu mare grijă, ţinându-se
cont de caracteristicile produsului şi de percepţia
pe care o va avea potenţialul cumpărător asupra
denumirii date (în sensul că desemnările în limba
chineză, japoneză sau în vreunul dintre dialectele
indiene, chiar dacă vor avea un caracter descriptiv
faţă de produsele pe care se vor aplica, puţin
probabil că vor fi percepute ca atare). Pornind
anume de la aceste considerente, examinatorii
traduc desemnările în acele limbi străine (EN, FR,
IT, SP, DE şi RU) care au o răspândire mai largă
pe teritoriul RM, astfel procedând şi alte ţări.
Oficiul de Armonizare pe Piaţa Internă (mărci,
desene şi modele) (OHIM) recomandă ţărilormembre UE să traducă desemnările în limbile

cuvânt să fie lezate interesele celorlalţi
producători) şi cel al consumatorului (care este
absolut dezorientat pe piaţă şi are în calitate de
ajutor la alegerea produselor mărcile respective).
729479

711097

WEB
Catalogo
09, 42

720932
Perfect
Nutrition

16, 36

05

Altfel se prezintă situaţia în cazul cuvintelor
compuse. Nu ne referim la cele pe care le găseşti
în dicţionare, dar la cele pe care obişnuim să le
numim artificiale, adică cuvinte formate în mod
arbitrar din două sau mai multe cuvinte sau
abrevieri ale acestora.

oficiale ale ţărilor UE, precum şi, după caz, în

În particular, vom exemplifica cu desemnări

limba ţării de origine a solicitantului, procedură

compuse din 2 cuvinte care, luate fiecare în parte

practicată şi de AGEPI.

cu referire la produsele pentru care se revendică,

În cazul în care cuvântul în cauză este unul
natural, în raport cu produsele revendicate acesta
fiind arbitrar, nu apare nici o întrebare privind
motivele absolute de refuz la înregistrare.
576641

R 428680

nu posedă caracter distinctiv. Oare combinarea şi
scrierea lor ca un singur cuvânt le conferă
distinctivitate?
Practica unor ţări în acest domeniu, mai ales
practica ţărilor UE, ne arată că acestea tratează
astfel de semne ca şi cum ar fi cuvinte naturale
(TRUSTEDLINK – refuz pt. cl. 09, 35, 38, 41, 42;
deşi nu este în dicţionar, se referă la natura pro-

Intellectus

3/2005

16
Journaux
et revues.

16
Instruments pour écrire,
notamment stylos, stylosmines, stylos-billes, stylosfeutres et leurs recharges,
crayons, matériaux pour les
artistes, pinceaux, machines
à écrire et articles de
bureau, cartes à jouer.

MD - acc., fără discl. MD – acc., EXN

legătură, termen uzual pt. cl. 09; WEBGUIDE –
refuz pt. ghid de navigare prin reţea).
Referindu-ne la semnele verbale, am vrea să ne
clarificăm care sunt totuşi cuvintele artificiale.
Oare e cazul să atribuim la această noţiune orice
cuvânt nenatural şi oare scrierea împreună,
adăugarea sau omiterea de litere conferă
distinctivitate semnului? Sunt sau nu distinctive
astfel de semne ca SYNTHOIL în caractere

Alta este situaţia în cazul în care cuvintele revendi-

standard pt. uleiuri, CHICAFÉ în caractere stan-

cate sunt lipsite de caracter distinctiv şi cad sub

dard pt. cafea, EUROKERAMIK în caractere

incidenţa art. 7(1)2) din Lege (mărcile compuse

standard pt. ceramică, CD-BOOK pt. Cd-uri şi cărţi

exclusiv din semne sau indicaţii lipsite de caracter

sau E BUSINESS pt. afaceri on-line?

distinctiv) ca în cazul celor care urmează.

26

duselor; trusted – în care te poţi încrede, link –

Pentru a da un răspuns, amintim definirea noţiunii

Problema ce apare în asemenea cazuri e să ne

de cuvânt: Cuvânt - unitate de bază a

determinăm când anume avem un cuvânt lipsit de

vocabularului, care reprezintă asocierea unui

caracter distinctiv. Aici examinatorul trebuie să

sens (sau a unui complex de sensuri) şi a unui
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complex sonor … (DEX). După părerea noastră, în

priveşte înregistrarea numelui în calitate de

afară de „unitate de bază a vocabularului”

marcă, problemele sunt diferite în dependenţă

exemplele de mai sus au toate calităţile pe care le

dacă acesta este:

are un cuvânt natural.

Stilizarea este o ieşire din situaţie la care
apelează producătorii pentru a conferi originalitate
semnului solicitat. Examinarea AGEPI, spre

Ô

numele unui terţ;

Ô

nume istoric;

Ô

nume imaginar (atunci când nu este vorba

deosebire de alte ţări, este foarte loială faţă de

decât de aparenţa unui nume, cum ar fi

solicitanţi în cazul acesta. Dacă este vorba de un

marca Eau du docteur Addison);

element figurativ nesemnificativ, o simplă figură
geometrică sau reprezentarea bunului, expertul
nu consideră asemenea semn ca având caracter
distinctiv şi decizia dacă e suficient sau nu
stilizată partea verbală ţine de dânsul. Şi
deoarece fiecare dintre noi are fantezia dezvoltată
la un grad diferit, credem că problema dată va
rămâne în continuare un câmp permanent de
luptă.

Ô

propriul prenume.

Ne vom referi la ultima categorie, folosirea căreia
creează un risc permanent de confuzie datorită
posibilelor omonimii şi conduce la un monopol
exorbitant constând din dreptul exclusiv al
titularului mărcii de a-şi atribui exclusiv un nume
ce poate aparţine şi altor persoane, or, dacă
acordăm protecţie numelui per se, atunci riscăm

681653

653188

să lezăm drepturile producătorilor care ar dori
să-şi folosească cu bună credinţă propriul
prenume, care coincide însă cu o marcă înregistrată anterior.
3536

630997

(511) 10,25,26

09, 25

CD
cl.02

cl. 09

În activitatea noastră survin şi cazuri când se
invocă elemente figurative, iar acestea nu sunt
foarte puternice:
document with image;
mark in color; color claimed;
VIENNA CLASSIF 27.05.01,
29.01.04

eventual destul de răspândit pe teritoriul
RM nu este protejabil în forma sa pură. În acest
scop el poate fi folosit doar în combinaţie cu
numele de familie sau plasat într-un cadru de
elemente figurative, protecţia acordându-se nu
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Ideea propagată în acest sens este că un nume

cl. 01, 03, 05, 09, 10,

numelui în sine, ci reprezentării deosebite a

16, 35, 36, 41, 42, 44

acestuia.

Trebuie oare să ţinem cont de orice element

Sloganele, în aceleaşi condiţii ca şi denumirile,

figurativ invocat de solicitant, cât de slab ar fi

pot constitui o marcă cu condiţia de a nu fi

acesta, sau poate ar fi cazul să dăm dovadă de

generice, necesare sau descriptive, adică să fie

mai multă stricteţe?

arbitrare sau fanteziste.

Menţionând cuvintele printre semnele ce pot fi

În privinţa culorii per se nu există o părere unică

înregistrate în calitate de marcă, Legea se referă

referitoare la protejabilitatea mărcilor alcătuite

atât la denumiri, cât şi la nume. În ceea ce

dintr-o combinaţie de culori sau numai dintr-o
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singură culoare. În acelaşi timp, tot mai multe ţări

531

se exprimă în favoarea faptului că respectivele

VIENNA CLASSIF

mărci sunt protejabile. Disputele dacă culorile

26.04.01, 29.01.02

sunt sau nu protejabile durează ani de zile,

511

argumentul forte al celor care sunt contra fiind

NICE CLASSIF 30, 32

faptul că culorile sunt limitate la număr şi nu se
poate permite monopolizarea lor. Legea RM nu le
exclude de la protecţie, dar există condiţia ca ele

Formele tridimensionale

să fie distinctive şi să nu fie funcţionale.

Semnele tridimensionale sunt şi ele subiecte

Întrebările care apar referitor la acest subiect sunt

controversate de discuţii, aici abordarea

următoarele:

fiind diferită, în dependenţă dacă se depune
o formă tridimensională pentru ambalaj

este sau nu protejabilă culoarea per se, cum

sau pentru produsul însuşi. Cu ambalajul

trebuie să demonstreze solicitantul distinctivitatea

e relativ clar, cel mai frecvent apărând întrebări în

semnului solicitat, cum şi cine determină dacă

cazul când se depune o formă tridimensională

culoarea per se este sau nu funcţională (mă refer

pentru produs. Majoritatea ţărilor impun

la practica mondială când culoarea oranj a fost

aproximativ aceleaşi cerinţe, adică forma

considerată funcţională, deoarece serveşte la

să nu fie uzuală, să nu fie funcţională şi să nu

sporirea vizibilităţii, iar negrul este funcţional

confere valoare.

pentru scări, pentru că ajută să ascundă
Abordarea funcţionalităţii este diferită de la o ţară

murdăria).
Plus la aceasta, în cazul în care se revendică o
combinaţie din două culori, iar una dintre ele este
uzuală cum ar fi albul pentru pastile, OHIM-ul
recomandă refuzarea unui atare semn.
747563

747565

01, 03

01, 03

la alta, spre exemplu Oficiul American pentru
Invenţii şi Mărci (USPTO) diferenţiază funcţionalitatea de jure (presupune că forma este superioară altor desene existente, se folosesc
elemente din brevete de invenţii, lipseşte alternativa pentru concurenţi, duce la fabricarea mai
simplă sau mai ieftină a produsului) şi de facto

Turquoise et transparent.

Vert et transparent.

(este echivalent altor desene existente dacă
semnul este funcţional şi este distinctiv - pasibil
de protecţie).
637977
16
Stylographes, stylos à
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bille, encres à écrire.
MD – acc.

MD - acc.

MD – acc.

O altă problemă constă în faptul cum vom
proceda în cazul în care se revendică un semn

643334

constituit, conform revendicărilor, dintr-o combi-

34

naţie de formă şi culoare, dacă e să facem o

Tabac; articles pour

analogie între culoare, care per se nu este

fumeurs; allumettes.

protejabilă, şi cuvintele generice, care de asemenea nu sunt protejabile. Dar dacă plasăm un
cuvânt generic într-un pătrat, oare nu-l vom
accepta cu disclamare?

28
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644568649405

Se consideră că existenţa unui element verbal
distinct deja conferă distinctivitate semnului şi în
nici un caz nu poate fi vorba de aplicarea art.
7(1)2)c) care se referă la semnele compuse
exclusiv … din semne şi indicaţii ce pot servi în
comerţ …
652553

16

16

Porte-mines; ….

Matières pour l’emballage,

MD – acc.

662883

663364

21Bouteilles.

21Bouteilles.

comprises dans cette classe.
MD – acc.

653872

03, 04, 08, 09,
11, 14, 16 , 18,
20, 21 , 24, 25,
26, 27, 28, 29,
30, 32, 33, 34

21Bouteilles.

717381
668983

685314
03, 09, 21

03, 09, 12, 14, 16 , 18,
09, 18, 21

24, 25, 28, 34 , 37

744445
21 – Baignoires pour
bébés, accessoires pour
bébés non compris dans
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d’autres classes.

Mai există şi alte numeroase aspecte legate de
caracterul distinctiv al mărcilor. Le-am analizat aici
doar pe cele cu care ne-am confruntat personal în
procesul examinării. Ne punem mari speranţe în
Ghidul de examinare care se elaborează actualmente, unde sperăm să fie explicate mai detaliat
aceste subiecte.

SUMMARY

L

ast time in the special literature of the industrial property field it is frequently men
tioned about distinctivity – one of the basic conditions of protection of the trademark.
The author of the present article , the head examiner of the International Trademarks
Section of AGEPI don’t offer a monosemantic answer to questions appearing during the
examination, setting forth only some personal opinions and reasons according to the regulations of the legislation of the Republic of Moldova in the field of trademarks protection.
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CONDI|II DE NOUTATE
PRIVIND }NREGISTRAREA DESENELOR
{I MODELELOR INDUSTRIALE

Julieta FURCULI|+,

expert coordonator,
Sec\ia Desene [i Modele Industriale, AGEPI

Există o categorie de obiecte de proprietate intelectuală pentru care aspectul exterior
reprezintă o condiţie indispensabilă pentru obţinerea protecţiei juridice. Aceste obiecte sunt
denumite “desene sau modele industriale”.
Aspectul exterior atractiv, după cum se ştie,

formula “soluţionarea artistico-constructivă a

adeseori determină preferinţele consumatorilor, în

aspectului exterior al produsului”, într-o oarecare

special în cazurile când piaţa pune la dispoziţia

măsură sinonimă cu noţiunea de design. [1]

acestora un sortiment larg de produse cu aceeaşi
destinaţie. Deci, protecţia juridică a desenelor şi
modelelor industriale vine să-i susţină, în primul
rând, pe producătorii care se bucură de succes
pe piaţă, stimulându-i să investească mai mult în

Intellectus
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aspectul exterior al produselor.

nelor şi modelelor industriale se realizează prin
Legea nr. 991/1996 privind protecţia desenelor şi
modelelor industriale şi Regulamentul de
aplicare a Legii respective. Aceste acte legislative
nu oferă o definire juridică directă a desenului şi

În sens obişnuit, desenul şi modelul industrial

modelului industrial, precum în cazul menţionat

reprezintă rezultatul activităţii creative, orientate

mai sus. În reg. 3 din Regulamentul de aplicare a

spre obţinerea unui aspect exterior deosebit al

Legii este concretizată doar deosebirea dintre

obiectelor produse la scară industrială, capabile

desenele şi modelele industriale, mai exact, se

să-şi îndeplinească funcţiile lor de bază.

precizează tipurile de desene şi modele

Prin desen şi model industrial se subînţelege
soluţionarea decorativ-estetică a aspectului

30

În Republica Moldova, protecţia juridică a dese-

industriale existente:

Ô

desenul industrial este caracterizat de

exterior al produsului. În practica mondială,

raportul grafic-liniar al elementelor (covor,

desenul şi modelul industrial sunt definite prin

ţesătură, cravată, etichetă etc.);
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Ô

Ô

modelul industrial reprezintă o compoziţie

Drepturile exclusive trebuie să fie acordate doar

constituită pe baza unei structuri

unui desen sau model industrial cu adevărat nou,

tridimensionale (maşină, vas etc.);

unui desen care a fost creat pentru prima dată –

desenul şi modelul industrial pot fi caracterizate prin elemente generale, specifice atât

Conform art. 4 din Legea nr. 991/1996, acordarea

(panou de informaţii, construcţie expoziţională

protecţiei desenelor sau modelelor industriale pe

etc.). [2]
Având la dispoziţie explicaţia noţiunii de desen şi
model industrial, putem stabili mai exact obiectul
protecţiei în calitate de proprietate intelectuală. În
acest scop, toate legislaţiile naţionale în domeniu
formulează o sumă de condiţii de fond pentru
acordarea protecţiei desenelor şi modelelor
industriale, care variază nesemnificativ.

teritoriul Republicii Moldova este condiţionată de
aspectul nou al produsului, creat într-o manieră
independentă şi având o funcţie utilitară. Maniera
independentă de creare a produsului nu
presupune în mod obligatoriu calitatea sau
valoarea artistică, este suficient ca acesta să fie
original (reg. 2.1 din Regulament). Conform
aceleiaşi Legi, un desen sau model industrial
este considerat nou (art. 5.1 din Lege) în cazul în

Astfel, în SUA aceste condiţii sunt: noutatea,

care acesta diferă esenţial de desenele sau

caracterul industrial, caracterul decorativ; în Anglia

modelele industriale cunoscute sau de

– noutatea, caracterul industrial; în Germania –

combinaţia de elemente caracteristice cunoscute,

noutatea şi originalitatea; în Franţa – noutatea (ce

datele despre care au devenit accesibile în lume

include şi originalitatea), prezenţa valorilor

la data depunerii cererii la Agenţia de Stat pentru

artistice, aspectul exterior ca efect; în Japonia –

Proprietatea Intelectuală. [5]

posibilitatea de a putea fi reprodus ori de câte ori
este necesar, unitatea modelului; în Federaţia
Rusă – noutatea, originalitatea, caracterul
industrial; în România – noutatea, funcţia utilitară,
să nu fie determinat de o funcţie tehnică, să nu
contravină ordinii publice şi bunelor moravuri. [3]
Acordul TRIPS obligă statele-membre să
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favoarea noutăţii absolute.

desenului, cât şi modelului industrial

prezenţa valorilor artistice, noutatea, originalitatea,

Intellectus

acesta este argumentul unanim exprimat în

În procesul stabilirii noutăţii desenului sau
modelului industrial pot fi opuse următoarele
materiale publice din ţară sau străinătate (reg.
42.9 din Regulament): desene şi modele
industriale, mărci depuse sau înregistrate
anterior, pentru care însă nu au fost emise
hotărâri de retragere; un brevet de invenţie, un
drept de autor anterior, alte materiale publice

protejeze acele desene şi modele industriale care

cunoscute publicului larg şi existente în circuitul

au fost create în mod independent, fiind noi sau

comercial, diverse broşuri, cărţi, reviste,

originale (art. 25 şi 26). [4]

prospecte etc.

Din cele menţionate, reiese că noutatea

Toate aceste materiale pot fi considerate ca fiind

reprezintă o condiţie comună pentru protecţia

opozabile, infirmând noutatea, doar în cazul când

desenelor şi modelelor industriale. Însă

se confirmă cu probe incontestabile că au fost

caracterul noutăţii este interpretat în mod

publicate înaintea datei constituirii depozitului

deosebit în legislaţiile diverselor ţări.

naţional reglementar.

Condiţia de noutate absolută (universală) se

De regulă, la verificarea conformităţii desenelor şi

caracterizează prin faptul că desenul sau modelul

modelelor industriale cu condiţiile de noutate se

industrial trebuie să fie nou în raport cu alte

efectuează cercetarea documentară a desenelor

desene care au fost create anterior în vreo ţară a

şi modelelor industriale identice sau similare. În

lumii şi care au devenit cunoscute prin diverse

cadrul Secţiei DMI de la AGEPI, cercetarea

surse vizuale sau verbale. În multe state totuşi

documentară se efectuează în baza cererilor de

condiţiile standard ce caracterizează noutatea

înregistrare în Republica Moldova a obiectelor de

sunt mai puţin severe.

proprietate industrială pentru care nu a fost emisă
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hotărârea de retragere (reg. 42.9.b)); cererilor
depuse prin procedură conform Aranjamentului
de la Haga privind depozitul internaţional al
desenelor şi modelelor industriale (reg. 42.9.d));
cererilor publicate în străinătate pentru desenele
şi modelele industriale (reg. 42.9.e)) (BG, BY, FI,
HR, HU, LT, MK, RO, RU, SK, TJ, UA, UZ).
Cum vom proceda, însă, în cazul desenelor şi
modelelor industriale care sunt accesibile

Exemplul 1:
Exemplul dat prezintă o cerere de înregistrare a
unor matriţe, care mai sunt numite preforme şi se
utilizează la producerea buteliilor PET.
Acestea au fost respinse, deoarece siluetele lor
repetă, fără a modifica creativ, următoarele
modele cunoscute:

Ô

în RO-BOPI-DMI 05/2000 şi respectiv

publicului de foarte multă vreme prin

RO-BOPI-DMI 03/2002;

comercializarea acestora şi care nu dispun de
titlu de protecţie (subliniem: aici nu e vorba de o

cererile nr. 2000/0115 şi f 2002 0117 publicate

Ô

modelele PET- preforme produse în serie de

perioadă scurtă de timp)? Cum putem stabili cu

firmele “Sovplast”, “ZPI-Soiuz”, “Uniplast”,

certitudine data când desenele şi modelele

“Uralplast” şi altele, publicate pe Internet –

industriale în cauză au devenit cunoscute?

www.edelveis.lipetsk.ru/elceh.htm;

Evident, putem solicita şi consulta documentele

www.sovplast.ru/osnova/gost.shtml;

existente în arhivele bibliotecilor, însă acest lucru

www.zpi-souz.ru/2 ceh/2 ceh.htm;

necesită foarte mult timp, mai ales atunci când nu

www.plastech.narod.ru/Syp.htm).

se cunoaşte sursa în care eventual au fost
publicate.

Matriţe

În practică, ne-am confruntat deja cu mai multe
cazuri când a fost solicitată înregistrarea
aspectului exterior al unor produse bine
cunoscute, neoriginale.
Pentru reducerea termenelor de căutare a
materialelor care infirmă noutatea s-a practicat

1

2

opunerea diverselor standarde şi surse Internet.
Însă, după opinia experţilor în domeniu,
informaţiile publicate pe Internet nu reprezintă o
bază juridică sigură pentru a le considera drept
materiale ce infirmă noutatea. Argumentul este că
sursele informaţionale plasate pe Internet se

3
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actualizează în permanenţă şi e aproape
imposibil de stabilit data concretă când acestea

Notă: De la data adoptării hotărârii de respingere

au devenit accesibile.

(2003.10.23) la Comisia de Apel a Agenţiei nu a

Din cauza lipsei unor materiale opozabile
probând data certă când au fost puse la dispoziţia
publicului larg, în asemenea situaţii este dificilă

Exemplul 2:

adoptarea unei decizii de înregistrare sau

Alte modele industriale care au fost respinse pe

respingere.

motiv de neîndeplinire a condiţiilor de noutate

Pentru a analiza mai amănunţit problema în
cauză, vom expune câteva studii de caz privind
examinarea unor desene şi modele industriale,

32

survenit nici o contestaţie din partea solicitantului.

sunt cele ale unor coşuleţe utilizate la
îmbutelierea şampaniei. Modelele au fost
respinse în baza materialelor:

specificând că în procesul verificării corespunderii

cererea internaţională (11) DM/014330 din (15)

acestora criteriilor de noutate s-au înregistrat

10.09.1989; cererea internaţională (11) DM/

dificultăţi considerabile.

021758 din (15) 22.01.1992; modelele “muselet”,

ASPECTE ACTUALE ALE PROPRIETÃÞII INTELECTUALE

“muselet” cu plachetă produse în serie de firmele
“TYPHOON”, “HITE”, “J. Dumangin Film”, “Pacifis”
“Городцкое УПП ВОС” şi altele, publicate în
Internet (www.typhoon/kiev/ua/prob.htm;
www.hitesa.com/; www.champagnedumangin.co.uk/finition/muselet.html;

2.1

2.2

3.1

3.2

4.1

4.2

www.pacifix.com.au/specifications.html;
www.gorodez-vos.nnov.ru/ooo.htm/).

Coşuleţ, coşuleţ cu plachetă

1.1

1.2

Notă: Până în prezent, nici solicitantul, nici vreo
persoană terţă nu a depus la Agenţie o
contestaţie a hotărârii de înregistrare în parte la
publicarea din MD BOPI 4/2004 .

Exemplul 4:
1.3

1.4

Compania Orhei S.A. a solicitat înregistrarea unor

Notă: De la data adoptării hotărârii de respingere

pelmeni (colţunaşi - paste făinoase cu umplutură

(2004.03.12) la Comisia de Apel a Agenţiei nu a

din carne). Aceşti pelmeni reproduc întocmai

survenit nici o contestaţie din partea solicitantului.

forma unui triunghi, unul din modele, însă, are
forma puţin stilizată printr-un colţ tăiat. Modelele

Exemplul 3:

date au fost înregistrate, din motivul lipsei

La data (22) 2003.05.26, la Agenţie a fost depusă
o cerere prin care se solicita protecţia a 4 modele

materialelor ce ar putea fi opuse.

Pelmeni

industriale din clasa 01-01. Cererea a fost
înregistrată parţial. Modelul nr. 4 a fost respins din
motivul că nu îndeplinea condiţia de noutate,

Intellectus
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aspectul exterior al căruia repeta, fără a modifica
creativ, modelul cunoscut şi înregistrat conform
cererii depuse în România cu data depozitului
(21) f 2002 0373 (mod. 9) şi data priorităţii din
2002.06.30, publicată în RO-BOPI-DMI 06/2002.

1.1

1.2

2.1

2.2

Prăjituri

1.1

1.2
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Notă: După opinia mea personală, modelul

utilizate de către publicul larg de multă vreme,

nr. 2 ar fi putut fi respins, deoarece cade sub

reprezintă, deci, o serioasă problemă cu care se

incidenţa regulii 4.e) din Regulamentul de

confruntă examinatorii. La etapa verificării

aplicare a Legii nr. 991/1996, modelul având

corespunderii desenelor şi modelelor industriale

forma uneia dintre cele mai simple figuri geome-

condiţiei de noutate sunt utilizate diverse surse de

trice (triunghi).

informare, inclusiv surse Internet. Şi cu toate că

Drept confirmare a faptului că forma triunghiulară
a pastelor făinoase cu umplutură este una
tradiţională, bine cunoscută, serveşte şi cererea
depusă cu o lună mai târziu, la data (22)
2003.12.23. Cererea dată a fost respinsă în baza
depozitului menţionat anterior.

sursele Internet nu prezintă o bază juridică sigură,
la momentul actual ele sunt utilizate de către
examinatori în calitate de materiale care infirmă
noutatea, deoarece sunt găsite şi accesate cel
mai operativ.

BIBLIOGRAFIE:

Paste făinoase cu umplutură

ü

Патентный закон Российской Федерации
от 23 сентября 1992г. № 3517-I.

ü Regulamentul de aplicare a Legii nr. 991/
1996 privind protecţia desenelor şi modelelor
industriale. www.packograff.ru

ü The Agreement on Trade-Related Aspects of
Intellectual Property Rights (The TRIPS
1.1

1.2

Acordarea titlurilor de protecţie desenelor şi
modelelor industriale de forme tradiţionale,

Agreement).

ü Legea privind protecţia desenelor şi
modelelor industriale nr. 991/1996 a RM.

SUMMARY

G
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ranting protection to the industrial designs, used for a long time in the traditional
form by the general public, represents a problem with which nowadays comes into
collision the examiner. During the procedure of verifying the correspondence of the industrial designs to the condition of the novelty there are utilized different sources of information, including Internet sources. In spite of the fact that Internet does not present a trusty
legal base, today they are used by examiners as data destroying the novelty while they are
the most rapidly accessed.
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SEMINARUL “IMPLICA|IILE EXTINDERII
M+RCII COMUNITARE CA URMARE
A ADER+RII ROM~NIEI LA UE”

Simion LEVI|CHI,
director adjunct Departament m=rci,
modele [i desene industriale, AGEPI

În perspectiva aderării României la Uniunea Europeană (UE), în perioada

29.08.03.09.2005 la Cap Aurora, România, a avut loc un seminar organizat de Oficiul de Stat
pentru Invenţii şi Mărci (OSIM) şi Asociaţia Naţională pentru Protecţia Proprietăţii
Industriale din România.
La această întrunire au participat reprezentanţi în

proprietate industrială, colaboratori ai unor

industriale (PI), în special în ceea ce priveşte

societăţi comerciale interesate, în calitate de

marca, ca obiect al PI, dar şi marca în interferenţa

titulari ai mărcilor înregistrate pe cale naţională

sa cu desenele şi modelele industriale, cu

sau de viitori titulari ai mărcilor comunitare. Luând

indicaţiile geografice sau cu denumirile

în considerare importanţa problemelor discutate

comerciale.

la seminar şi întru onorarea invitaţiei OSIM, la
lucrările acestei reuniuni a participat şi o
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delegaţie a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea

Intellectus

din punctul de vedere al protecţiei proprietăţii

Intelectuală a Republicii Moldova, specialişti ai
Departamentului mărci, modele şi desene

După cum se ştie, UE îşi propune crearea unei
Europe unite din punct de vedere politic, economic, social, cultural, păstrând, în acelaşi timp,
valorile şi identitatea naţională a statelor membre.

industriale, şi anume: Simion Leviţchi, director

Din punct de vedere economic, această

adjunct Departament, Nadina Pripa, şef Secţie

cooperare la nivel european vizează, în principal,

Mărci Naţionale, Aurelia Braduţan, şef Secţie

libera circulaţie a mărfurilor cu respectarea

Legislaţie, Oxana Panasenco, expert principal

drepturilor de proprietate industrială şi

Secţie Mărci Internaţionale.

intelectuală a statelor care aderă la piaţa comună.

În baza comunicărilor prezentate de specialişti în

Marca, ca obiect al proprietăţii industriale, a fost

domeniu, la această manifestare s-au discutat

recunoscută de UE ca fiind un element important

implicaţiile extinderii sistemului Uniunii Europene

în politica sa economică; iată de ce la data de
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15.03.1994 a intrat în vigoare Directiva de
armonizare a legislaţiilor statelor membre
asupra mărcilor (Directiva 89/104), precum şi
Regulamentul Consiliului Uniunii Europene
asupra mărcii comunitare (Regulamentul
40/94), iar la 01.04.1996 la Alicante, Spania,
a fost inaugurat Oficiul de Armonizare pe Piaţa
Internă (OHIM).
În perspectiva aderării României la UE,
sistemul mărcii comunitare se va extinde şi pe
teritoriul acesteia şi tocmai de aceea seminarul în
cauză a avut ca scop, prin comunicările şi
dezbaterile desfăşurate, să permită înţelegerea
implicaţiilor extinderii acestui sistem asupra
sistemului existent al mărcii naţionale.

de exemple, precum şi a prevederilor noii legi în
domeniul desenelor şi modelelor industriale,

aparţinând unor specialişti din diverse

posibilitatea protecţiei simultane).

relizări privind conformarea legislaţiei RM cu
directivele europene în domeniu.
Dintre temele abordate menţionăm următoarele:

Marca comunitară - caracterul unitar;
coexistenţa cu marca naţională;
consecinţe. (Cele două principii care stau la

Politica de taxe în perspectiva extinderii
mărcii comunitare. (S-au prezentat câteva
motive în favoarea utilizării sistemului de protecţie
comunitar, dar în acelaşi timp s-a evidenţiat şi
politica comunitară de taxe care poate încuraja
sau descuraja eventualii solicitanţi de mărci
comunitare).

baza sistemului mărcii comunitare - caracterul

Respingerea şi anularea desenelor şi
modelelor industriale prin mărci. (S-a expus

unitar şi principiul coexistenţei, precum şi

jurisprudenţa în domeniu, în special privind

implicaţiile acestora din punct de vedere practic).

anularea desenelor şi modelelor industriale în

Marca comunitară şi marca naţională.
Abordarea motivelor de refuz în procedura
de examinare. (S-a făcut o paralelă între
sistemul mărcii naţionale şi sistemul mărcii
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a formelor tridimensionale, ilustrată printr-o serie

evidenţiind o caracteristică importantă, şi anume

informat participanţii la seminar despre ultimele

Intellectus

(S-a analizat problema protecţiei pe plan mondial

În cadrul seminarului au fost prezentate 18 lucrări
departamente ale OSIM. Delegaţia AGEPI a

baza unor mărci anterior înregistrate).

Ultimele realizări ale AGEPI în domeniul
protecţiei mărcilor şi indicaţiilor
geografice. (S-au analizat prevederile unui nou

comunitare, ilustrată printr-un tabel cu motivele de

proiect al Legii privind protecţia mărcilor, precum

refuz din punct de vedere al legislaţiei române şi

şi aspectele specifice expuse în noul proiect de

comunitare).

Lege referitor la denumirile de origine a

Apărarea drepturilor anterioare în
conflictul cu marca comunitară în curs de
înregistrare - observaţiile terţilor. (S-a
prezentat o abordare sintetică a modalităţilor de
înregistrare a unei mărci din perspectiva celor trei
sisteme existente (sistemul naţional (OSIM),
sistemul internaţional (OMPI) şi sistemul
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Interferenţe mărci - modele industriale.

produselor, indicaţiile geografice şi produsele
tradiţionale garantate. Proiectele în cauză au fost
elaborate cu asistenţa tehnică acordată AGEPI de
către UE în conformitate cu termenele de referinţă
ale programului de asistenţă EU TACIS 2004).

CONCLUZII:

comunitar (OHIM), precum şi procedura numită

Participarea activă la seminar (150 persoane) a

“observaţiile terţilor” prevăzută de legislaţia

colaboratorilor OSIM, reprezentanţilor în PI,

comunitară).

specialiştilor întreprinderilor mari, mici şi mijlocii

COOPERARE INTERNAÞIONALÃ

din România indică un interes sporit faţă de

În paralel cu studierea documentelor oficiale,

protecţia proprietăţii industriale, în particular a

colaboratorii AGEPI au avut posibilitatea de a

mărcilor, desenelor şi modelelor industriale,

participa la discuţii, de a analiza diferite moduri de

indicaţiilor geografice atât la nivel naţional, cât şi

rezolvare a problemelor practice. Această

internaţional.

experienţă permite de a acorda un ajutor calificat,
mai efectiv tuturor persoanelor interesate –

Considerăm că este binevenită continuarea

producători şi prestatori de servicii autohtoni şi

practicii AGEPI de a organiza seminare şi întruniri

străini, reprezentanţi în PI ş.a.

cu producătorii din Republica Moldova pentru a se
explica avantajele utilizării Aranjamentului şi/sau

Comunicările prezentate în cadrul seminarului

Protocolului de la Madrid privind înregistrarea

vor fi expuse la Biblioteca AGEPI.

internaţională a mărcilor, precum şi ale protecţiei
comunitare a mărcilor.

CALENDAR
La 20 iunie 1935 s-a născut la Ogorodnoe, reg. Odesa, Ucraina, Ivan COJUHARI, doctor habilitat
în ştiinţe tehnice, cercetător ştiinţific principal la Institutul de Fizică Aplicată al AŞM, “Inventator
Emerit” al ex-URSS. În 1963 este angajat la Institutul de Fizică Aplicată al AŞM, unde activează şi în
prezent în calitate de cercetător ştiinţific principal.
Din 1985 conduce grupul de cercetători care studiază transferul convectiv de căldură în cadrul
Laboratorului de dirijare a proceselor termice prin metode electrice de la Institutul de Fizică Aplicată.
Este autorul a 71 de invenţii pentru care deţine certificate de autor sau brevete. A publicat peste 90 de
lucrări ştiinţifice, inclusiv 2 monografii. Este membru al Consiliului specializat pentru susţinerea
tezelor de doctor şi doctor habilitat la Institutul de Fizică Aplicată.
Pentru realizările înregistrate în domeniul inventicii i s-a conferit titlul onorific „Inventator Emerit”.
La 28 iulie 1950 s-a născut la Baraboi, Edineţ, Alexandru BOTEZATU, medic chirurg, şeful secţiei
de chirurgie la Spitalul Clinic Republican din Tiraspol, este decorat cu insigna “Eminent al Ocrotirii
Sănătăţii” din Republica Moldova.
Alexandru Botezatu şi-a făcut studiile la Institutul de Medicină din Chişinău, facultatea medicină

Intellectus

3/2005

generală, pe care o absolveşte cu diplomă cu menţiune. Urmează apoi internatura la chirurgia
generală, activând între anii 1974-1977 în calitate de chirurg-ordinator la Spitalul feroviarilor din
Tighina. În perioada 1977-1979 îşi continuă studiile în ordinatura clinică, catedra de chirurgie a
Institutului de Medicină din Chişinău. După absolvire este angajat în calitate de şef al secţiei de
chirurgie la Spitalul orăşenesc din Tiraspol.
Este autor a 42 de lucrări ştiinţifice, 8 invenţii şi 11 inovaţii, deţine 3 brevete.
De un sfert de secol Alexandru Botezatu exercită funcţia de şef al secţiei de chirurgie la Spitalul Clinic
Republican din Tiraspol. A pregătit în acest răstimp 50 de discipoli care activează în diverse instituţii
medicale din republică.
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STRUCTURILE MEMORIEI ASOCIATIVE
}N PROBLEMELE DE RESTABILIRE
A IMAGINILOR

dr. ]n [t. tehnice,
conf. univ. Igor MARDARE, [ef catedr= CPAE,
Universitatea Tehnic= a Moldovei

Rezolvarea practică a sarcinii de restabilire a imaginilor defectate este analizată de pe
poziţia noilor tipuri de asociaţii dintre imaginile defectate ale obiectelor şi imaginile lor
adevărate. Pentru noile tipuri de asociaţii se propun procesoarele, construite în baza reţelei
Hopfild şi orientate la specificul unor astfel de asociaţii.
Introducere
Tipurile memoriei asociative existente permit
rezolvarea cu succes a sarcinilor de căutare a

Fie că se cere a fi restabilită scena care reprezintă

asociaţiilor dintre obiectele care au acelaşi număr

obiectul de ordinul 1-i

de parametri, ce descriu caracteristicile obiectelor

compusă dintr-o multitudine de obiecte defectate.

(asociaţiile uniforme). Asociaţiile identificate

Presupunem că scena este constituită din două

neuniforme inversate, legate inversate,

obiecte

Intellectus
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direcţionate inversate şi asociaţiile direcţionate
derulate care reflectă legătura dintre obiectele ce
aparţin diferitelor clase şi care au un număr diferit
de parametri descriptivi, trebuie să fie cercetate
de pe poziţiile practice de găsire a asociaţiilor prin
reţelele clasice de neuroni, de exemplu prin
memoria asociativă Hopfild. În caz de necesitate,
la rezolvarea problemelor de restabilire a
imaginilor defectate e nevoie să fie antrenate
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Elaborarea procesoarelor intelectuale,
orientate la tipurile de asociaţii

~
xi1

şi

x 1å . Scena x 1å

poate fi

~
x 1j , ce aparţin la două clase

diferite – 1-a şi a 2-a:

x 1å = {~
x11i , ~
x 21j} . În fiecare

clasă de obiecte toţi parametrii imaginii defectate
şi a celei adevărate sunt echivalenţi. Şi fie că
obiectele diferitelor clase
echivalent de parametri

xc1n

au un număr

x̂ k . Atunci, pentru 1
~
x 2j
x11i şi ~

restabilirea diferitor obiecte defectate

va fi nevoie de o memorie asociativă. O astfel de

situaţie corespunde căutării asociaţiilor uniforme

resurse suplimentare pentru sporirea

Ai,E

posibilităţilor reţelelor de neuroni existente.

adevărate conform expresiei:

dintre imaginile defectate şi imaginile

TEHNOLOGII INOVATIVE

1
x1N
= A1,E ( x~11n )
E
x 1 = A ( x~ 1 )
2, E

2N E

energetic), memoriei asociative i se va da

x11E

imaginea adevărată, memorată din timp

x12 E ) sau se va da raportul despre absenţa
~1 ~1
asociaţiilor pentru imaginea defectată x1i ( x 2j ).
(

2n

...

(1)

x11E = A1,E ( x~11i )
x1 = A ( x~1 ).

1
xCN
= AC,E ( x~C1 n ).
E

2,E

2E

În calitate de memorie asociativă se alege

(3)

2j

reţeaua Hopfild. Numărul de intrări de neuroni şi

Numărul de intrări, de neuroni şi de ieşiri la

de ieşiri ale memoriei asociative corespunde

fiecare memorie asociativă a lui Hopfild

numărului de parametri echivalenţi

corespunde cu numărul parametrilor echivalenţi

x̂ k

ai

obiectelor. Fiecare neuron al stratului doi

ai imaginilor defectate şi imaginilor adevărate.

măsoară suma ponderată a intrărilor sale, care
mai apoi, cu ajutorul funcţiei de prag f, se

Învăţarea fiecărei memorii asociative se reduce la

transformă în semnal de ieşire. Reţeaua Hopfild,

calculul momentan al coeficienţilor de pondere ai

în procesul de restabilire a imaginilor, este

sinapselor wmk, conform expresiei 2, în baza

capabilă doar să schimbe (fără generare sau

informaţiei despre imaginile adevărate ale

înlăturare) semnificaţiile parametrilor echivalenţi
ai imaginii defectate, de exemplu:

~
x1i1 = ( xˆ1i 1 , xˆ1i 2 , ..., xˆ1i K ) , şi să le aducă

şi

x12 E

şi

sub formă de vectori ai coeficienţilor de pondere

w1 E = ( w1 11 , w1 12 , ..., w1 MK )

x11 E = ( xˆ11 E , xˆ12 E , ..., xˆ1K E ) :
xˆ1i 1 = xˆ11 E , xˆ1i 2 = xˆ1 2 E , ..., xˆ1i K = xˆ1 K E .

În procesul de restabilire a imaginilor defectate, la

memorată din timp

coeficienţilor de pondere a sinapselor wmk,

defectată

xn m xn k ,
å
n =1

m¹k

0,

m=k,

x11E ( x12 E ) sau se va da

raportul despre lipsa asociaţiilor pentru imaginea

conform expresiei:

wm k =

~
x 21j ), memoriei
x11i ( ~

asociative i se va da imaginea adevărată,

asociativă. Învăţarea se reduce la calculul

N

şi

w2 E = (w2 11 , w2 12 , ..., w2 MR ) .
vectorul de intrare

La început trebuie să fie învăţată memoria
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x11E

până la semnificaţiile corespunzătoare ale imaginii
adevărate

Intellectus

x12 E . Fiecare reţea
1
memorează imaginile adevărate x
1E
obiectelor

~
x 21j ).
x11i ( ~

Fie că trebuie să se restabilească imaginea
(2)

defectată

~
xc1 i , pentru care se presupun câteva

imagini adevărate
1
x1N
, x 12N E , ..., xc1N E , ..., xC1 N E , fiecare din
E

unde m, k – numărul de neuroni, în baza

ele reprezentând o clasă aparte de obiecte C. În

informaţiei despre imaginile adevărate ale

perechea de obiecte asociative ale unei clase C

1

x 2 E . Reţeaua memorează
1
1
imaginile adevărate x
şi x
şi în forma
1E
2E
obiectelor

x1 E

1

şi

unui singur vector al coeficienţilor de pondere

wcN E = ( w11 , w12 , ..., wMK ) .
În procesul de restabilire a imaginilor defectate,
vectorul de ieşire al memoriei asociative, care
corespunde imaginii defectate

~
x 21j ), se
x1i ( ~
1

foloseşte ca stare iniţială a reţelei. La vectorul de
ieşire, după stabilirea reţelei de neuroni cu
legătură inversă a stării stabile (minimum

~
xc1 i - xc1N E sunt doar parametrii echivalenţi
x̂ k , iar la perechile obiectelor asociative ale

diferitor clase

1
~
xc1 i - x1N
, ~
xc1 i - x 12N E , ..., ~
xc1 i - xC1 N E
E
sunt parametrii echivalenţi x̂ k şi parametrii
neechivalenţi x k . O astfel de situaţie

corespunde căutării asociaţiilor uniforme
inversate dintre imaginile defectate

~
xc1 i

şi

imaginile adevărate
1
x1N
, x 12N E , ..., xc1N E , ..., xC1 N E
E

conform

expresiei:
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xc1N E = Ac,E ( x~c1 i ) . Aceasta

xc1N E = Ac,E ( x~c1 i )

clase C:

1
x1N
= A1,E ( xc1N E )
E

se îndeplineşte corecţia semnificaţiilor

semnifică, că în procesul de restabilire a imaginii
(4)

x 12N E = A2,E ( xc1N E )
...

parametrilor echivalenţi ai imaginii defectate

~
xc1 i = ( xˆci 1 , xˆci 2 , ..., xˆci K ) , care se aduc

până la valoarea imaginii adevărate

xCN E = AC,E ( xcN E ).
1

1

Atunci, pentru restabilirea obiectului defectat
trebuie să se schimbe parametrii echivalenţi

~
xc1 i
x̂ k

xc1N E = ( xˆcN1 E , xˆcN 2 E , ..., xˆcNK E ) :
xˆci 1 = xˆcN1 E , xˆci 2 = xˆcN 2 E , ..., xˆci K = xˆcNK, E
~1
adică se înlătură defectele imaginii x c i . În
reţeaua lui Kohonen neuronii concurează între ei

(înlăturarea defectelor), la fel să se genereze

pentru dreptul de a se combina cel mai reuşit cu

parametri noi sau să se înlăture parametrii

vectorul de intrare

neechivalenţi

Hopfild). Învinge neuronul, al cărui vector cu

xk

(schimbarea însuşirilor

xc1N E

(vectorul de ieşire a lui

ponderea vmk este mai aproape de vectorul de

obiectelor, adică transformarea obiectului).
Transformarea obiectului se face pentru a căuta

intrare. Neuronii lui Kohonen au funcţia liniară de

asociaţiile dintre obiectele diferitelor clase.

activare h. Vectorul de ieşire al reţelei Kohonen:

Memoria asociativă Hopfild este capabilă să
păstreze imaginile adevărate, numărul de

yl = xc1N E × v mk

parametri care corespund numărului de parametri

prezintă codul, corespunzător adresei de păstrare

ai imaginii defectate (parametrii echivalenţi

a imaginilor asociative adevărate

x̂ k ).

Însă, o astfel de memorie nu poate găsi
asociaţiile inversate, adică nu poate genera noi
parametri neechivalenţi pentru imaginea
defectată (dimensiunea vectorului de ieşire a
reţelei Hopfild este egală cu dimensiunea
vectorului de intrare). De aceea, pentru acest caz
se propune o structură combinată care conţine
memoria asociativă Hopfild şi reţeaua de neuroni
Kohonen (fig.1).
Reţeaua Hopfild

Reţeaua Кohonen

(5)

1
x1N
, x 12N E , ..., xC1 N E . Vectorii imaginilor
E
1
1
1
adevărate x1N E , x 2N E , ..., x CN E , care conţin
parametrii echivalenţi x̂ k şi parametrii
neechivalenţi regeneratori x k , se păstrează într-

un bloc separat al memoriei cu adresare după

y l , format de reţeaua Kohonen:
1
y l = { x1N
, x 12N E , ..., x C1 N E } . În aşa fel,
E
reţeaua Kohonen găseşte asociaţiile nivelului 2

1
x1N
= A1,Е ( xc1N E ) , x12N E = A2,Е ( xc1N E ) ,
E
1
..., x
= AC ,Е ( xc1N E ) . Asociaţia inversată,
CN E

realizată de reţeaua Hopfild-Kohonen pentru

x̂i 1

w11
w12

x̂i 2

f
f

x̂ N 1 E

v11

h

x̂ N 2 E

h

y1
y2

căutare, de exemplu, a imaginilor adevărate, se
descrie în felul următor:
1
1
1
x1N
E , x 2N E , ..., xCN E = A1,2, ..., C , Е
[ x1 = A ( ~x 1 )] ,
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cN E

x̂iK

wM2
wMK

f

vM2
vMK

h

yL

unde

A1,2, ..., C ,Е

ci

– multitudinea de asociaţii

neuniforme a obiectelor

xc1N E .

Figura 1. Reţeaua de neuroni Hopfild-Kohonen.

Învăţarea reţelei Hopfild constă în calcularea

Vectorul de ieşire al reţelei Hopfild se va folosi în

coeficienţilor de pondere a sinapselor wmk,

calitate de vector de intrare al reţelei Kohonen

conform expresiei 2, în baza informaţiei despre

xc1N E .

pentru formarea codului de adresă la ieşirea

imaginile adevărate ale obiectelor

reţelei Kohonen, pe care se găseşte obiectul

Reţeaua memorează imaginile adevărate

asociativ necesar sau grupa de obiecte

sub forma de vectori ai coeficienţilor de pondere

asociative. Reţeaua lui Hopfild găseşte asociaţia

wcN E = ( w11 , w12 , ..., wMK ) . Înainte de învăţare,

1-lui nivel al obiectelor

40

x̂ NK E

c, E

(6)

x~c1 i

şi

xc1N E

ale unei

xc1N E

TEHNOLOGII INOVATIVE

ponderei reţelei Kohonen vmk i se atribuie mărimi
nu prea mari întâmplătoare normalizate. În timpul
învăţării, la intrarea reţelei Kohonen se dau
vectorii

xc1N E , şi se calculează produsul lor

1
x1N
= ( xˆ1N1 E , xˆ1N 2 E , ..., xˆ1NK E ) ,
E
1
x 2N E = ( x2N1 E , x2N 2 E , ..., x2NP E ) , ...,
xC1 N E = ( xCN1 E , xCN 2 E , ..., xCNR E ) este mai

mare decât cel precedent: K<P< … <R. În

scalar cu vectorii ponderelor vmk, legaţi cu toţi

perechea obiectelor asociative

neuronii Kohonen. Pentru j-l neuron cu o valoare

doar parametri echivalenţi

maximă a produsului scalar

(x

1
cN E

, v j ) se va
(7)

v jkt +1
l neuron;

v jk

1
x1N
- x 12N E , ..., xC1 -1N E - xC1 N E sunt
E
parametri echivalenţi x̂ k şi neechivalenţi x k .
~1
Atunci, pentru restabilirea obiectului defectat x1i
trebuie să se schimbe parametrii echivalenţi x̂ k

– valoarea anterioară a ponderii j-lui neuron;

neechivalenţi

xk

(în alte clase). Aceste funcţii

vectorul de intrare

~
xc1 i

al reţelei Hopfild se

adevărat

intrare memoriei asociative i se dă una din
imaginile adevărate, memorate anterior

asociaţiilor pentru imaginea defectată

x1N E

x c1N E ,

reţeaua Kohonen se formează codul

de căutare al imaginilor asociative adevărate

în interiorul clasei 1 (asociaţia 1-

1
x1N
, se procesează un obiect nou
E

asociativ adevărat al unei alte clase, de exemplu
al clasei a 2-a

x 12N E

(asociaţia nivelului 2).

Obiectul de clasa a 2-a
echivalenţi

x̂ k

parametrilor neechivalenţi
x̂ k

3/2005
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v11
v12

x̂i 1

f

conform expresiei:

1N E

1,1

1i

f

x̂i 2

legate inversate se determină

1,2

xˆ r = xˆ p + x p

e11

w11

x̂iK

wMK

1
x1N
E

x k . Atunci, obiectul

xˆ p = xˆ k + x k

x̂ k

legate inversate pentru

xC1 N E = AC -1,C ... { x12N E =
(8)
1
1
~
A [x
= A ( x ) ]} .

apare datorită

ai obiectului asociativ

~
xc1 i , care presupune asociaţii

asociaţia C-lui nivel. Asociaţiile

x 12N E

generării în baza vectorului parametrilor

lească imaginea defectată

xC1 N E , care este

obiectul asociativ

(ieşirea reţelei Hopfild) a vectorului legat al

1
1
1
x1N
E , x 2N E , ..., x C N E .

obţinerea obiectului adevărat

~
x11i

lui nivel), iar perceptronul învăţat cu două straturi,
obiectelor

~
xc1 i . În caz

că se găsesc imagini asociative adevărate

1

pe calea generării de însuşiri suplimentare ale

xc1N E

sau i se va da unul din raportul despre absenţa

Fie că trebuie să se restabi-

perceptron-espander (fig.2).

de exemplu de clasa 1,

foloseşte ca stare iniţială a reţelei. Pe vectorul de

yl

Kohonen sau de către presupusa reţea Hopfild –

Reţeaua Hopfild găseşte pentru obiectul defectat,

În procesul de restabilire a imaginilor defectate

de către

inversate să se genereze parametri noi
pot fi realizate de către funcţiile reţelei Hopfild-

g – coeficientul vitezei de învăţare.

cerut

x̂ k , iar în perechile

(în clasa sa), iar pentru găsirea asociaţiilor

unde – valoarea nouă a ponderii, care a câştigat j-

t

sunt

obiectelor asociative

efectua construirea valorilor ponderilor vj:

v jkt +1 = v jkt + g ( xkt - v jkt ) ,

1
~
x1i1 - x1N
E

f

x̂i 1 E
x̂i 2 E
x̂iK E

vPK

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

În acest caz, numărul de
parametri ai fiecărei imagini
ulterioare asociative adevărate

Figura 2. Reţeaua de neuroni Hopfild –
perceptron-espander.

eRP

g
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clasei a 2-a , determinat de parametrii P, se
descriu de către vectorul de ieşire al perceptronului

xˆ r = xˆ p + x p . În aşa fel, perceptronul cu

două straturi îndeplineşte funcţiile espanderului
însuşirilor obiectelor. Pentru găsirea fiecărui
obiect ulterior asociativ adevărat

x c1N E e nevoie

troni-espanderii se învaţă în aşa fel, pentru a găsi
asociaţiile dintre obiectele din clase diferite
(asociaţiile diferitelor niveluri), adică, execută
funcţia memoriei asociative. În afară de aceasta,
funcţiile perceptronului nu se limitează numai la
memorarea obiectelor asociative adevărate.
Datorită capacităţii generale a reţelei, se găsesc

de un perceptron-espander învăţat suplimentar.

imaginile asociative adevărate care nu participă la

De exemplu, obiectul asociativ adevărat căutat al

procesul de învăţare, deoarece vectorul de ieşire

clasei C

x C1 N E , descris de parametrii R

xˆ r = xˆ p + x p (asociaţia nivelului C), se cere
espanderul C-1. În perceptron, în calitate de
funcţie activatoare a fiecărui neuron g se alege
funcţia sigmoidală sau funcţia tangenţei
hiperbolice.

perii şi funcţiilor activatoare diferenţiate sub formă
de sigmoidă sau tangenţă hiperbolică. Astfel,
vectorii de ieşire necunoscuţi nu trebuie să se
deosebească prea mult de vectorii mulţimii de
instruire.
În procesul de restabilire a imaginilor defectate

Pentru învăţarea reţelei Hopfild se calculează
coeficienţii de pondere ai sinapselor wmk, conform
expresiei 2, în baza informaţiei despre imaginile
adevărate ale obiectelor
imaginile adevărate

al perceptronului nu este nou din cauza neîntreru-

x

x

1
cN E

1
cN E

. Reţeaua reţine

în forma vectorului

coeficienţilor de pondere

wcN E = ( w11 , w12 , ..., wMK ) .

memoria asociativă Hopfild găseşte în mod
obişnuit asociaţia de 1-l nivel al obiectului

x c1N E

al unei clase C:

fiecare perceptron-espander, realizând funcţia
asociativă

Aс-1,с

după legea, caracterizată de

consecutivitatea vectorilor sinaptici

x 12N E , ..., xC1 -1N E , x1CN E ,

prin metoda de învăţare cu profesor (Back

care aparţin diferitelor clase:

constă din vectori de ieşire ai reţelei Hopfild

x c1N E , care sunt asociaţiile 1-lui nivel şi unul din

vcN E , ecN E

..., determină consecutivitatea imaginilor legate
asociative adevărate

învăţare pentru primul perceptron-espander

şi

xc1N E = Ac,E ( ~
xc1 i ) . Apoi,

Învăţarea fiecărui perceptron-espander se face
Propagation, Resilient Propagation). Grupa de

~
xc1 i

1
x12N E = A1,2 ( x1N
E ) , ...,

x1CN E = AC -1,C ( xC1 -1N E )

– asociaţiile 2, ..., C-1,

C niveluri.

posibilele etaloane ale imaginilor, care reprezintă
imaginea asociativă adevărată a nivelului 2.
Atunci, primul perceptron învăţat memorează
imaginile asociative adevărate de nivelul 2 sub

Intellectus
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forma vectorului coeficienţilor de pondere

~
xc1 i , ce presupune asociaţii legate inversate,
poate fi propusă structura, ce conţine
consecutivitatea reţelelor Hopfild – perceptron-

vcN E = (v11 , v12 , ..., v PK ) . Pentru învăţarea

espander (fig.3).

fiecărui perceptron-espander ulterior C, grupa de

Această reţea permite găsirea obiectelor

învăţare constă dintr-o multitudine de vectori de
ieşire ai perceptron-espanderului precedent C-1

asociative din interiorul fiecărei clase de obiecte
şi între obiectele diferitelor clase. În legătură cu

şi unul din posibilele etaloane ale imaginilor de

aceasta, la învăţarea fiecărui perceptron-

nivelul C. Atunci, fiecare perceptron C învăţat

espander nu este obligatoriu să se utilizeze

memorează imaginile asociative adevărate ale

imaginea reală a obiectului în calitate de obiect-

nivelului C în forma vectorului coeficienţilor de

etalon, ci e suficient să fie o imagine aproape de

pondere
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Pentru sarcina de restabilire a imaginii defectate

ecN E = (e11 , e12 , ..., eRP ) . Tooţi percep-

etalon, adică una din imaginile defectate ale
clasei date de obiecte. Următoarea după
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x̂ k

xˆ p = xˆ k + x k

x̂ k

xˆ p = xˆ k + x k

g
f

g

f

g

f

g

f
f
f
f

g

f

Figura 3. Reţeaua de neuroni, ce conţine consecutivitatea reţelelor Hopfild – perceptronespander.
perceptronul-espander, reţeaua Hopfild este
pentru imaginea defectată.

ci

Fie că trebuie să se restabilească câteva imagini
defectate ce aparţin diferitelor clase de obiecte

~
xc1 n = { ~
x11n , ~
x 21n , ..., ~
x C1 -1 n } , pentru care
x

găsirea obiectului asociativ, care este obiectul
real

neechivalenţi

direcţionate inversate sau direcţionate derulate

~
x11n , ~
x 21n , ..., ~
x C1 -1 n

Intellectus
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se descrie prin sistemul:

2,C

2N E

2,2

2n

...

xk .

punde cazului schimbării parametrilor echivalenţi
şi generării parametrilor neechivalenţi

xk

(asociaţiile direcţionate inversate), se poate
aplica reţeaua Hopfild-Kohonen sau reţeaua
Hopfild – perceptron-espander. În cazul
(9)

xC1 N E = AC -1,C [ xC1 -1N E = AC -1,C -1 ( ~
xC1 -1 n )].
În perechile de asociaţii de nivelul 1

~
x11n - x11N E , ~
x 21n - x 12 N E , ..., ~
x C1 -1n - xC1 -1 N E
sunt numai parametri echivalenţi

se modifică parametrii echivalenţi

Pentru restabilirea imaginii defectate, ce cores-

x̂k

1
xC1 N E = A1,C [ x1N
= A1,1 ( x~11n )]
E
x1 = A [ x1 = A ( ~
x 1 )]
CN E

~
xc1 i

x̂k şi generează sau se înlătură parametrii

. În acest caz, multitudinea asociaţiilor

pentru fiecare din obiectele

xC1 N E , şi semnifică, că în imaginea

defectată

există o singură imagine asociativă adevărată
1
CN E

x̂k şi neechivalenţi xk . Atunci,
restabilirea unui obiect defectat ~
x 1 constă în
echivalenţi

capabilă să determine imaginea asociativă reală

x̂k . În fiecare

pereche de asociaţii de nivelul 2 sunt parametri

schimbării parametrilor echivalenţi
înlăturării parametrilor neechivalenţi

x̂k

şi

xk

(asociaţiile direcţionate derulate) se poate aplica
reţeaua Hopfild-Kohonen sau reţeaua Hopfild –
perceptron-compander propusă mai jos (fig.4).
Învăţarea şi funcţionarea reţelei Hopfild –
perceptron-compander în regimul de restabilire a
imaginilor defectate se realizează analog reţelei
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x̂ k

x̂ k

xˆ p = xˆ k - xˆ ¢k

Pentru asociaţiile neuniforme
inversate, asociaţiile legate
inversate, direcţionate
inversate şi asociaţiile
direcţionate derulate în care
imaginile defectate şi cele

f

adevărate au atât parametri

g

f

echivalenţi, cât şi neechivalenţi, reţelele standarde pot fi
utilizate numai pentru

g

f

căutarea asociaţiilor obiectelor unei clase. Pentru
căutarea asociaţiilor obiecte-

g

f

lor ce aparţin diferitelor clase,
este nevoie de espanderii
sau companderii însuşirilor
obiectelor.

f

Structurile combinate
propuse: reţelele Hopfild-

Figura 4. Reţeaua de neuroni Hopfild – perceptron-compander.

Kohonen, Hopfild –
perceptron-espander, Hopfild

Hopfild – perceptron-espander. Numai că obiectul

perceptron-compander lărgesc semnificativ

asociativ adevărat, la ieşirea perceptron-

posibilităţile de căutare a asociaţiilor dintre

companderului (asociaţia nivelului 2), apare

obiecte, permiţând găsirea asociaţiilor inversate

datorită înlăturării unei părţi din parametrii

şi derulate datorită determinării legăturilor dintre

echivalenţi

xˆ ¢k

din vectorul parametrilor

echivalenţi

x̂k

ai obiectului asociativ adevărat la

ieşirea reţelei Hopfild (asociaţia nivelului 1). Atunci
obiectul asociativ adevărat la ieşirea perceptron-

obiectele diferitelor clase. Aceste reţele de
neuroni prezintă un instrumentariu destul de
efectiv pentru restabilirea unei clase vaste de
obiecte defectate.

companderului, determinat de parametrii P, P<K,

BIBLIOGRAFIE

se descrie de vectorii parametrilor echivalenţi

1.

xˆ p = xˆ k - xˆ ¢k . În aşa fel, perceptronul cu două

restoration// Proceedings of SPIE “Information
technologies 2004”, Volume 5822, Chişinău,

straturi îndeplineşte funcţiile companderului de

Republic of Moldova, pag. 46…57, 2004.

însuşiri a obiectelor.
2.

3/2005
Intellectus

Mardare I., Perju V. Restoration of images by
neural networks and associative memory//

ÎNCHEIERE

44

Mardare I. Intelectual system for images

Proceedings of SPIE “Information technolo-

La căutarea asociaţiilor uniforme, în care

gies 2004”, Volume 5822, Chişinău, Republic

imaginile defectate şi cele adevărate au numai

of Moldova, pag. 35…45, 2004.

parametri echivalenţi, pot fi utilizate reţelele
standarde Hopfild, Heming sau memoria

3.

Cornea I., Mardare I. Methods of Artificial
Intellect in Images Restoration// CSCS-14.

asociativă bidirecţională. Aceste reţele restabilesc

14th International Conference on Control

doar asociaţiile de nivelul 1 şi sunt incapabile să

Systems and Computer Science, Bucharest,

realizeze asociaţii la un nivel mai înalt.

Romania, pag.141…143. 2003.

TEHNOLOGII INOVATIVE

ASPECTUL AGROCHIMIC AL CULTIV+RII
GR~ULUI DE TOAMN+ PRE|IOS {I PUTERNIC

dr. hab. ]n [t. agricole,
membru corespondent al A{M
Serafim ANDRIE{,
Directorul Institutului de Cercet=ri
pentru Pedologie [i Agrochimie “N. Dimo”

S-a încheiat secerişul anului agricol 2005. Conform datelor furnizate de Ministerul
Agriculturii şi Industriei Alimentare, producţia globală a grâului de toamnă a constituit
1,1 mln tone. Recolta medie pe ţară a alcătuit 3,0 t/ha. Indicii cantitativi sunt îmbucurători.
Productivitatea grâului de toamnă este determinată atât de volum, cât şi de calitatea
producţiei obţinute. Conform datelor Inspectoratului de Stat pentru Produsele Cerealiere şi
de Panificaţie al Republicii Moldova, cantitatea de grâu alimentar obţinută constituie circa
40 la sută din volumul necesar. Însă 80% din acest grâu are un conţinut de gluten ce nu
depăşeşte 20%.
E bine cunoscut faptul că pentru obţinerea
recoltelor înalte şi de calitate superioară se cere
de îndeplinit un şir de restricţii tehnologice,

Ô

steclozitatea nu mai puţin de 50%;

Ô

cantitatea de proteină brută nu mai puţin
de 13%;

începând cu lucrarea calitativă a solului şi
finisând cu recoltarea în termene optime. Este

Intellectus
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absolut necesar de optimizat regimurile nutritiv şi
hidric ale solului prin implementarea complexului
de măsuri agrotehnice, agrochimice şi ameliorative. În acest articol ne vom referi doar la aspectul
agrochimic al problemei abordate, tangenţial vom
elucida şi alţi factori restrictivi privind atingerea
obiectivului preconizat.
Mai întâi, să concretizăm prin ce indici de calitate
se caracterizează grâul preţios şi cel puternic.

Ô

cantitatea de gluten nu mai puţin de 25%;

Ô

calitatea glutenului - grupa I şi II.

Grâul puternic se caracterizează printr-un conţinut
şi mai ridicat de proteină (mai mare de 14%) şi
gluten (mai înalt de 28%); calitatea glutenului
trebuie să corespundă categoriei I, 45-75 unităţi
la aparatul IDK-1m.
Glutenul prezintă o fracţie a proteinei, cota căreia
constituie 30-35 la sută din total. S-a constatat

Grâul preţios trebuie să dispună de următorii

următorul fapt: cantitatea de gluten depinde de

indici de calitate:

conţinutul de proteină în boabe. Cu cât este mai
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mare conţinutul de proteină în boabe, cu atât mai
ridicată va fi şi cantitatea de gluten. Una din
însuşirile principale ale glutenului constă în
elasticitatea şi capacitatea lui de a creşte în volum
(de a se umfla) în contact cu apa. Deci, din grâul
preţios, în deosebi din cel puternic, care se
caracterizează printr-un conţinut ridicat de gluten
(25-28%) de categoriile I şi II, se va obţine
neapărat pâine bine crescută în volum, cu calităţi
gustative înalte.
Pentru obţinerea unor recolte înalte, de calitate
superioară e necesar să cunoaştem
particularităţile nutriţiei minerale a plantelor în
genere, inclusiv în diferite perioade de creştere şi
dezvoltare, ale sistemului optim de fertilizare şi
implementare a acestuia în practică.

cantităţi foarte mici) solurile Moldovei produc
anual doar 70-80 kg/ha azot, sau de 1,8-2 ori mai
puţin decât necesarul optimal.
Cercetările efectuate de Institutul de Cercetări
pentru Pedologie şi Agrochimie “N. Dimo” au
demonstrat ca pentru obţinerea recoltelor de
calitate înaltă (conţinutul de gluten mai mare de
28%) cantitatea optimă de azot variază, în funcţie
de geneza solului şi de premergător, de la 80-90
kg pentru cernoziomul carbonatic până la 130-140
kg/ha pentru cernoziomul levigat şi 140-160 kg/ha
pentru solurile cenuşii de pădure. În anul curent
semănăturile de grâu de toamnă au fost tratate cu

formarea unei tone de boabe, grâul de toamnă

îngrăşăminte de azot în cantitate de 100-150 kg/

consumă (extrage din sol) cantităţi considerabile

ha de selitră amoniacală, sau 34-51 kg/ha de azot

de elemente nutritive, inclusiv 33 kg de azot, 12 kg

substanţă activă. Prin urmare, chiar şi pe solele

de fosfor şi 24 kg de potasiu. Particularitatea

fertilizate norma de azot a fost de 2-4 ori mai mică

principală a nutriţiei plantelor pentru formarea

decât cea optimă. De aici rezultă a doua

boabelor de calitate constă în următoarele: cu cât

concluzie. Insuficienţa nutriţiei plantelor cu

calitatea grâului este mai superioară, cu atât
plantele consumă o cantitate mai mare de
azot la formarea unei unităţi de recoltă. De

azot conduce la obţinerea recoltelor mici,
de calitate foarte joasă.

consumă numai 22-24 kg de azot, iar pentru
formarea aceleiaşi tone de grâu preţios şi
puternic (conţinutul de gluten 26-28%) plantele
consumă 35-37 kg de azot, sau de 1,6-1,7 ori mai
mult. Acum să operăm cu aceste cifre pentru o
recoltă concretă. Admitem că planificăm să
obţinem 4,0 t grâu de toamnă destinat în primul

3/2005

deformate, încorporarea îngrăşămintelor în sol în

multor ani au permis de a stabili că, pentru

pentru furaj (conţinutul de gluten 16-17%) plantele

Intellectus

În condiţiile actuale de gospodărire (asolamente

Studiile agrochimice efectuate pe parcursul mai

exemplu: pentru formarea a 1 t de grâu de toamnă

Agrochimiştii de la Institutul de Cercetări pentru
Pedologie şi Agrochimie “N. Dimo”, Institutul de
Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecţia” şi
catedrele respective ale Universităţii Agrare de
Stat au elaborat şi testat în condiţii de producţie
sistemul de fertilizare a solului şi procedeele de
optimizare a nutriţiei minerale a plantelor cu azot,
care includ:

ü încorporarea în sol a fertilizanţilor la lucrarea

caz pentru furaj, iar în al doilea - pentru panificaţie.

lui de bază (circa 30-40% din doza totală de

Exportul azotului cu recolta planificată va constitui:

azot);

în primul caz circa 90 kg/ha, în al doilea - 145 kg/
ha, sau cu 55 kg/ha mai mult. Aşadar,
particularitatea principală a nutriţiei plantelor la
formarea grâului de toamnă de preţ şi puternic

ü nutriţia suplimentară a plantelor cu
îngrăşăminte azotoase primăvara devreme;

ü nutriţia suplimentară foliară a plantelor cu

constă în consumul azotului din sol şi exportul lui

uree în perioada ieşirii în spic - începutul

de pe câmp cu 45-55 kg/ha mai mult, în

formării boabelor.

comparaţie cu grâul pentru furaj.
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de optimizat nutriţia minerală a plantelor pe
întreaga perioadă de vegetaţie, în deosebi
nutriţia cu azot.

Primele două procedee asigură formarea recoltei

De aici rezultă prima concluzie practică. Pentru

planificate şi servesc ca premiză sigură pentru

obţinerea grâului de calitate înaltă e necesar

obţinerea boabelor de calitate. Nutriţia
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suplimentară foliară se efectuează în scopul

Un sistem de fertilizare a solului, care ar garanta

ameliorării calităţii producţiei. Acest procedeu

un spor al recoltei şi un profit net esenţial, poate fi

efectuat în termene optime asigură majorarea

elaborat numai în baza cercetărilor agrochimice

conţinutului de gluten cu 3-4%, a steclozităţii cu

pentru fiecare solă (parcelă). Cu regret, în

20-30 la sută.

republică aceste studii nu se efectuează practic

În afară de aplicarea îngrăşămintelor de azot în
norme optimale, surse sigure în vederea
îmbogăţirii solului cu azot sunt:

Ô

utilizarea şi încorporarea în sol a
îngrăşămintelor organice, pe care în ultimii
ani practic nu le folosim;

Ô

trebuie efectuată numai în baza diagnozei
complexe sol-plantă.
Vom menţiona că recomandările tehnico-ştiinţifice
elaborate de către colaboratorii Institutului de
Cercetări pentru Pedologie şi Agrochimie “N.
Dimo” au fost implementate în diferite comune.

culturilor leguminoase, cota cărora în

De exemplu, deja al şaselea an colaborăm cu SA

asolamentele de câmp trebuie să constituie

„Boris Glavan” din comuna Ţarigrad, raionul

20-25 la sută (actualmente cota lor e de 3,5-

Drochia (preşedinte Dumitru Postovan). Am

4,0 ori mai mică).

efectuat cercetarea agrochimică a 5300 ha

nutriţia plantelor, îl constituie fosforul. Regimul
fosfatic în solurile Moldovei la zi este destul de
încordat. Conform studiilor efectuate de Serviciul
Agrochimic de Stat, la sfârşitul anilor ’90 starea
regimului fosfatic se caracteriza în felul următor.

terenuri agricole. În baza cercetărilor agrochimice
ale solului au fost elaborate şi prezentate
beneficiarului Studiul agrochimic, Paşaportul
agrochimic pentru fiecare câmp, Cartogramele
agrochimice şi sistemul de fertilizare. În fiecare
an agricol implementăm diagnoza complexă solplantă a nutriţiei minerale a culturilor agricole. În

Circa 30% din suprafaţa totală a terenurilor

anul agricol 2004/2005 au fost efectuate în comun

agricole se caracteriza printr-un conţinut foarte

următoarele lucrări:

scăzut de fosfor mobil, 40% - moderat şi numai
30% - ridicat. Rezerva de fosfor mobil a fost
acumulată în perioada chimizării intensive a
agriculturii (a.a.1970-1990) Însă postacţiunea
îngrăşămintelor de fosfor din an în an se
epuizează. Exportul fosforului, chiar şi cu recoltele

ü amplasarea grâului pentru panificaţie după
premergători favorabili, cum sunt lucerna
după prima coasă, mazărea şi porumbul
pentru siloz;

ü primăvara devreme s-a determinat starea

destul de modeste obţinute în ultimii 10-12 ani,

grânelor după ieşirea din iarnă, rezervele de

constituie în medie 30 kg/ha; returnăm în sol cu

umiditate în stratul de 0-160 cm şi de azot

fertilizanţii numai 1-3 kg/ha, sau de 10-30 ori mai

mineral în stratul de 100 cm;

puţin. Ca rezultat, bilanţul fosforului în sol este
profund negativ. Dacă nu vom reveni la

3/2005

grâului de toamnă în perioada de vegetaţie

acumularea azotului biologic în sol din contul

Al doilea element nutritiv, deosebit de important în

Intellectus

de circa 15 ani. Or, optimizarea nutriţiei cu azot a

ü în baza informaţiei acumulate se determină

compensarea pierderilor de fosfor prin aplicarea

nivelul recoltei şi se elaborează sistemul de

fertilizanţilor, există pericolul real ca peste 5-7 ani

optimizare a nutriţiei minerale cu azot;

pe majoritatea terenurilor agricole să avem un
fond foarte scăzut de fosfor accesibil plantelor în
sol. Acest fond va genera obţinerea unor recolte
scăzute (2,4-2,6 t/ha), de calitate joasă.

Aşadar, una din premisele principale pentru
obţinerea recoltelor de calitate superioară
este optimizarea nutriţiei minerale a
plantelor prin folosirea fertilizanţilor în
dozele recomandate de ştiinţa agricolă.

ü specialiştii gospodăriei agricole întocmesc
concomitent planul de protecţie a plantelor cu
specificul fiecărui câmp;

ü în faza de înflorire se efectuează în mod de
urgenţă diagnoza vegetală;

ü înainte de recoltare se colectează probe de
boabe (spice) de pe fiecare câmp şi se
determină conţinutul de gluten.
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În anul curent recolta grâului de toamnă în

ü preţurile la grâul de calitate trebuie să fie

comuna Ţarigrad a constituit pe 657 ha în medie

aduse la cunoştinţa producătorului nu cu 2

49,0 q/ha, iar pe unele câmpuri recolta a alcătuit

săptămâni înainte de recoltare, ci chiar la

61,0-63,0 q/ha. Conţinutul de gluten a constituit de

fondarea bazei recoltei anului viitor (contracte

la 18 până la 26% de grupa I şi II.

privind producerea grâului alimentar).

Lucrări privind deservirea agrochimică la

Pentru obţinerea în anul agricol 2006 a recoltelor

cultivarea grâului de toamnă, florii soarelui şi

înalte, de calitate superioară este necesar de

porumbului pentru boabe pe 7300 ha se

întreprins următoarele acţiuni:

efectuează deja al treilea an şi în SA „Cereale
Flor” din comuna Gura-Camencii, raionul Floreşti.

Ô

proprietar, gospodărie agricolă trebuie să

În anul curent această gospodărie agricolă,

aprecieze suprafaţa şi terenurile concrete

condusă de Victor Tocan, a obţinut circa 8 mii tone

unde va fi cultivat grâul de toamnă pentru

de grâu alimentar. Conţinutul de gluten a variat, în

panificaţie;

funcţie de soi, tipul şi subtipul de sol,
premergător, norma de azot, de la 18 până la

Ô

26%, grupa I şi II.

mazăre, lucernă anul 3 după prima coasă,
borceaguri şi, ca excepţie, porumb pentru

specialiştii acordă o atenţie deosebită nu numai

siloz;

optimizării nutriţiei minerale, dar şi protecţiei

Ô
Ô

calitate înaltă.

condiţiile pedologice şi climatice favorabile
pentru obţinerea grâului preţios şi tare;

Ô

indicii agrochimici ai solului, premergător,

toamnă de calitate înaltă;

Ô

asigurarea ştiinţifică a producătorilor de către
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instituţiile de cercetări de profil ale

Ô

respectarea termenelor optime de
însămânţare în funcţie de zona pedoclimatică
şi soiul cultivat;

Ô

combaterea buruienilor prin măsuri
agrotehnice şi agrochimice;

Ô

protecţia plantelor de boli şi vătămători.

Ministerului Agriculturii şi Industriei

Deci, nerespectarea procedeelor de protecţie a

Alimentare.

plantelor de buruieni, boli şi vătămători conduce

Părţile slabe sunt:

ü deformarea asolamentelor de câmp;
ü asigurarea insuficientă a producătorilor cu
tehnică şi utilaj agricol, fertilizanţi, substanţe
chimice pentru protecţia plantelor;

ü lipsa pieţei sigure de comercializare a grâului
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particularităţile fiecărui soi;

soiurile intensive raionate în Moldova, care
asigură obţinerea a 5,0-5,5 t/ha grâu de

aplicarea îngrăşămintelor minerale în norme
optime, în funcţie de tipul, subtipul de sol,

Punctele forte sunt:

Ô

lucrarea solului în termene optime şi calitativ
până la starea de “strat”;

Acum să evidenţiem punctele forte şi cele slabe
ale producătorilor în obţinerea producţiei de

amplasarea grâului de toamnă după
premergători favorabili de tip semiogor:

Vom menţiona că în ambele gospodării

plantelor de buruieni, boli şi vătămători.

până la fondarea bazei recoltei 2006 fiecare

la micşorarea recoltei şi a calităţii. Aplicarea
fertilizanţilor în norme optime, în deosebi a celor
de azot, trebuie să fie însoţită de o protecţie sigură
a plantelor în baza prognozei fitosanitare, pusă la
dispoziţia producătorului de către Serviciul de Stat
pentru Protecţia Plantelor. Fără o protecţie sigură
a plantelor de boli, buruieni şi vătămători e greu
de mizat pe o eficacitate înaltă a fertilizanţilor, de

de toamnă şi necunoaşterea preţurilor de

obţinut în mod garantat grâu de calitate

vânzare-cumpărare în funcţie de calitate;

superioară.
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ÂËÈßÍÈÅ ÂÀÐÈÀÖÈÈ ×ÀÑÒÎÒÛ
ÂÛÑÎÊÎ×ÀÑÒÎÒÍÎÃÎ ÏÎËß ÍÀ
ÝËÅÊÒÐÎÔÈÇÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÀÐÀÌÅÒÐÛ
ÀÁÐÈÊÎÑÎÂ
Àíäðåé ËÓÏÀØÊÎ, ä-ð õàá. òåõ. íàóê, ïðîôåññîð,
Ãàëèíà ÄÈÊÓÑÀÐ, ä-ð õèì. íàóê, êîíô.,
Âàñèëèé ÒÀÐËÅÂ, ä-ð òåõ. íàóê, êîíô.,
Îëüãà ËÓÏÓ, àñïèðàíò, ñò. ïðåïîäàâàòåëü
Êàôåäðà «Ïðîöåññû è àïïàðàòû, òåõíîëîãèÿ
çåðíîïðîäóêòîâ», Òåõíè÷åñêèé Óíèâåðñèòåò Ìîëäîâû

Одним из основных секторов экономики Республики Молдова является переработка
сельскохозяйственной продукции, в частности сушка фруктов, получившая
в настоящее время широкое распространение. Не последнее место в широкой гамме
наименований фруктов занимает сушка абрикосов.
Сушка абрикосов осуществляется, в основном,

потерь tgd и относительная диэлектрическая

на лозницах, противнях и конвективным

проницаемость e¢, а также их зависимость от

способом с использованием поддонов. Такая

частоты f электромагнитного поля, влажности

сушка имеет ряд существенных недостатков:

W и температуры T продукта. Их исследование

большая продолжительность процесса,

осуществлялось на специальной лабораторной

неравномерный прогрев продукта по толщине

установке, основным элементом которой был

слоя, сравнительно низкая производи-

измеритель добротности E4-5A.

тельность сушильных установок, несоблюдение
готовой продукции, а также громоздкость их
конструкций. Это, в конечном итоге, приводит к

(Q2 – Q3)•C1
tgδ= Q •Q (C – C ) ;
2
3
2
3
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Расчет tgd и e¢ плодов абрикосов производился
по формулам, предложенным в [1]:

негативным результатам как в количественном,

Intellectus

санитарных требований, низкое качество

Определенные перспективы в решении данной

так и в качественном отношении.

задачи, по нашему мнению, может иметь
использование токов высокой (ТВЧ) и
сверхвысокой (СВЧ) частоты.

ε′=

(1)

C2 – C3
C0 ;

(2)

где: Q2; Q3; C1; C2; C3 – добротность и емкость
(пФ) при резонансе, без измерительного

Для разработки прогрессивной технологии

конденсатора, с измерительным

сушки абрикосов с применением ТВЧ следует

конденсатором без продукта, с

определить их электрофизические параметры

измерительным конденсатором и продуктом

(ЭФП), такие как тангенс угла диэлектрических

соответственно;
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C0 – емкость измерительного конденсатора в

Линейный характер увеличения e¢ с ростом

вакууме, пФ:

влажности объясняется, по-видимому, тем, что

D2
C0=6,95 • d ;

с увеличением влажности происходит
(3)

где D, d – соответственно, диаметр пластин
конденсатора и расстояние между ними, м.
Влажность продукта определялась методом
высушивания до постоянной массы. В наших
исследованиях использовался сорт абрикосов

увеличение поляризуемости материала за счет
роста количества полярных молекул воды.
Фактор потерь К как и tgd и e¢ также имеет
линейную зависимость от влажности.

tg3δ
2,5

“Краснощекий” с начальной влажностью 86%.

2

Получение образцов различной влажности
осуществлялось методом подсушки до
достижения определенной массы. Таким

1,5

образом, были получены образцы с
влажностью 3,0%; 10,0%; 20,0%; 30,0%.

1
0,5

Анализ частотных зависимостей tgd и e¢

а)

0

(рис. 1а) выявил их сложную зависимость. Так,

15

при частотах 16; 25 и 43 МГц для абрикосов

20

25

30

35

40 f, МГц
45

различной влажности наблюдается максимум
значений tgd, которые соответственно равны

32
ε`

0,90; 2,85 и 2,45. На остальных частотах

28

значение tgd варьирует в пределах от 0,1 до
0,5. Отмечается, что на частоте 27 МГц и 30 МГц
для влажности 20% и 30% наблюдается

24
20

максимальное значение e¢ равное 31 и 33

16

(рис. 1б).

12

Известно, что количество выделяемого тепла в
материале при внутреннем источнике прямо
пропорционально фактору потерь К,

8
4
15

определяемому как произведение tgd•e¢. На
рис.1в представлена зависимость К от частоты.
Как видно из графика, максимальное значение

б)

0
20

25

30

40 f, МГц
45

35

20
K

К наблюдается при частоте, составляющей
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около 25МГц (W=30%) и 43МГц (W=20%).
Получение зависимости электрофизических
параметров пищевых продуктов от влажности

10

очень затруднено. Исследования показали, что с
ростом влажности значения tgd и e¢ увеличивают-

5

ся по линейному закону. Характер такого увеличения, по всей видимости, связан с тем, что в
растительных продуктах влажность (вода), как
таковая, в чистом виде отсутствует, а присутствует
в виде раствора электролита. Поэтому, с ростом

50

15

в)

0
15

25

35

f, МГц

Рис.1. Зависимость tgd (а), e¢ (б) и К (в) от

его концентрации в продукте растет его активная

частоты электромагнитного поля при

составляющая токов сквозной проводимости Ia,

влажности, равной: – ¨– 3,0%, –D– 10,0%, –

что и приводит к росту tgd.

x– 20,0%, –¡– 30,0%.
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Математическая обработка полученных данных

Полученные данные по анализу электромаг-

позволила получить уравнения зависимости

нитных параметров позволят улучшить возмож-

линейного типа, представленные в таблице 1.

ность для более подробного описания процесса сушки пищевых продуктов с использованием

ТАБЛИЦА 1

ТВЧ. Кроме того, полученные данные позволят
улучшить на должном теоретическом и

Пределы Температура
измерения абрикосов,
0
влажности
С

3,0-30

3,0-30

3,0-30

3,0-30

100

Полученное
уравнение

tgδ=0,0839W-0,1031
ε`=0,4281W+1,5399
k=1,1326W-3,3761

80

tgδ=0,0642W-0,0603
ε`=0,327W+1,7574
k=0,6857W-2,1847

40

tgδ=0,0154W+0,0193
ε`=0,1277W+2,31
k=0,101W-0,2885

27

tgδ=0,0052W+0,0346
ε`=0,0303W+2,6088
k=0,0194W+0,0653

практическом уровне процесс проектирования
сушильных установок для абрикосов.
Кроме того, выявлено, что для осуществления
процесса сушки абрикосов с применением ТВЧ
следует использовать генератор ВЧ с рабочей
частотой 27 МГц.

ЛИТЕРАТУРА
1.

Сканави Г. И. Физика диэлектриков (область
слабых полей). Госиздат технико-теоретической литературы: М – Л.: 1949. – 497 с.

SUMMARY

Key words: apricot, frequency, dielectric properties.
There have been determinated the dielectric properties of apricots frequency interval
27 MHz. There has also been revealed the importance of apricot humidity at which the
dielectrical heating should be used.

CALENDAR
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La 25 mai 1950 s-a născut la Frumoasa, Călăraşi, Nicolae BEJAN, doctor în fizică şi matematică,
conferenţiar universitar, şeful catedrei de telecomunicaţii a Universităţii Tehnice a Moldovei, deţinător
al titlului „Inventator Emerit” al ex-URSS.
A absolvit în anul 1972 Institutul Politehnic din Chişinău, specialitatea dispozitive semiconductoare.
În acelaşi an îşi începe la instituţia nominalizată activitatea profesională şi ştiinţifică, iniţial în
calitate de asistent la catedra dispozitive semiconductoare, iar apoi inginer, inginer superior,
colaborator ştiinţific, colaborator ştiinţific superior, colaborator ştiinţific coordonator în Laboratorul
de microelectronică.
În 1981 Nicolae BEJAN susţine, la Institutul de Fizică Aplicată al AŞM, teza de doctor în fizică şi
matematică pe tema „Obţinerea şi studierea peliculelor epitaxiale InP şi a compuşilor solizi In-Ga-As-P”.
Este autorul a peste 220 de lucrări ştiinţifice şi didactico-metodice, inclusiv 2 cărţi şi 9 invenţii
brevetate.
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ÏÐÎÅÊÒ ”URBAN TURBINE”

èíæ. Ìèõàèë ÏÎËßÊÎÂ,
Ëàáîðàòîðèÿ âåòðîýíåðãåòèêè
Ñîþçà èçîáðåòàòåëåé Ìîëäîâû «Inîvàtîrul»

В

настоящее время во всем мире широкое распространение получила
ветроэнергетика.
Известно из статистических источников, что в Молдове – 100 лет назад – было
зарегистрировано 6208 ветровых мельниц. В то же время в развитой стране
Чехии официально было зарегистрировано 340 ветровых мельниц. Там и в настоящее
время – при сходных параметрах ветровых нагрузок - широко используются
ветряные установки.

Intellectus
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Возвращаясь к вопросу “Urban turbine”, хотим обратить внимание на 3 аспекта:

Ô

Снижение затрат на освещение рекламы в ночное время.

Ô

Уникальность конструкций, привлекающих внимание, адаптированность
к современной архитектуре.

Ô

Использование альтернативных источников энергии, в котором Республика
Молдова может сказать свое веское слово.

Историческая наука утверждает, что первые

Афганистане и т.п. можно отнести к одному типу

механизмы, использующие энергию ветра,

ветровых машин известному как VAWT

были изобретены на Востоке. В эпоху

(вертикальная ось вращения ротора). В

царствования царя Хаммураппи (1700 г. до н.э.)

настоящее время широко известны

в Месопотамии широко использовались

конструкции VAWT - Савониуса, Дарье,

ветровые машины для водоснабжения. В

Джиромилле, Windside, Jaspira и т.п.

документах датируемых 700 г. новой эры
сообщается, что профессия строителя ветровых
машин относилась к самым высоким
социальным слоям общества.
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Анализ известных изображений и гравюр
древних турбин позволяет высоко оценить
мастерство древних, широко использовавших в
своих конструкциях способы отклонения и

С инженерной точки зрения конструкции

концентрации входящего ветрового потока,

ветровых машин изобретенные на Востоке –

существенно увеличивающих производитель-

Индии, Китае, Японии, Ираке, Иране,

ность ветровых машин (рис. 1,2).
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Рис. 1. Остатки древней ветровой турбины
на территории Афганистана.

Рис. 4. Конструктивная ориентация улиц
в соответствии с направлениями
преобладающих ветров.

Рис. 2. Древняя персидская турбина.

Рис. 5. Идеальная ориентация сети улиц в
современной интерпретации Витрувия.
градостроительстве, и совместно с
метеорологическими исследованиями
воздушных потоков в городах и аэродинамическими исследованиями конструкций зданий
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и сооружений позволяют проектировать и
Рис. 3. Роза ветров по Витрувию с направлениями ветров (с какой стороны дуют).

эффективно использовать конструкции
ветровых турбин в комплексе современных
архитектурных сооружений.

В другом источнике - в известном труде

Следует отметить, что наиболее приемлемой

римского архитектора и инженера Vitruviusa -

конструкцией ветроустановки для исполь-

„Десять книг об архитектуре», написанном во

зования в условиях населенных пунктов по

второй половине I века до н.э. в книге 1, главе VI

причине развитых турбулентных потоков

детально описываются

являются конструкции с вертикальной осью

методы проектиро-

вания улиц городов относительно направлений

вращения ротора, не зависящих от направ-

господствующих ветров (рис. 3, 4, 5), которые

лений движения ветровых потоков и структуры

используются

потоков.

сегодня архитекторами в
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Фото 1 - 2. Современное
архитектурное здание с
установленной конструкцией «Urban
turbine» в г. Кишиневе, Н. Чеканы,
фирма «ЕNTEH» SА.
Конструкция ветроэнергетической установки

уровня освещённости, автоматически с

для использования в городских условиях в

помощью фотореле включается наружное

ансамбле современных архитектурных зданий

освещение фасада здания и ультрафиолетовая

разработана и испытана в Лаборатории

лампа, подсвечивающая логотипы компании

ветроэнергетики Союза изобретателей

«ЕNTEH» SА, выполненные флуоресцирующей

«Inovatorul», конструкции успешно работают в

краской непосредственно на лопастях ротора,

течение нескольких лет в Молдове и за

эффектно воспринимаемых зрением в ночное

рубежом.

время суток.

Установка смонтирована на куполе офисного

Учитывая стоимость электрической энергии,

здания фирмы «ЕNTEH» SА в г. Кишиневе, в

затраченной на освещение рекламы компании,

районе Н. Чеканы.

можно посчитать эффект от использования

Сферическая форма купола направляет часть
энергии ветра к оси вращения ротора
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ветроустановки, усиливая природный ветровой
поток и соответственно производительность

альтернативного источника энергии, изящной
конструкции, украшающей архитектурное
сооружение и привлекающей внимание своей
простотой.

ветроустановки. Электрическая энергия

Направление “Urban turbine” начало успешно

накапливается в аккумуляторе. При снижении

развиваться в Европе, США и Австралии.

SUMMARY

The author of the wind power installation, Director of the Moldavian Wind Power Laboratory, author of 65 inventions and innovations, represents his new invention that allows to
decrease expenses on the electric illumination of the advertising installations in the night.
Фото из архива Лаборатории ветроэнергетики
Союза изобретателей «Inоvаtоrul»
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AFLUX DE FORÞE TINERE

UNELE PROPRIET+|I PENTRU RAZELE
SFERELOR EX}NSCRISE ALE TETRAEDRULUI

Igor POPOV, elev ]n cl. XII
Profesor: dr. ]n [tiin\e matematice
Radu BAIRAC
Liceul Teoretic “Gaudeamus”
1. Material ajutător

SA

1.1. Geometria tetraedrului

4. mA + mB + mC + mD

Fie ABCD un tetraedru oarecare. Vom folosi
următoarele notaţii

u - volumul tetraedrului, R –

raza sferei circumscrise, r – raza sferei înscrise,

rA- raza sferei exînscrise de speţa întâi care este
tangentă la faţa BDC (analog rB, rC, rD ), rAB – raza
sferei exînscrise de speţa a doua care se află
lângă muchia AB (analog rBC, rCD, rAD), I – centrul
sferei înscrise a tetraedrului, IA – centrul sferei

C

D

atunci mAmBmCmD [1].

3
1
1
1
1
1
£
+
+
+
£
R m A mB mC mD r

6. mA + mB + mC + mD 16r

1.2. Câteva teoreme din domeniul şirurilor
ordonate [2]

exînscrise de speţa întâi tangentă la faţa BDC

Teorema 1. Dacă şi sunt două şiruri ordonate,
nÎ N2 şi b1 , b2 ,..,bn
atunci

(analog IBC , ICD , IAD), hA – înălţimea tetraedrului
dusă din vârful Ŕ (analog hB , hC , hD), SA – aria feţei
BDC (analog SB , SC , SD), S – aria tetraedrului;
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B

(analog IB , IC , ID), IAB – centrul sferei exînscrise de
speţa a doua care se află lângă muchia AB

Intellectus

5.

³S ³S S

mA – mediana tetraedrului dusă din A la faţa BDC

(

'

'

'

) o permutare a b , b ,…, b
1

(a ,a

,..., an ) şi (b1 ,b2 ,...,bn )

Teorema 2. Fie

În orice tetraedru ABCD au loc următoarele

două şiruri ordonate

egalităţi (inegalităţi):

n Î N 2 , ai ,bi Î R , i = 1, n . Atunci

1.

2.

n

éa1 a2 ... an ù é a1 a2 ... an ù
ê b b ...b ú ³ êb' b ' ...b ' ú
nû
n û
ë 1 2
ë 1 2

(analog mB, mC , mD), H – ortocentrul tetraedrului.

1
u= 3 r S
1
1
1
1 1
+
+
+
= .
hA hB hC hD r

2

(

1

2

)

n a1b1 + a2b 2 +.. + anbn ³

(a1 + a2 + ... + an )(b1 + b2 + ... + bn ) .

3. Dacă tetraedrul ABCD este ortocentric în - H,

Inegalitatea aparţine marelui matematician rus

HÎ Int [ABCD] şi

P. L. Cebîşev.
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Teorema 3. (Generalizarea inegalităţii lui Cebîşev)

feţele tetraedrului ABCD. Locul geometric al
punctelor egal depărtate de planele feţelor DAC,

Fie

CAB, BAD ale tetraedrului este constituit din patru

(a1 , a2 ,..., an ),(b1 ,b2 ,...,bn ),...,(z1 , z2 ,..., zn )
m şiruri ordonate,

m Î N2 , n Î N2 .

drepte d, d1, d2 şi d3, care trec prin vârful A al
tetraedrului. Din toate aceste drepte, doar una

Atunci

trece prin interiorul tetraedrului ABCD. Fie această
dreaptă d.

é a1 a2 ... an ù
êb b ... bn ú
n m -1 ê 1 2
ú³
ê..... ....... ......ú
êë z1 z 2 .... z n úû
(a1 + a2 + ... + an )(b1 + b2 + ... + bn ) × ... ×

Locul geometric al punctelor egal depărtate de
planul unei feţe a tetraedrului, de exemplu de
planul feţei DAC, şi de planul feţei BCD a
aceluiaşi tetraedru constituie două plane. Ele
reprezintă planele bisectoare ale unghiului diedru

(z1 + z2 + ... + z n )

determinat de planele DAC, BCD şi dreapta DC.
Vom nota prin P acel plan care înjumătăţeşte
unghiul diedru interior, iar prin P1 planul bisector

1.3. Unele inegalităţi
1. Inegalitatea mediilor. Dacă ai Î R * , i =
+

(n Î N2). Atunci

al unghiului diedru exterior. Din aceste plane doar

1, n

unul trece prin interiorul tetraedrului ABCD şi
anume planul P. De aici rezultă că centre ale

n
1 1
1
+ + ... +
a1 a2
an

sferelor căutate vor fi opt puncte de intersecţie a

£ n a1a2 ...an £

fiecărei din dreptele d, d1, d2 şi d3 cu fiecare din
planele P şi P1.
Dreapta d va intersecta întotdeauna planul P într-

a1 + a2 + ... + an
a 2 + a22 + ... + an2
£ 1
n
n
2. Dacă ai Î R *
+

şi i =

1, n

+

şi i =

1, n

tetraedrului. Acest punct I va fi centrul cercului
înscris în tetraedrul ABCD. Celelalte puncte de

(n Î N2), atunci

a1 + a2 + ... + an æ a1- 2 + a2- 2 + ... + an- 2 ö
÷÷
³ çç
n
n
è
ø
3. Dacă ai Î R *

un oarecare punct I care se află în interiorul

intersecţie se află în exteriorul tetraedrului (căci
-

oricare din dreptele d1,d2 şi d3 nu trec prin

1
2

(n Î N2), atunci

.

interiorul tetraedrului la fel ca şi planul P1) şi de
aceea vor fi centrele sferelor exînscrise
tetraedrului ABCD.
Astfel, în orice tetraedru se poate de înscris o
sferă care este unică.

æ

(a1 + a2 + a3 + ... + an )çç 1

Intellectus
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+

+

1 1
+ + ...
a2 a3

1ö
÷÷ ³ n 2
an ø

2.1. Formulele pentru razele sferelor
exînscrise de speţa întâi
Trecem la analiza sferelor exînscrise. Dreapta d
intersectează planul bisector P1 al unghiului
diedru exterior determinat de dreapta DC într-un

2. Sfere exînscrise ale tetraedrului

punct oarecare IA. Punctul I0 se

Centrul sferei înscrise sau exînscrise unui

ABCD şi va fi centrul sferei

tetraedru ABCD este egal depărtat de cele patru

exînscrise care este

află în exteriorul tetraedrului

feţe ale tetraedrului dat şi reciproc, orice punct

tangent la faţa BCD a

egal depărtat de toate feţele unui tetraedru

tetraedrului şi la trei

reprezintă centrul sferei înscrise sau exîscrise

prelungiri ale

acestui tetraedru. Deci sarcina se reduce la

celorlalte trei feţe

determinarea punctelor egal depărtate de toate

ale tetraedrului.

AFLUX DE FORÞE TINERE

O astfel de sferă tangentă la o faţă a tetraedrului

Vom nota cu IA punctul care se află de partea

şi la prelungirile celorlalte trei feţe se numeşte

opusă a planului BDC faţă de punctul A. Punctul IA

sferă exînscrisă de speţa întâi.

ca şi orice punct de pe dreapta d este egal

Pentru a obţine formula razei rA a sferei exînscrise
de speţa întâi care are ca centru punctul IA vom
analiza corpul ABCDIA. Acest corp este alcătuit din
două tetraedre ABCD şi IABCD cu baza comună
BCD. În acelaşi timp corpul ABCDIA este alcătuit
din alte trei tetraedre IAADC, IAACB şi IAABD cu

depărtat de planele celorlalte trei feţe ale tetraedrului. Vom nota prin x distanţa de la punctul IA
până la fiecare din aceste trei feţe. Din egalitatea
(2) care are loc pentru punctul IA, obţinem:
1

u+ 3 r

A

SA =

1
XsB + XsD + XsA.
3

Din această egalitate şi din egalitatea (3) obţinem

muchia comună IAA şi având două câte două
următoarele muchii comune: IAAB, IAAD şi IAAC.

că x=rA.
Astfel punctul IA este egal depărtat de prelungirile
celor trei feţe ale tetraedrului, iată de ce el se află
pe planul P1 şi reprezintă centrul sferei exînscrise.
În mod analog mai există încă trei sfere
exînscrise de speţa întâi. Fiecare din aceste sfere
este tangentă la una din feţele DAC, CAB şi BAD
şi la prelungirile celorlalte trei feţe ale tetraedrului.
Raza rB a sferei care este tangentă la faţa DAC se
exprimă prin următoarea formulă care este
similară cu formula (3):
rB =

Deci rezultă egalitatea:

două sfere exînscrise de speţa întâi.

u [ABCD] + u [I BCD] = u [I ADC] + u [I ACB] +
u [I ABD] (2) de unde reiese că:
1
1
1
1
u + 3 r S = 3 r S + 3 r S + 3 r S sau
1
u = 3 r ( - S + S + S + S ).

de speţa întâi care sunt tangente la una din feţele

Astfel obţinem formula pentru raza sferei

2.2. Relaţii cunoscute şi „necunoscute”
pentru razele sferelor exînscrise

A

A

A

A

A

A

A

A

B

B

A

D

D

A

C

C

exînscrise de speţa întâi care este tangentă la o
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Aceleaşi formule le vom obţine pentru celelalte

A

Intellectus

3u
S A - S B + S D + SC

Deci: fiecare tetraedru are patru sfere exînscrise
tetraedrului şi la prelungirile celorlalte trei feţe ale
lui.

faţă a tetraedrului şi la trei prelungiri ale celorlalte

În orice tetraedru ABCD sunt adevărate

trei feţe:

următoarele egalităţi (inegalităţi):

rA =

3u
- S A + S B + SC + S D

(3).

De menţionat că partea dreaptă a egalităţii date
este întotdeauna pozitivă deoarece într-un
tetraedru suma ariilor a trei feţe este întotdeauna
mai mare decât aria feţei a patra.
Mai sus am afirmat că dreapta d intersectează
planul P1, iar acum vom demonstra această
afirmaţie şi totodată vom demonstra existenţa
sferei exînscrise.

1.

1 1 1 1 2
+ + + =
rA rB rC rD r

Demonstraţie. Avem egalitatea

3V = hA S A = rA (S B + SC + S D - S A ) =
rA (S - 2 S A )

,

analog

3V = rB (S - 2 S B ) = rC (S - 2 SC ) = rD (S - 2 S.D )
57
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În continuare
Deoarece

1 1 1 1
+ + + =
rA rB rC rD
1
(S - 2 S A + S - 2 S B + S - 2 S C + S - 2 S D ) =
3V
4S - 2(S A + S B + S C + S D )
=
3V
æ1 1 1 1ö 2
2S
= 2 × çç + + + ÷÷ =
3V
è ha hb hc hd ø r

1 1 1 1 2
+ + + =
rA rB rC rD r , atunci

rA + rB + rC + rD ³

5.

16
= 8r.
2
r

rAn + rBn + rCn + rDn ³ 2 n + 2 × r n , n Î N .

(**)

Demonstraţie. Fie

(rA , rB , rC , rD ) , (rA , rB , rC , rD ) ,…, (rA , rB , rC , rD ) n – şiruri ordonate
Aplicând generalizarea inegalităţii lui Cebîşiov,

r
r
+
+
(rA - r )hA (rB - r )hB
2.

obţinem:

r
r
1.
+
=
(rC - r )hC (rD - r )hD r

(**)

(

)

4 n -1 rAn + rBn + rCn + rDn ³ (rA + rB + rC + rD )
sau

rAn + rBn + rCn + rDn ³
3. Dacă SA³SB³SC³SD, atunci hA£hB£hC£hD şi
rA³rB³rC³rD.

n

În continuare

1
(rA + rB + rC + rD )n .
n -1
4

rAn + rBn + rCn + rDn ³

Demonstraţie. 1) Este cunoscut că

3V = S A hA = S B hB = SC hC = S D hD

23n × r n
2 2 n-2

şi

S A ³ S B ³ SC ³ S D , atunci

2) Avem egalitatea

rC (S - 2 SC ) = rD (S - 2 S D )

inegalitatea

şi

S A ³ S B ³ SC ³ S D . Atunci

S - 2 S A £ S - 2 S B £ S - 2 SC £ S - 2 S D

3/2005
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( )=

2 n +2 × r n , ceea ce trebuia de

4. rA + rB + rC + rD ³ 8r .

(**)

Demonstraţie. Vom folosi inegalitatea lui Cauchy:

rA + rB + rC + rD
4
³
1 1 1 1
4
+ + +
rA rB rC rD

16
1 1 1 1
+ + +
rA rB rC rD

sau

.

6.

1 1 1 1
1
+ n + n + n ³ n -2 n , n Î N.
n
rA rB rC rD 2 × r

(**)

7.

rA rB rC rD
+ +
+
³ 2.
hA hB hC hD

(**)

Demonstraţie. Şirurile (rA, rB, rC, rD) şi
şi

rA ³ rB ³ rC ³ rD .

rA + rB + rC + rD ³

2

× 8r n

demonstrat.

hA ³ hB ³ hC ³ hD .
3V = rA (S - 2 S A ) = rB (S - 2 S B ) =

=

1
2n-2

æ 1 1 1 1 ö
çç , , , ÷÷
è hA hB hC hD ø

sunt ordonate. Are loc

inegalitatea lui Cebîşev:

ær
r
r
r ö
4çç A + B + C + D ÷÷ ³
è hA hB hC hD ø
æ 1
1
1
1 ö
çç + + + ÷÷
è hA hB hC hD ø

Folosind egalitatea

(rA + rB + rC+rD).

1
1
1
1 1
+
+
+
= .
hA hB hC hD r şi

AFLUX DE FORÞE TINERE

inegalitatea rA+rB+rC+rD ³8r obţinem:

rA rB rC rD 1 1
+ +
+
³ × × 8r , în continuare
hA hB hC h D 4 r
rA rB rC rD
+
+
+
³ 2.
hA hB hC h D

æ 1
1
1
1 ö 8
8. u ç
ç S r + S r + S r + S r ÷÷ ³ 3
B B
C C
D D ø
è AA

æ S

=

å çç S
è

A

ö
-1÷÷ =
ø

æ 1
1
1
1 ö
÷÷ - 4 .
S çç +
+
+
S
S
S
S
B
C
D ø
è A

(**)

inegalitatea 3 (1.3.):

æ 1
1
1
1 ö
÷÷ +
+
+
S
S
S
S
B
C
D ø ,
è A

Dacă SA ³SB ³SC ³SD şi ABCD este ortocentric în

(S A + S B + SC + S D )çç

următoarele inegalităţi (9 – 12):

4 ³ 16 - 4 = 12

9.

ceea ce trebuia de demonstrat.

m A mB mC mD
+
+
+
³8
rA
rB
rC
rD

10.

11.

13.

(**)
16.

r
rA
r
r
3
+ B + C + D ³
hA m A hB mB hC mC hD mD 2 R (**)
S A rA S B rB S C rC S D rD 9u
+
+
+
³
mA
mB
mC
mD
2R

15.

S A rA + S B rB + SC rC + S D rD ³ 6u

(**)

rA =

3u
3u
, rB =
S - 2S A
S - 2S B

rD =

3u
S - 2S D

å

. În continuare

3u
3u
+
S - 2S A S
3u
3u
S - 2S A S

=

å

,

1

rC =

2
r

1
1
£
sau
2
x + y - xy xy
1

£

1
xy

. Aplicăm această

inegalitate:
(**)

1

,

2

1

3u
S - 2 SC

2

,

2

rB + rC - rB rC
1
2

2

rC + rD - rC rD
1
2

2

rD + rA - rD rA
=

rD2 + rA2 - rD rA

£

+

2

2

1
1
+
S - 2S A S
1
1
S - 2S A S

rB2 + rC2 - rB rC
1

+

rA + rB - rA rB

=

1

x 2 + y 2 - 2 xy ³ 0 , x,yÎ R. Dacă x,y Î R+*

x 2 + y 2 - xy

r +r
å rA - r
A

(**)

Demonstraţie. Este cunoscută inegalitatea

(**)

3u
r=
S

+

rA2 + rB2 - rA rB

atunci

rA + r rB + r rC + r rD + r
+
+
+
³ 12
rA - r rB - r rC - r rD - r

Demonstraţie. Avem egalitatea

1

rC2 + rD2 - rC rD
(**)

1
1
8
+
³
rC (S - SC ) rD (S - S D ) 9u

- r )hA ³ 16 × r 2

A

(**)

1
1
+
+
rA (S - S A ) rB (S - S B )
14.

å (r

17.

mA
m
m
m
32
+ B + C + D ³
S A rA S B rB S C rC S D rD S

12.
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S - SA
SA

Pentru a finaliza demonstraţia vom aplica

H, H Î Int [ABCD], atunci sunt adevărate

Intellectus

å

£

1
rArB

£

1
rB rC

£

1
rC rD

£

1
rD rA

,

,

,

.

În continuare avem:
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å

1
1
£
+
rA + rB - rA rB
rA rB
1
1
1
+
+
rB rC
rC rD
rD rA

poate afla în porţiunea de spaţiu mărginit de
muchia AB şi având formă de „acoperiş” sau în
aceeaşi porţiune a spaţiului mărginit de muchia

.

DC, şi va reprezenta centrul sferei exînscrise
tangentă la prelungirile tuturor feţelor tetraedrului.
O astfel de sferă tangentă la prelungirile tuturor

Şirurile

feţelor tetraedrului se numeşte sferă exînscrisă de

æ 1
1
1
1 ö÷
ç
,
,
,
ç r
rB
rC
rD ÷ø
è A

speţa doi.
şi

æ 1
1
1
1 ö÷
ç
,
,
,
ç r
rB
rC
rD ÷ø
è A
sunt ordonate. Din teorema 1 (1.2.) avem:

1
+
rA rB
£

1
+
rB rC

1 1 1 1
+ + +
rA rB rC rD
1

sau

r + r - rA rB
2
A

2
B

1
rC2 + rD2 - rC rD
18.

+

1
+
rC rD
=

1
rD rA

2
r

+

1
r + rC2 - rB rC
2
B

+
Astfel din două porţiuni de spaţiu care au forma

2
£ .
2
2
rD + rA - rD rA r

rA + rB + rC +

1

rD ³ 4 × 2r

de acoperiş şi mărginite de muchiile opuse AB şi
CD ale tetraedrului, sfera exînscrisă de speţa doi
poate exista doar în una.
(**)

Egalităţile şi inegalităţile care nu se întâlnesc în

Intellectus
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literatura accesibilă sunt notate cu simbolul (**).

exînscrise de speţa doi cu centrul în punctul IAB
vom presupune pentru determinare că sfera dată

Această listă poate fi continuată [4].

se află în porţiunea de spaţiu mărginit de muchia

3. Sferele exînscrise de speţa a doua

ADCIABB. Acest corp este alcătuit din două

3.1. Formule pentru razele sferelor existente
de speţa a doua

În acelaşi timp corpul ADCIABB este alcătuit din trei

AB, nu de muchia DC. Vom analiza corpul
tetraedre ADCIAB şi BCDIAB cu baza comună DCIAB.
tetraedre ABCD, ABCIAB şi BCDIAB cu muchia

Fie d1 una din dreptele d1,d2 şi d3 care trece prin

comună AB, care au două câte două următoarele

interiorul a două unghiuri triedre ABD1C1 şi AB1DC,

feţe comune: ABD, ABC, ABIAB. Deci are loc

unde AB1, AD1 şi AC1 sunt prelungirile muchiilor

egalitatea:

AB, AD şi respectiv AC.

u [ADCI ] + u [BCDI ] = u [ABCD]+ u [ABCI
u [ABI D]. De unde rezultă că:
1
1
1
1
r S + r S = u+ r S + r S .
3
3
3
3
1
sau u = r (S + S – S – S ).
3
AB

Dreapta d1 intersectează planul P1 într-un punct
oarecare IAB. Punctul IAB serveşte ca centrul sferei
exînscrise de speţa întâi de rază rB analizată mai
sus.

60

Ca să obţinem formula pentru raza RAB a sferei

AB

AB

]+

AB

AB

A

AB

AB

B

D

AB

C

A

D

AB

C

B

Să presupunem că dreapta d1 intersectează

Pentru raza sferei exînscrise de speţa doi care se

planul într-un punct oarecare IAB. Acest punct IAB se

află în porţiunea de spaţiu mărginit de muchia

AFLUX DE FORÞE TINERE

comună a două feţe ale tetraedrului cu aria SD şi

porţiunea alăturată muchiei BD. Pentru raza

SC obţinem următoarea formulă:

acestei sfere vom obţine o formulă analogică

rAB =

3u
- S A - S B + S D + SC

formulelor (4) şi (41).
.

Astfel am ajuns la următoarele concluzii:

Dacă presupunem că sfera cu centrul în punctul I’

Dacă suma ariilor oricăror două feţe ale tetra-

se află în porţiunea de spaţiu mărginit de muchia

edrului nu este egală cu suma ariilor celorlalte

DC, atunci formula va deveni următoarea:

două feţe, atunci există trei sfere exînscrise de

rDC =

speţa doi care sunt tangente la prelungirile tuturor

3u
S A + S B - S D - SC

(4).

celor patru feţe ale tetraedrului.
Dacă suma ariilor măcar a două feţe este egală

În ambele cazuri raza sferei exînscrise de speţa

cu suma ariilor celorlalte două feţe adică dacă are

doi cu centrul în punctul I’ care se află pe dreapta

loc una din egalităţile:

d1 se determină după formula:
rAB =

3u
S A + S B - S D - SC

.

Din această formulă rezultă că sfera exînscrisă de
speţa doi cu centrul în punctul I’ care se află pe
dreapta d1 poate exista doar cu condiţia că:
SA + SB

¹

SA + SB = SD + SC ; SA + SD = SC + SB ; SA + SC = SB + SD ,
atunci există două sfere exînscrise de speţa doi.
Dacă au loc două din aceste egalităţi concomitent, de exemplu a doua şi a treia şi totodată:
SA + SB SD + SC ,
atunci există doar o sferă exînscrisă de speţa doi.

SD + SC.

Dacă suma ariilor a două feţe este egală cu suma

Dacă se îndeplinesc toate trei egalităţi, atunci :

ariilor celorlalte două feţe ale tetraedrului, atunci

SA = SB = SD = SC şi sfere exînscrise de speţa doi

această sferă nu există.

nu există.

Noi am obţinut formula (4) presupunând că sfera
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de speţa doi cu centrul pe dreapta d1 există.
Putem, însă, demonstra că sfera într-adevăr
există dacă:
SA + SB

¹

SD + SC . Demonstrarea e destul de

similară cu demonstraţia de mai sus a existenţei
sferei exînscrise de speţa întâi.
În mod analogic pot exista încă două sfere
exînscrise de speţa doi. Una din aceste sfere are
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dreapta d2 care trece prin interiorul unghiurilor
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ca centru punctul de intersecţie a planului P1 cu

porţiunea alăturată muchiei CB şi raza acestei

triedre AB1DC1 şi ABD1C. Această sferă se află în
porţiunea de spaţiu alăturat muchiei AD, sau în
sfere se exprimă prin următoarea formulă:

rDC =

3u
S A + S B - S D - SC

. (41).

Ultima sferă exînscrisă de speţa doi se află sau în
porţiunea de spaţiu alăturată muchiei AC, sau în
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matematică // Didactica Pro..., Moldova. 2000.
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PERSONALIT+|I DE VAZ+
ALE INTELECTUALIT+|II TEHNICE
DIN BASARABIA (2)
Rubric= sus\inut= de dr. hab. Valeriu DULGHERU,
Universitatea Tehnic= a Moldovei
„Faptele neridicate în cuvânt, se cufundă în uitare”
(Pindar – poet teban a. 521-441 î.e.n.)

DUMITRU MANGERON,
UN PROFESOR }NTRE PROFESORI
I. Din Chişinău – spre culmile ştiinţei…
În ziua de 28 noiembrie 1906, într-o modestă
locuinţă a statului ataşată depoului de locomotive
al căilor ferate din or. Chişinău, s-a născut
Dumitru Mangeron. Primele 2 clase primare
viitorul profesor şi savant le absolveşte la
Ungheni, unde între timp se stabilise cu traiul
familia sa. Apoi frecventează o şcoală din capitală,
făcând naveta Ungheni–Chişinău. După
susţinerea cu brio a examenului de admitere, în
1916 devine elev al prestigiosului liceu „Alecu
Russo” din Chişinău. Dacă nu era ajutorul
dezinteresat din partea administraţiei şi a
profesorilor liceului (între timp tatăl său decedase
în urma unui atac de cord) Dumitru Mangeron n-ar
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fi fost în stare să-şi termine studiile. La 1923 el
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devenise deja o personalitate a liceului. Susţine
cu brio bacalaureatul, uimindu-şi încă o dată
profesorii prin profunzimea şi diversitatea
cunoştinţelor. Totuşi, din cauza greutăţilor
financiare, este nevoit să-şi amâne studiile
universitare, angajându-se în funcţia de laborant
în laboratorul de fizică şi chimie al liceului.

universitare, este numit asistent suplinitor la
Catedra de Matematici, iar în 1930, la numai 23
de ani, devine cadru universitar recunoscut. În
acelaşi an i se acordă o bursă de studii de
perfecţionare la Universitatea din Neapole, aici
avându-l ca profesor pe Mauro Picone, pe care îl
va considera mentorul său spiritual. Reuşeşte să
definitiveze în doar 2 ani o excepţională teză de
doctorat. După efectuarea unui scurt stagiu de
perfecţionare la Universitatea din Göttingen,
Germania, tânărul doctor în ştiinţe matematice îşi
continuă activitatea universitară mai întâi ca şef de
lucrări şi apoi în calitate de conferenţiar la Catedra
de Analiză Matematică, Facultatea de Matematică
a Universităţii din Iaşi. În 1937 este transferat la
Şcoala Politehnică „Gh. Asachi”, în funcţie de
conferenţiar la disciplina Matematici Generale. În
1946 apar primele numere ale Buletinului Şcolii
Politehnice (ulterior Institutul Politehnic), elaborat
cu concursul direct al profesorului Mangeron.
Fiind şef de catedră, el a pus bazele unui centru
de cercetare matematică la şcoala politehnică.
În acea perioadă cade în dizgraţia regimului
comunist şi abia după 1955, an în care numele

În 1926 D. Mangeron devine student al

profesorului devenise deja bine cunoscut în

Universităţii „A. I. Cuza” din Iaşi, Facultatea de

lumea ştiinţifică internaţională, meritele sale

Ştiinţe, Secţia Matematică. Era foarte perseverent.

încep să fie recunoscute de mai marii zilei. În

Deja în 1929, ultimul an al studiilor sale

1956 i se acordă titlul ştiinţific de doctor docent, în
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1966 (la vârsta de 60 de ani) – dreptul de a
pregăti doctori în ştiinţă în specialitatea „Mecanica

tăţii poate fi constatată în întreaga operă ştiinţifică

tehnică şi vibraţii”. Această întârziere se explică

a profesorului D. Mangeron; evident că urmărirea,

prin prigonirea şi ostracizarea lui de către

într-o lucrare cum e cea de faţă, a prezenţei lor nu

conducerea comunistă pe parcursul întregii vieţi.

poate avea decât un caracter selectiv, luându-se

Doar faptul că devenise savant cu renume,

în consideraţie doar principalele momente ale

recunoscut la scară internaţională, l-a scăpat de

creaţiei ştiinţifice a profesorului.

represiuni mai severe din partea autorităţilor. În
calitate de profesor invitat să ţină conferinţe, a
vizitat în perioada anilor 1955-1976 (până la
pensionare) universităţi prestigioase din diverse
ţări (URSS, Ungaria, RFG, Franţa, SUA, Canada,
Brazilia). Din 1982 i s-a refuzat permanent ieşirea
după hotarele ţării.

II. Savantul şi opera sa
O caracterizare mai aprofundată a operei

spectaculoasă dintre contribuţiile ştiinţifice
originale ale profesorului D. Mangeron îşi are
germenii chiar în teza sa de doctorat, întitulată:
“Sopra un problema al contorno per un equazione
diferenziale non lineare alle derivate parziale di
quart, ordine con le caracteristiche reali doppie”,
teză susţinută la 25 iunie 1932 la Universitatea
din Neapoli şi publicată în “Giornale di
Mattematica”, seria 3, vol. 71, în anul 1933.

savantului D. Mangeron nu poate fi realizată

Sintetizând contribuţia adusă de marii
matematicieni ai timpului său (G. Greene, J. H.

incontestabilei genialităţi de care este marcată

Poincare, K. H. Schwartz ş.a.) la dezvoltarea celor

această operă, necunoscută în integritate de acei

trei teorii fundamentale ale Teoriei generale a

care l-au ştiut, l-au apreciat, unii chiar

ecuaţiilor fizicii matematice (teoria potenţialului,

continuându-i lucrările. Opera sa ştiinţifică se

teoria propagării căldurii şi teoria propagării

distinge prin volumul impresionant de lucrări

undelor), precum şi rezultatele înregistrate în

originale publicate, nemaiîntâlnit la un alt om de

studiul funcţiilor armonice, cu generalizări la

ştiinţă contemporan (peste 600), prin diversitatea

funcţiile poliarmonice – funcţii care permit

temelor de cercetare abordate – aparţinând

modelarea matematică a evoluţiilor categoriilor

aproape tuturor ramurilor matematice clasice şi

de fenomene menţionate mai sus – , profesorul

moderne, dar, mai ales, prin următoarele trăsături

D. Mangeron a întrevăzut, încă din perioada în

specifice de ansamblu:

care îşi pregătea teza de doctorat, posibilitatea ca

capacitatea deosebită de selectare, în
vederea preluării şi dezvoltării, a ideilor cu
adevărat majore ale timpului, capabile să
impulsioneze în cel mai înalt grad dezvoltarea
ulterioară a unei anumite ramuri a ştiinţei;

3/2005

Prima – în ordine cronologică – şi poate cea mai

înainte de a pune în evidenţă amprenta

Ô
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Prezenţa acestor trăsături caracteristice geniali-

Ô

condiţii ce urmau a fi stabilite, un model
matematic general, capabil să permită înglobarea
teoriilor specifice menţionate mai sus într-o teorie
unitară a fenomenelor fundamentale ale naturii.

capacitatea de asociere, la logica firească de

Astfel, concentrându-şi toată atenţia asupra

dezvoltare a ideilor, a unor metode şi tehnici

acestui tip de ecuaţie, tânărul doctorand

moderne de investigaţie, multe din ele

D. Mangeron a bătut, încă din acel an, la porţile

reprezentând perfecţionări, sau chiar creaţii

consacrării, elucidând problema autovalorilor

personale ale profesorului;

Ô

un anumit tip de ecuaţie cu derivate parţiale
neliniare, de ordinul patru, să constituie, în

acestei ecuaţii şi a condiţiilor de existenţă univocă
a soluţiilor ei şi stabilind cu acest prilej o serie de

deosebita capacitate de generalizare a

formule care generalizează formulele lui

concluziilor cercetărilor efectuate la clase mai

M. Picone referitoare la ecuaţiile diferenţiale

largi de fenomene, cu legi asemănătoare de

ordinare liniare adjuncte, formule pe care, în anul

evoluţie, în vederea prezentării lor în cadrul

1962, matematicianul georgian L. E. Krivoşein

unor teorii unitare.

le-a denumit “ecuaţiile Picone-Mangeron”.

63

NUME NOTORII

Studiile ulterioare efectuate în domeniul teoriei

Vorbind despre contribuţia profesorului

ecuaţiilor diferenţiale cu derivate parţiale de ordin

D. Mangeron în mecanica aplicată, cea de-a doua

superior, cum sunt cele referitoare la unele

ramură a mecanicii, care a intrat, cronologic, în

probleme de contur, au fost finalizate printr-o serie

sfera preocupărilor sale ştiinţifice, remarcăm de

de lucrări publicate în anii 1937, 1938, 1945 şi

la bun început câteva trăsături specifice acestor

1947; ele demonstrând existenţa soluţiilor

realizări. O primă caracteristică este, cu predi-

periodice:

lecţie, cea a Teoriei mecanismelor şi maşinilor. O

ü “Metoda polinominală” – expusă într-o serie
de lucrări publicate în anii 1960-1964;

ü fundamentarea unei teorii generale cu
derivate în sens M. Picone – inclusă într-o
serie de lucrări publicate în anii 1961, 1963 şi
1964;

a doua trăsătură o reprezintă importanţa
deosebită pe care o acorda acestui sector al
activităţii sale ştiinţifice.
Din totalul de 197 lucrări, publicate în acest
interval, 62 au fost lucrări de mecanică aplicată.
Eficienţă practică a rezultatelor obţinute o
demonstrează adoptarea, în literatura mondială

ü elaborarea unei noi metode de aproximare a

de specialitate, a celor patru metode originale de

soluţiilor unor probleme de contur pentru

studiu al mecanismelor şi maşinilor elaborate de

anumite clase de ecuaţii integro-diferenţiale –

profesor: metoda acceleraţiilor de ordin oarecare,

prezentată într-o serie de lucrări publicate în

metoda matrical-tensorială şi metoda

anii 1960-1962;

coordonatelor tangenţiale.

ü perfecţionarea şi chiar elaborarea de noi

Mai puţin voluminoasă, dar în mod categoric nu şi

metode de calcul numeric al soluţiilor unor

mai puţin valoroasă, este opera profesorului

sisteme integro-diferenţiale, cu evaluarea

D. Mangeron în domeniul mecanicii analitice,

erorilor – expuse în unele lucrări publicate în

axată aproape integral pe elaborarea unor forme

anii 1963 şi 1964.

noi, generalizate, de prezentare a formalismului
lagrangeian.

Toate aceste rezultate i-au permis profesorului
D. Mangeron să stabilească, în două lucrări

Preocupările sale în acest domeniu au fost

publicate în 1964, faimoasele sale “ecuaţii

determinate de ideea de a stabili astfel de forme

polivibrante“, denumite, un an mai târziu, de către

ale ecuaţiilor mecanicii analitice care să permită

J. Favard (Franţa), iar ulterior şi de alţi

şi descrierea fenomenelor dependente de

matematicieni, “ecuaţiile Mangeron”.

acceleraţii de ordin superior. Aceste ecuaţii,

După publicarea, în 1964, a trei lucrări din
domeniul vibraţiilor - una privind sistemele
oscilatorii neliniare în general şi celelalte două

Intellectus
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studiind oscilaţiile efectuate sub acţiunea greutăţii
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denumite de unii mecanicieni “ecuaţiile
Lagrange-Tenov-Mangeron”, iar de alţii “ecuaţiile
Mangeron-Deleanu”, au fost prezentate în două
lucrări publicate în anii 1962 şi 1963.

proprii a elementelor în cazul unor sisteme

În anul 1965 profesorul formulează un nou

articulate mai complexe - şi după prezentarea, în

principiu diferenţial al mecanicii analitice denumit,

1957, a unui studiu monografic asupra

ulterior, “Principiul lui Mangeron”, iar în

problematicii de actualitate din domeniul

1975, împreună cu colaboratorii săi

mecanicii vibraţiilor, profesorul D. Mangeron

D. Ambrosio din Brazilia şi N. Irimciuc de la

prezintă - în trei lucrări publicate în anul 1963 şi

Institutul Politehnic Iaşi, formulează un principiu

într-o lucrare publicată în anul 1964 - noi metode

diferenţial generalizat, înglobând toate

de studiu al problemelor de mecanică a vibraţiilor

formulările clasice ale principiilor diferenţiale:

neliniare, elaborate de el, inclusiv metoda

Principiul lui Alembert-Lagrange, Principiul lui

ecuaţiilor integrale şi o serie de metode grafico-

Jourdin, Principiul lui Gauss-Hertz, Principiul lui

analitice.

Mangeron.

NUME NOTORII

III. Şcoala profesorului Mangeron

în anul 1961, în care profesorul D. Mangeron
prezintă, cu multe contribuţii originale,

„Homines dum docent discunt” (Seneca)
O a treia - şi, categoric, nu mai puţin importantă caracteristică a activităţii de dascăl a profesorului

capitolul Mecanica vibraţiilor;

Ô

lucrare elaborată în colaborare cu N. Irimciuc,

D. Mangeron a constituit-o deosebita sa

apărută în patru volume între anii 1973 şi

preocupare pentru modernizarea cursurilor pe

1974, în cadrul atelierului ROTAPRINT al

care le preda. Spre deosebire de modul obişnuit

Institutului Politehnic Iaşi;

în care a fost înţeles acest proces la noi - acela de
a înlocui, de regulă, unele probleme depăşite cu

Curs de mecanică cu aplicaţii în inginerie,

Ô

Mecanica rigidelor cu aplicaţii în inginerie,

probleme mai actuale, dar prezentate în aceeaşi

tratat publicat în colaborare cu N. Irimciuc la

schemă structurală a cursurilor de mecanică de

Editura Tehnică, Bucureşti, şi apărută în trei

acum 50-75 de ani, profesorul a conceput

volume între anii 1978 şi 1981;

această modernizare ca pe o restructurare totală
a disciplinei, care viza nu numai primenirea
conţinutului, ci şi forma de prezentare a lui,
afectând alegerea modelelor mecanice adoptate

Ô

Teoria optimizării structurilor, monografie
publicată în colaborare cu V. Poteraşu şi A.
Vulpe la Editura JUNIMEA, Iaşi, în anul 1980.

ca fundamente în construcţia edificiului discipli-

Cea mai plauzibilă explicaţie a interesului scăzut

nei, procesul de automatizare a disciplinei şi chiar

manifestat de profesorul D. Mangeron faţă de

metodologia de investigare a fenomenelor

această formă de activitate didactică, o constituie

mecanice. Realizarea acestui important obiectiv al

concepţia care a dominat în lumea universitară de

procesului de restructurare a învăţământului la

la noi până în cel de-al şaptelea deceniu al

disciplina de mecanică predată la Facultatea de

secolului trecut, potrivit căreia nu avea rost să

Mecanică a Institutului Politehnic Iaşi, obiectiv

scrii o carte de ştiinţă, întrucât în cel mult zece ani

preluat şi continuat de succesorii profesorului

ea devenea depăşită ca urmare a exploziei

D. Mangeron ca titulari ai acestei discipline

informaţionale declanşate în lume la mijlocul

predate la facultăţile ieşene de mecanică, a

secolului, concepţie căreia i-au fost tributari mulţi

permis Catedrei de mecanică de la Institutul

oameni de ştiinţă ai Iaşiului, printre ei

Politehnic Iaşi să se afirme ca una dintre

numărându-se şi profesorul D. Mangeron.

catedrele cu cele mai frumoase realizări în
domeniul modernizării şi adaptării cursurilor la

Începând cu cel de-al şaptelea deceniu al

specificul profilelor de pregătire inginerească

secolului XX, această concepţie a fost treptat

cărora le erau destinate.

abandonată, reafirmându-se un alt principiu al

Intellectus

3/2005

legilor de dezvoltare a culturii, exprimat atât de
Un aspect mult controversat al activităţii de dascăl

lapidar de dictonul latin: „Qui scribet, bis legit”.

a profesorului D. Mangeron este cel legat de

Intr-adevăr, a început să prindă contur, tot mai clar

activitatea de elaborare a cărţilor de specialitate:

şi mai categoric - la noi cel puţin -, ideea

cursuri, manuale, tratate, monografii.

necesităţii unei selectări şi resistematizări a

Pentru mulţi dintre cei care îi urmăreau, cu cele
mai bune intenţii, activitatea era de neînţeles
faptul că acest savant, a cărei fertilitate în elaborarea de lucrări originale de mare valoare
ştiinţifică îi uimea pur şi simplu pe colaboratori, a
editat, în întreaga sa viaţă, doar patru cărţi şi
anume:

Ô

imensului material informaţional apărut în cadrul
fiecărei discipline, precum şi imperativul
perfecţionări formei de prezentare a acestui
material prin utilizarea instrumentului modern de
investigaţie, idei realizabile concret numai prin
elaborarea de cărţi de specialitate capabile să
devină lucrări de referinţă măcar pentru câteva
generaţii de specialişti. De bună seamă,

Fundamentele mecanicii, lucrare publicată în

prezentarea liberă în faţa unui auditoriu oarecare

colaborare cu profesorii Z. Gabos şi I. Stan

a unei prelegeri de curs sau a unei conferinţe nu

(Universitatea din Cluj) la Editura Academiei,

implică neapărat şi o prelucrare într-o manieră
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personală a temei abordate, în schimb scrierea

ü raportarea titlurilor tezelor la perioadele în

unei cărţi - evident, în măsura în care ea nu se

care au fost ele elaborate şi susţinute scoate

reduce la un amalgam eclectic de probleme sau

în evidenţă caracterul de „lucrare de actuali-

la o jalnică compilaţie - necesită lecturarea şi

tate” - la vremea respectivă - pe care îl au

evaluarea critică nu doar a unui material, ci a zeci

toate aceste teze de doctorat;

şi zeci de lucrări de specialitate. Profesorul
D. Mangeron a înţeles şi acest imperativ al noii

ü împletirea atât de armonioasă a cercetării

etape de dezvoltare a culturii şi ştiinţei naţionale

fundamentale proprii cu cercetarea aplicativă

şi, dacă nu a realizat mai mult pentru transpu-

vizând rezolvarea unor probleme majore

nerea lui în viaţă, faptul s-a datorat, în mare

ridicate de practică - împletire vizibilă în toate

măsură, deplasărilor sale în străinătate pe durate

tezele de doctorat menţionate mai sus,

îndelungate, efectuate tocmai în această perioadă.

evidenţiază categorica eficienţă teoretică şi practică - a acestor teze;

O ultimă formă a activităţii de dascăl a profeso-

elaborarea de noi modele matematice pentru

rului D. Mangeron este cea consacrată procesului

descrierea proceselor mecanice şi

de formare a cadrelor universitare de înaltă

fundamentarea teoretică a noilor metode de

calificare ştiinţifică, proces care, deşi a început

investigaţie ştiinţifică concepute sunt,

destul de târziu - din motive deja cunoscute, abia

aproape întotdeauna, însoţite, în aceste teze,

în anul 1966 i s-a încredinţat sarcina de condu-

de rezolvări concrete ale unor probleme

cător de doctoranzi în specialitatea Mecanica

practice deosebit de importante la vremea

tehnică şi vibraţii - , s-a desfăşurat cu o intensitate
nemaiîntâlnită la un alt conducător ştiinţific (peste
24 de doctoranzi în doar 20 de ani) şi cu o arie de

O formă superioară a activităţii de formare, prin

cuprindere unică în România: nu numai cadrele

înalta sa calificare ştiinţifică, a cadrelor

universitare ieşene au beneficiat de sprijinul său

universitare desfăşurate de profesorul

în calificarea ştiinţifică superioară prin doctorat,

D. Mangeron a fost aceea de conferire a titlului

doctoranzii săi provenind din toate centrele

ştiinţific de „Doctor Docent”, profesorul fiind unul

universitare din ţară, iar printre ei s-au numărat şi

dintre puţinii oameni de ştiinţă din ţară care au

personalităţi de prestigiu ştiinţific recunoscut chiar

primit dreptul de a acorda, în cadrul unor comisii

la vremea aceea.

prezidate de ei şi în instituţiile culturale de care

În legătură cu temele de doctorat se impun câteva

Încheind prezentarea acestor ipostaze ale

ü Varietatea, nemaiîntâlnită la un alt conducător

activităţii distinsului savant şi profesor, ne

susţinute sub îndrumarea profesorului
D. Mangeron evidenţiază încă o dată, dacă
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mai este nevoie, deosebita sa competenţă
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aparţineau ei, acest titlu ştiinţific.

concluzii:

ştiinţific, a subiectelor tezelor de doctorat
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respectivă.

ştiinţifică;

permitem, în concluzie, să afirmăm că
D. Mangeron poate fi caracterizat prin calificativul fără completarea răutăcioasă a lui Voltaire - de
persoană „De omnire scibile” („Care ştie despre
toate”).
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METODA DE EXTRAGERE
A PARAMETRILOR TRANZISTORULUI
METAL-OXID-SEMICONDUCTOR

dr., conf. univ. Vitalie Rusanovschi,
director Departament Informatic= [i Regie,
AGEPI

După cum s-a menţionat în [1], pentru metodele de prognozare a funcţionării circuitelor
integrate (CI) elaborate până în prezent cea mai importantă problemă constă în
determinarea parametrilor modelelor elementelor CI care iau în consideraţie efectele induse
la acţiunea radiaţiei ionizante (RI).
Primele sisteme de modelare LEVEL (1, 2, 3) ale
programului de simulare SPICE [2] au fost
destinate calculării caracteristicilor tranzistorului
metal-oxid-semiconductor (TMOS) cu canal lung
(până la 110-6m). Cea mai răspândită versiune
LEVEL3 are 15 parametri în curent static, care
modelează cu o precizie considerabilă circuitele
numerice şi cu o precizie mult mai redusă -

Intellectus
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circuitele analogice. Se atestă unele restricţii la
modelarea curentului de sub prag (numai un

Pentru evitarea acestor neajunsuri, au fost
elaborate sistemele BSIM şi BSIM2, în care este
inclus un set de parametri ce modelează efectele
canalului îngust şi scurt. Dezavantajul acestor
sisteme constă în dificultatea descrierii mai
multor parametri din punct de vedere fizic,
parametri ce nu pot lua valori implicite, iar
rezultatele obţinute nu pot fi controlate în dependenţă de valorile concrete ale parametrilor etc.
Toate aceste dificultăţi provoacă mari dispersii ale

parametru) şi lipseşte posibilitatea de aproximare

rezultatelor modelării caracteristicilor TMOS.

a conductibilităţii canalului (Gds=dID/dVDS) utilizat

Pentru evitarea dezavantajelor menţionate mai

la simularea dispozitivelor analogice. De

sus, a fost elaborat sistemul BSIM3 [3], similar cu
modelul LEVEL3 al programului SPICE.

asemenea, este imposibilă descrierea
dependenţei mobilităţii de deplasarea inversă în
substrat, înregistrându-se, în consecinţă, erori
evidente la modelarea în regiunea de saturaţie.

Dimensiunile geometrice ale TMOS în BSIM3 sunt
incluse în ecuaţiile modelelor elementelor ca şi în

Cel mai mare neajuns al acestor sisteme de

LEVEL2 şi LEVEL3 ale programului SPICE.
Numărul parametrilor este de ~30, majoritatea lor

modelare îl reprezintă imposibilitatea de a

având interpretare fizică. În realitate numărul

modela efectele canalului îngust şi scurt.

parametrilor este mai mare (>100), însă aceştia,
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în majoritatea lor, nu necesită să fie optimizaţi.

de parametri ce prognozează valorile curenţilor în

Dezavantajul acestui sistem îl reprezintă imposibilitatea de recalculare a rezultatelor modelării

punctele date în forma

pentru diverse dimensiuni geometrice ale
elementelor.

Tratarea ierarhică a extragerii
parametrilor
După cum s-a menţionat, sistemele modelelor se
caracterizează printr-un set mare de parametri.
De menţionat, totodată, că nu toţi parametrii sunt
echivalenţi. Unii parametri descriu efectele de
gradul întâi, alţii reprezintă doar nişte coeficienţi
de reglare neînsemnaţi şi au o pondere mai mică.
Marea majoritate a parametrilor, în esenţă, nu
sunt sensibili la acţiunea RI (de exemplu,

în care:

Wi

- coeficienţi care evidenţiază impor-

tanţa sau veridicitatea unor puncte experimentale.
Prognozarea modelului depinde de setul

m al

parametrilor

În acest caz e necesar să fie luate în consideraţie

Funcţia scop reprezintă abaterea medie pătratică

două aspecte principale. Primul – mulţi parametri
sunt empirici şi nu au o interpretare fizică clară. Al

a punctelor experimentale, în dependenţă de

doilea – procedura de optimizare are un caracter
formal şi nu este obligatoriu ca rezultatele

parametrilor daţi. Funcţia scop poate fi expusă în

că, în procesul de calcul, folosirea principiului
preciziei formale contribuie la înregistrarea unor
erori considerabile şi la interpretări incorecte.
Soluţia acestei situaţii o constituie tratarea
ierarhică a extragerii parametrilor. La început, este
necesar de a evidenţia parametrii relevanţi de
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æ n
ö
ç å [Wi ( si - mi )]2 ÷
÷
ç
S = ç i =1
÷,
n
2
÷÷
çç
å (Wi mi )
è i =1
ø

si = f (n i , p1... pm ) .

contribuie la efectuarea unui volum de calcule
foarte mare, implicit şi rezultate greşite. Rezultă
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Construim funcţia scop sub forma:

dimensiunile topologice).

obţinute să aibă valori fizice bine determinate.
Deci, optimizarea formală a tuturor parametrilor

rezultatele modelării prognozei la alegerea
altă formă:

æ n
ö
ç å [Wi ( si - mi )]2 ÷
ç
÷
S = ç i =1
÷,
n
çç å (Wi mmin ) 2 ÷÷
è i =1
ø
în care:

mmin - valoarea minimă absolută

măsurată.

Astfel se procedează în cazul când numitorul

gradul întâi, cum sunt tensiunea de prag,
mobilitatea, panta etc. De menţionat că TMOS

normat este foarte mic sau egal cu zero. De

rezistivi la acţiunea RI rămân a fi până în prezent
cei cu canal lung (e”0,810-6m) şi numărul de

numai pentru comoditate şi nu este obligatoriu.

parametri relevanţi se micşorează spontan. În
asemenea condiţii, este raţională utilizarea unui

Optimizarea constă în alegerea unor astfel de

model mult mai simplu – LEVEL3, cu un set de

scop să fie minimă, ceea ce implică o descriere

parametri mai redus.

mai bună a rezultatelor experimentale prin

Procedura matematică de extragere
a parametrilor
Presupunem că a fost măsurat un set de
ale curenţilor
ale tensiunii
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( s1...sn ) .

n valori

(m1...mn ) pentru diverse valori

(n 1...n n ) . Extragerea parametrilor

menţionat că înmulţitorul normat se introduce

parametri numerici ai modelului, încât funcţia

intermediul modelului dat.

Extragerea parametrilor LEVEL3
Setul minim de parametri ai TMOS cu canal lung
pentru modelul SPICE LEVEL3 este următorul: KP
(coeficientul transconductanţei), VTO (tensiunea

se efectuează prin intermediul metodei celor mai

de prag), GAMMA (factorul de substrat), THETA

mici pătrate [4]. Pentru descrierea rezultatelor

(parametrul efectiv de modulare a mobilităţii

experimentale avem un oarecare model cu un set

purtătorilor de către câmpul electric din canal) şi
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ETA (parametru efectiv de canal scurt) [5].

Metodele de cercetare, de calcul şi de optimizare

Oportunitatea utilizării modelului LEVEL3 constă
în faptul că acest model este bine însuşit,

a parametrilor la iradiere sunt descrise în [5].
Modificările propuse în modelul SPICE LEVEL3

procesul de extragere a parametrilor durează un
interval de timp minim, iar rezultatele obţinute la

permit de a minimiza diferenţele dintre valorile
experimentale şi cele modelate ale curenţilor în

simulare sunt fiabile. Rezultate obţinute pot fi
utilizate pentru optimizarea modelelor mult mai

toate punctele caracteristicilor şi de a determina
parametrii relevanţi la acţiunea RI din caracteris-

complicate, întrucât cele de nivele mai înalte
includ, direct sau indirect, parametrii modelelor

ticile experimentale, obţinute înainte şi după
iradiere.

mai simple.

Pe baza relaţiilor propuse, a fost elaborat un

Mai întâi este necesar de a obţine setul
caracteristicilor experimentale de intrare şi de

program pentru extragerea parametrilor modelului SPICE, care permit simularea caracteristicilor

ieşire, măsurate pentru TMOS cu canal lung şi lat
la diverse tensiuni de deplasare a substratului.

TMOS.

Funcţia scop constă din suma pătratelor diferenţei
dintre valorile teoretice şi cele experimentale.
Determinarea setului optimal de parametri se
efectuează prin aplicarea metodei gradientului de
căutare a minimului local al funcţiei multivariabile
sau prin metoda Leveberga-Markvardta [4]. Astfel
se extrag parametrii TMOS cu canal lung KP, VTO,
GAMMA, THETA şi ETA.
Pentru extragerea parametrilor TMOS cu canal
scurt se măsoară setul caracteristicilor de ieşire
a TMOS cu canal scurt şi lat pentru diverse
tensiuni de deplasare a substratului. Optimizarea

În concluzie, menţionăm că modelul SPICE
LEVEL3 necesită un timp minim de calcul, se
utilizează la calcularea TMOS cu canal scurt şi ia
în consideraţie efectele structurii integrate.
Metoda propusă de extragere a parametrilor
elementelor CI exclude dezavantajele şi dificultăţile utilizării modelului LEVEL3 la simularea
caracteristicilor elementelor CI înainte şi după
acţiunea RI.
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Intellectus

3/2005

şi ai modulării lungimii canalului se măsoară
caracteristicile TMOS cu canal lat şi scurt pentru
diverse tensiuni de deplasare a substratului.
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SUMMARY

The aim of the given work, being sequential to the anterior research one, consists in
analyzing systems of modeling the IC elements function and in elaboration of a method of
extraction of the IC elements parameters. The proposed method consecutively describes
realizing of the experimental measures, the mathematical procedure of extraction of the
values of the IC elements parameters from the experimental data and the methods of investigation and optimization of the parameters during the IR action. The proposed method
removes disadvantages and difficulties of utilization of the SPICE LEVEL model 3 at the
simulation of the IC elements characteristics before and after IR action.
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ASPECTE EPIDEMIOLOGICE
ALE STRONGILOIDOZEI
Mihai STANCU, Vlada-Tatiana DUMBRAV+,
Maria COJOCARU, Victoria JUC
Centrul Na\ional {tiin\ifico-Practic de Medicin= Preventiv=,
Universitatea de Stat de Medicin= [i Farmacie
“N. Testemi\anu”

Strongiloidoza prezintă o nematodoză cronică, caracterizată prin manifestări digestive,
neurologice şi alergice. Bolnavii de strongiloidoză nu cunosc vindecarea spontană. În stări
imunodeficitare, mai cu seamă determinate de infecţia HIV–SIDA, invazia se poate
generaliza, în cazuri grave conducând la deces. Strongiloidoza cunoaşte o răspândire largă
în zonele tropicale cu climă umedă, unde incidenţa atinge 40%.
În ultimele decenii, invazia se depistează tot mai

curativ-profilactice ale ţării, precum şi rezultatele

frecvent şi în zone cu climă moderată, acest fapt

cercetărilor speciale, întreprinse în rândurile

datorându–se aplicării tot mai largi a metodelor

populaţiei adulte din zona de Centru, în cadrul

speciale de laborator (Baerman, Brumpt ş.a.),

unor grupuri sociale şi profesionale, precum şi al

decisive în stabilirea diagnosticului, manifestările

diferitelor categorii de bolnavi internaţi în spitalele

clinice fiind pronunţat polimorfe şi

municipiului Chişinău. În total au fost examinaţi,

nepatognomonice. În România (zona de nord-est)

prin metoda Brumpt, 3754 persoane, majoritatea

şi Ucraina (zona de vest) incidenţa invaziei a

fiind de provenienţă rurală. Examinările s-au

constituit 2,2-2,6% şi, respectiv, 1,5-4,1% [1,2].

efectuat în lunile mai-octombrie. Intensitatea

Epidemiologia strongiloidozei în zona cu climă

invaziei a fost determinată cu o cameră specială
strongiloizi [14]. S-au evidenţiat trei grade de

printre adulţi şi bolnavi cu afecţiuni cronice

intensitate: slab (până la 20 larve în 5 g de

digestive; prevalarea formelor clinice uşoare şi de

material), mediu (21-100 larve) şi înalt (peste 100

gravitate medie cu intensitate redusă; formarea

larve). Rezultatele obţinute au fost prelucrate prin

focarelor intensive în instituţii specializate (spitale

metode statistice acceptabile.
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pentru determinarea cantitativă a larvelor de

de psihiatrie, case de copii, aziluri de bătrâni,
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moderată are următoarele particularităţi:
predominarea îmbolnăvirilor în mediul rural,

spre nord; neuniformitatea incidenţei în cadrul

internate pentru persoane cu handicap mintal
ş.a.); scăderea incidenţei în teritoriu, de la sud
unei zone sau regiuni [3]. Prin studiul prezent ne
propunem să elucidăm unele aspecte ale invaziei
strongiloidozei în Republica Moldova.
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Rezultate şi discuţii
În Republica Moldova strongiloidoza este
înregistrată oficial din 1960, până în 2003
depistându-se 575 cazuri de îmbolnăviri, în
majoritate de origine locală, cu o frecvenţă anuală
oscilând între 1 şi 46 de cazuri. Un număr mai

Materiale şi metode

mare de îmbolnăviri s-a înregistrat în perioada

Au fost supuse analizei cazurile de strongiloidoză

neelucidată (Fig. 1). Deşi nivelul de depistare este

depistate în perioada 1960-2003 în instituţiile

foarte scăzut, în dinamică se atestă tendinţa de

1984-1991, cauza acestei creşteri rămânând încă

131
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Fig. 1
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creştere a îmbolnăvirilor. Majoritatea acestora

stabilindu-se printre muncitorii Reţelei de

(75%) a fost depistată în instituţiile

canalizare (1,43%), bolnavii cu eozinofilie

curativ-profilactice urbane (Chişinău, Bălţi, Orhei,

sanguină de origine incertă (2,32%) şi studenţii

Cahul, Tighina), bolnavii, în principal, provenind

străini (2,5%), veniţi la studii în ţara noastră

din mediul rural. Întrucât metodele speciale de

(Tabelul 1). De notat că în unele localităţi din zona

laborator nu sunt practicate sistematic, putem

de Centru incidenţa invaziei a depăşit-o pe cea a

presupune că numărul real de îmbolnăviri este

unor geohelmintoze tradiţionale (ascaridoza,

cu mult mai mare, din această cauză

tricocefaloza), depistate la populaţia republicii în

necunoscându-se nivelul real de răspândire,

ansamblu. Incidenţa strongiloidozei la oamenii

precum şi alte aspecte epidemiologice ale

adulţi din această zonă a constituit 0,39%, variind

invaziei.

pe localităţi de la 0% până la 1%.

Totodată, existenţa unui număr considerabil de

Majoritatea bolnavilor identificaţi au constituit-o

îmbolnăviri nedepistate generează implicaţii

băştinaşii, în special persoanele adulte şi de

sanitare, epidemiologice şi socio-economice.

genul masculin, de provenienţă rurală. La ei s-a

Asupra acestui fapt au atras atenţia şi cercetătorii

constatat eozinofilia sanguină, intensitatea mică a

autohtoni care au abordat aspectele clinice şi de

invaziei, formele clinice duodeno-vezico- biliară şi

tratament ale invaziei [4,5,6,7,8]. De menţionat, de

intestinală. Durata invaziei a variat de la 2 până la

asemenea, că depistarea precoce a cazurilor de

22 de ani. În ultimii 10-15 ani bolnavii depistaţi nu

îmbolnăvire şi tratamentul calitativ al bolnavilor

au călătorit în alte ţări, deci infestările au fost

constituie măsurile principale de combatere, în

autohtone.

condiţiile evoluţiei cronice a bolii şi vitalităţii relativ
reduse (2-3 săptămâni) a larvelor filariforme
(invazionante) în sol. Ameliorarea depistării
maladiei este condiţionată de practicarea
sistematică a metodelor speciale de laborator şi
de pregătirea cadrelor medicale.

Este cunoscut faptul că porcinele şi câinii se pot
infesta cu Strongyloides stercolaris (specie
caracteristică pentru om), parazitul atingând
stadiul adult de dezvoltare şi, prin urmare, aceste
specii de animale pot servi ca sursă
suplimentară de infestare a omului [2]. Prin

Rezultatele unor investigaţii speciale efectuate în

cercetările întreprinse de noi, s-a stabilit că

Republica Moldova demonstrează că s-au

incidenţa invaziei la câinii din zona de Centru a

depistat cazuri de strongiloidoză în mediul

constituit 3,2% [9]. În mod experimental s-a

aproape al tuturor grupurilor de persoane supuse

confirmat că şi strongiloizii specifici pentru

examinării medicale, o incidenţă mai mare

porcine (Strongyloides ransomi), ajungând la
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TABELUL 1.

Incidenţa (%) strongiloidozei în unele grupuri de populaţie ale R. Moldova
Grupuri de populaţie

Bolnavi cu:
Afecţiuni gastrointestinale
Afecţiuni hepato-biliare
Afecţiuni alergice
Eozinofilie sanguină de origine incertă
Afecţiuni neuropsihice
Muncitori ai Reţelei de canalizare şi Staţiei de
epurare biologică a reziduurilor comunale
Persoane din aziluri de bătrâni
Elevi ai şcolilor auxiliare
Studenţi străini
Populaţia adultă rurală din zona de Centru a ţării

Persoane
examinate

Persoane depistate
cu S. stercolaris

Incidenţa invaziei
(%±m)

800
355
137
259
1041

5
1
6
1

0,63±0,3
0,28±0,2
2,32±0,9
0,1±0,01

140
100
108
40
774

2
1
1
3

1,43±1,0
0,93±0,9
2,5±2,5
0,39±0,28

maturitate, pot infesta omul şi, prin urmare,

mod stringent ameliorarea depistării invaziei prin

această specie are importanţă epidemiologică

practicarea sistematică a metodelor speciale de

[10]. Strongiloizii specifici pentru bovine, ovine şi

laborator şi pregătirea corespunzătoare a cadrelor

caprine (Strongyloides papillosus) nu pot afecta

medicale de profil divers.

omul, organismul uman fiind pentru parazit un
impas biologic [11,12,13].
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faptului că în Republica Moldova există un şir de
factori care, direct ori indirect, favorizează
răspândirea ei. Printre aceştia trebuie menţionaţi:
predominarea populaţiei rurale care, în virtutea
modului de trai, se află constant în contact cu
solul – principalul rezervor de elemente
invazionante şi factor de transmitere; tradiţia
răspândită în mediul rural de a merge desculţ;
consumul abundent de fructe, legume şi
pomuşoare în stare crudă şi nespălate;
densitatea mare şi migraţia intensă a populaţiei;
cultivarea legumelor şi pomuşoarelor pe terenuri
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irigate cu apă poluată sub aspect biologic;
incidenţa înaltă a invaziei la porcine şi riscul
avansat de infestare a populaţiei atât în procesul
îngrijirii animalelor, cât şi pe terenurile îngrăşate
cu deşeuri animaliere native ori insuficient
deparazitate; răspândirea vagabondajului printre
câini; sporirea numărului de persoane cu
imunodeficienţe ş.a.
Din cele menţionate mai sus, rezumăm că în
Republica Moldova se înregistrează sistematic
îmbolnăviri de strongiloidoză, fapt ce impune în
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SUMMARY

Some materials regarding the epidemiological aspects of stringyloidosis
Between 1960 and 2003 in our country there were registered 575 cases with srongylodosis,
where the most of there detected at native people.
Through special investigations on more groups of people the invasion was detected more of
then at sewage plant workers (1,43%), patients with sanguine eosinophily of an unknown
origin (2,5%) that come to our country.
This it’s necessary to improve the level of detection by practicing systematically the special
laboratory methods and by instructing correctly the staff members.
Key words: strongyloidosis, populations groups.

CALENDAR
La 15 mai 1975 s-a născut la Sângerei, Bălţi, Lilia BRÂNZĂ, doctor în biologie, colaborator
ştiinţific inferior la Institutul de Fiziologie a Plantelor al AŞM, învingătoarea Concursului republican
„Cel mai dotat tânăr inventator 2003”.
În 1997 Lilia BRÂNZĂ a absolvit facultatea de biologie şi pedologie a Universităţii de Stat din
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Moldova, după care a urmat doctorantura la Institutul de Fiziologie a Plantelor al AŞM. În 2003 a
susţinut teza de doctor în biologie pe tema „Stresreacţia – expresie particulară a rezistenţei plantelor la
umiditate redusă”. În prezent activează în Laboratorul nutriţia minerală şi metabolismul hidric al
Institutului de Fiziologie a Plantelor al AŞM în calitate de cercetător ştiinţific inferior.
Este autorul şi coautorul a 19 lucrări ştiinţifice, inclusiv a 3 invenţii brevetate. A participat la
expoziţii şi saloane naţionale şi internaţionale de inventică, unde a obţinut diverse medalii: de aur
(„INVENTICA-2002”, Iaşi), argint şi bronz („INFOINVENT-2002, 2003”, Chişinău).
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COLABORARE INTERNA|IONAL+ }N DOMENIUL
INOVA|IEI {I TRANSFERULUI DE TEHNOLOGII

R

ecent, la Chişinău a fost semnat un Acord de

spori eficacitatea trainingurilor desfăşurate în

intenţie privind colaborarea ştiinţifică şi
tehnică în domeniile inovaţiei şi transferului de

Moldova, partea italiană va deschide la Chişinău

tehnologie dintre Academia de Ştiinţe a Moldovei şi
Parcul Ştiinţific şi Tehnologic din Abruzzo, Italia.

şi materialul ilustrativ corespunzător.

Acordul prevede colaborarea în mai multe domenii
ştiinţifice, cu predilecţie în ramura agriculturii, acest

Se preconizează, de asemenea, o colaborare

domeniu, dezvoltat intensiv în Italia, fiind şi o
prioritate strategică a Republicii Moldova.

partea italiană, vor fi efectuate cercetări ştiinţifice

Primul pas, care a urmat îndată după semnarea

domeniul selecţiei şi hibridizării suinelor

Acordului, îl constituie instruirea postuniversitară
în Italia în domeniul agroalimentar a circa 30 de

„MoldSuinHibrid”.

tineri din Moldova. Aceştia vor avea posibilitate să
studieze tehnologii avansate şi să utilizeze

Pentru început, finanţarea proiectelor va fi efec-

echipament performant, iar revenind în ţară să
organizeze traininguri pentru toţi doritorii de a-şi

activitate, în anii următori colaborarea dintre AŞM
şi Parcul Ştiinţific şi Tehnologic din Abruzzo se va

îmbogăţi cunoştinţele în sfera respectivă. Pentru a

extinde considerabil.

un centru de instruire, dotându-l cu echipamentul

intensă în domeniul zootehnic. În comun cu
având drept scop implementarea tehnologiilor noi
la Întreprinderea de stat pentru cercetare în

tuată de Guvernul Italiei. Conform programului de

Noi publicaţii ştiinţifice
REVISTA ELECTRONIC+ “PROBLEMELE
ENERGETICII REGIONALE”
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Î

n articolul introductiv care inaugurează noua

înaltă. Prin urmare, progresul tehnico-ştiinţific în

revistă electronică a Institutului de Energetică al
AŞM, redactorul-şef Vitalie Postolati, membru
corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei,
menţionează că „Problemele energeticii regionale” este o ediţie ştiinţifică, informaţional-analitică
şi inginerească, în ale cărei pagini vor fi publicate
rezultatele cercetărilor şi elaborărilor ştiinţifice din
domeniul energeticii în Republica Moldova şi alte
ţări cu care institutul realizează proiecte comune.

sectorul energetic şi eficienţa lui trebuie realizate
ţinându-se cont de particularităţile nominalizate.

În articol este relevant Raportul că regiunea
Moldovei şi a ţărilor riverane Mării Negre în
ansamblu se caracterizează printr-un şir de factori
definitorii: deficit de resurse energetice primare,
de combustibil, condiţii climaterice specifice, un
diapazon larg al mediului ambiant, seismicitate
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Este necesar de a implementa în procesele ce ţin
de energetică sisteme noi, eficace, instalaţii şi
echipamente de asigurare a indicilor necesari de
funcţionare a complexului energetic.
Revista electronică “Problemele energeticii
regionale” apare în limbile română, rusă şi
engleză, inserând, în principal, articole ştiinţifice şi
referate semnate de autori din ţară şi de peste
hotare. De exemplu, articolul de fond întitulat
“Aspecte ale problemei securităţii energetice a
Republicii Moldova” este semnat de acad. Gh.
Duca, m.c. V. Postolati şi dr. E. Bâcova.
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“BULETINUL ACADEMIEI DE {TIIN|E
A MOLDOVEI. {TIIN|E MEDICALE”

A

ieşit de sub tipar primul număr al revistei

ştiinţifico-practice “Buletinul Academiei de

Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale”. Acad.

Gheorghe Ghidirim, coordonator al Secţiei de
Ştiinţe Medicale a AŞM, şi, respectiv, redactor-şef
al noii publicaţii, ne informează în adresarea sa
către cititori că revista va apărea de 4 ori pe an şi
va reflecta probleme din diverse domenii ale
medicinii: farmacologie, terapie, chirurgie,
oncologie, obstetrică şi ginecologie,
endocrinologie, urologie, igienă etc. În centrul
atenţiei echipei redacţionale a noii publicaţii se
vor afla şi alte domenii de cercetare cu care
medicina contemporană se intersectează şi
cooperează eficient - biologia, chimia, fizica,
genetica ş.a.
Editarea noii reviste, de o stringentă necesitate

adjunct, membrul corespondent Gheorghe
Ţâbârnă, secretar responsabil, Fergana Precup,
secretar de redacţie.
Primul număr al revistei ştiinţifice a găzduit o
serie de studii şi sinteze, în principal din
domeniul farmaceuticii: ”Industria farmaceutică a
Republicii Moldova la etapa actuală” (V.
Procopişin, M. Cojocaru-Toma, S. Cibotari, A.
Cerlat), “Elaborarea produselor farmaceutice la
întreprinderile din Moldova şi eficacitatea lor” (V.
Ghicavîi), “Contribuţii la asigurarea calităţii
medicamentelor produse în Republica Moldova”
(B. Parii, O. Bârlâghin, S. Cibotari), “Compuşi
chimici de sinteză şi naturali cu destinaţie
specială farmaceutică” (P. Vlad), ”Unele aspecte
ale activităţii inventive în domeniul medicinii şi
farmaceuticii” (Şt. Novac).

pentru comunitatea ştiinţifică din republică,

Tatiana ROTARU

constituie rezultatul unor susţinute eforturi depuse

Serviciul de presă al AŞM

de către academicianul Ion Ababii, redactor-şef

Invităm cercetătorii ştiinţifici să colaboreze activ la editarea noilor reviste.

VALORIFICAREA OPTIMAL+
A RESURSELOR DE SOL
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Convocarea unei reuniuni republicane în problemele protecţiei solului a fost dictată imperios
de degradarea dezastruoasă a învelişului de sol al terenurilor agricole din republică sub
influenţa factorilor antropici, socioeconomici şi naturali. Această situaţie alarmantă a generat
îngrijorarea conducătorilor de prim rang ai republicii, ministerelor şi departamentelor de
resort, Academiei de Ştiinţe a Moldovei, cercurilor ştiinţifice, societăţii civile.
Conferinţa republicană ştiinţifico-practică „Protecţia solului” s-a desfăşurat la Institutul de Cercetări

Cercetări pentru Pedologie şi Agrochimie
„N. Dimo”, Ministerului Ecologiei şi Resurselor

pentru Pedologie şi Agrochimie „N. Dimo” din

Naturale, Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru,

iniţiativa şi cu concursul organizatoric al Ministe-

Uniunii Republicane a Asociaţiilor Producătorilor

rului Agriculturii şi Industriei Alimentare în comun

Agricoli „UniAgroProtect”, Universităţii Agrare de

cu Academia de Ştiinţe, cu sprijinul Institutului de

Stat şi Universităţii de Stat din Moldova.
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Ştiinţific de Producţie pentru Deservire
Agrochimică, Oleg Horjan, decan al facultăţii de
Cadastru şi Drept a UASM, Valeriu Bulgari,
preşedinte al Uniunii Republicane a Asociaţiilor
Producătorilor Agricoli „UniAgroProtect”, Vasile
Stavilă, primar al comunei Pârjolteni, raionul
Călăraşi.
Informaţia prezentată a servit drept bază pentru
întocmirea Hotărârii Conferinţei, constituită din 7
capitole: Cadrul legislativ-normativ; Cadrul
În cuvântul de deschidere, Dumitru Todoroglo,
ex-viceprim-ministru, ex-ministru al Agriculturii şi

instituţional; Măsuri economice şi financiare;
Instruire, şcolarizare, conştientizare; Asigurarea

Industriei Alimentare a Republicii Moldova, a

ştiinţifică; Monitoringul şi cartografierea solului;

prezentat o analiză a stării de lucruri ce s-a creat

Măsuri tehnologice.

în domeniul protecţiei solului şi a căilor de
soluţionare a problemelor existente, conform
strategiei de valorificare optimală a terenurilor
agricole. În alte comunicări, vorbitorii au abordat
diverse aspecte ale subiectului în cauză şi au
propus un complex de măsuri menite să
amelioreze situaţia din sectorul agrar. Dintre
problemele de ordin practic, o atenţie deosebită a
fost acordată protecţiei solului şi ameliorării
fertilităţii pentru asigurarea unui volum mai mare

Pentru transpunerea efectivă în viaţă a elaborărilor
prevăzute de Hotărârea Conferinţei, a fost întocmit
şi aprobat „Planul de măsuri pentru stoparea
degradării şi ameliorarea fertilităţii solurilor”,
incluzând 10 măsuri concrete şi termenele de
executare a acestora, precum şi instituţiile
responsabile de realizarea lor. Materialele
Conferinţei au fost pregătite pentru tipar şi vor fi
publicate într-o ediţie specială.

de producţie agricolă la unitatea de suprafaţă
cultivată.
Concepţiile, metodele şi recomandările privind
soluţionarea problemelor abordate au fost
examinate multilateral în comunicarea
„Complexul agroindustrial al Republicii Moldova şi
valorificarea optimală a resurselor de sol”,
prezentată de Anatolie Spivacenco, primviceministru al Agriculturii şi Industriei Alimentare,
ulterior fiind dezvoltate şi concretizate în
discursurile celorlalţi participanţi în cadrul
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dezbaterilor: Constantin Mihailescu, ministru al
Ecologiei şi Resurselor Naturale, Ştefan Crigan,
vicedirector general al Agenţiei Relaţii Funciare şi
Cadastru, Serafim Andrieş, director al Institutului
de Cercetări pentru Pedologie şi Agrochimie
„N. Dimo”, Igor Krupenikov, academician de
onoare al AŞM, Andrei Ursu, academician, Simion
Toma, academician, Valentin Ungureanu,
membru corespondent al AŞM, Grigore Stasiev,
profesor universitar, Boris Boincean, director al
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Conferinţa republicană ştiinţifico-practică
„Protecţia solului” se include în seria reuniunilor
ştiinţifice ce au contribuit într-o mare măsură la
promovarea unor concepţii şi metode avansate de
rezolvare a problemelor teoretice şi practice ale
agriculturii, având drept obiectiv principal
schimbul de opinii şi de experienţă întru
valorificarea optimală a fondului funciar şi
constituind o verigă importantă în colaborarea
oamenilor de ştiinţă cu agricultorii.

Institutului de Cercetări pentru Culturile de Câmp

Cu prilejul convocării Conferinţei, în holul

„Selecţia”, Gheorghe Jigău, director al Centrului

Institutului de Cercetări pentru Pedologie şi

REPERE ACADEMICE

Agrochimie „N. Dimo” şi la Muzeul Pedologic a

productivitate redusă, metodele de ameliorare a

fost organizată o expoziţie specializată, exponatele

proprietăţilor chimice, fizice şi biologice ale

ilustrând multilateral rezultatele lucrărilor de

acestora, folosirea raţională a solului în diverse

ameliorare a solurilor degradate şi cu o

unităţi agricole.
dr. Dumitru BALTEANSCHI,

colab. şt. coordonator la Institutul de Cercetări pentru Pedologie şi Agrochimie „N. Dimo”

O NOU+ CARTE DE VALOARE INCONTESTABIL+ –

“EROZIUNEA SOLULUI”

M

onografia reprezintă o sinteză a materialelor publicate pe

parcursul mai multor ani privind eroziunea solului şi metodele de

prevenire şi combatere a acestui fenomen ameninţător nu numai pentru
agricultură, dar şi pentru întreaga economie a republicii.
Cartea poate fi considerată drept un precursor al „Programului complex
pentru ameliorarea terenurilor degradate”. În cuprinsul ei găsim
principiile conceptuale ale acestui document, însoţite de măsuri de
redresare şi tehnologii concrete, care vor fi aplicate la realizarea
scopurilor propuse.
Volumul „Eroziunea solului”, prin forma şi conţinutul său de idei,
contribuie la unificarea unei terminologii de specialitate folosite la noi în
republică, facilitând astfel comunicarea între specialiştii acestui
domeniu. În structura lui deosebită se remarcă chibzuinţa şi competenţa
profesională a colegiului redacţional. În partea I a volumului este expus în mod rezumativ „Programul
complex pentru ameliorarea terenurilor degradate”, iar în partea a II-a - „Programul de sporire a fertilităţii
solurilor”. Monografia inserează o serie de articole ştiinţifice semnate de specialişti şi savanţi cu renume
din Republica Moldova: S. Andrieş, I. Krupenikov, V. Ungureanu, Gr. Dobrovolschi, D. Balteanschi, D. Nour,
I. Constantinov, V. Ţâganoc, A. Donos, C. Marinescu ş.a.
Având un cuprins ştiinţific integral, rigurozitatea terminologică necesară, ediţia „Eroziunea solului” va deveni
un instrument de lucru eficient şi indispensabil specialiştilor din domeniul agriculturii, gospodăriei silvice
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şi apelor, serviciilor ecologice, organelor administraţiei publice de toate nivelurile, studenţilor de la
facultăţile de pedologie, agrochimie, hidroamelioraţie

şi cadastru, proprietarilor asociaţiilor pomi-

legumicole, tuturor cetăţenilor preocupaţi de starea naturii şi de protecţia ei în Republica Moldova.
Incontestabil, monografia „Eroziunea solului” reprezintă rezultatul unei activităţi prodigioase desfăşurate de
cercetătorii Institutului de Cercetări pentru Pedologie şi Agrochimie „N. Dimo” sub conducerea doctorului
habilitat în agricultură, membrului corespondent al AŞM Serafim Andrieş. De asemenea, este demnă de
toată lauda contribuţia redactorilor literari Mircea Popa şi Manole Neagu care, împreună cu redactorul
responsabil, doctorul în economie Dan Nour, şi cu responsabilul de ediţie, doctorul în ştiinţe geografice
Dumitru Balteanschi, traducătorul acestui material ştiinţific complex, au adoptat formulele ştiinţifice şi
termenii cei mai adecvaţi, conferindu-i monografiei, sub aspect lingvistic, un plus de valoare.
Red. „Intellectus”
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ANTONIE ABLOV, SPIRIT CE NA{TE COMORI
Personalitate remarcabilă, academicianul Antonie ABLOV a rămas în istorie şi în
memoria noastră, a contemporanilor care l-am cunoscut, unii muncind chiar alături de el,
ca un om deosebit, având un caracter puternic, uneori contradictoriu şi enigmatic, însă
rămânând a fi un profesor neasemuit, un bun organizator şi creator de instituţii de ştiinţă şi
învăţământ etc. E omul de ştiinţă care a adus la viaţă mii de noi compuşi chimici, veghind la
căpătâiul lor în decursul unei jumătăţi de secol, botezându-i cu nume lungi, dar exacte şi
determinându-i cu bagheta lui fermecată să-şi dezvăluie misterul. El este cel care a desluşit
noi structuri cristaline, a elucidat noi mecanisme, a depistat noi fenomene, a testat noi
preparate antivirotice şi anticancerigene, a experimentat noi stimulatori de creştere pentru
plante şi animale, a elaborat noi procedee de intensificare a vopsirii ţesăturilor etc.,
străduindu-se în permanenţă să respecte şi să pună în aplicare trinitatea integratoare care
este Învăţământul – Cercetarea – Producţia.
O coincidenţă pe cât de întâmplătoare,

Intuind chemările timpului, abordând

pe atât şi de uimitoare – Antonie Ablov

probleme de cea mai stringentă

s-a născut în 1905, chiar în anul când

actualitate, Antonie Ablov şi-a orientat

Lev Ciugaev descoperea faimoasa

cercetările, mai ales, asupra unor

reacţie a nichelului cu dimetilglioxima,

compuşi polinucleari cu atomi sau

întâmplare fenomenală în istoria

grupe punţi în asociere strânsă cu un

ştiinţei, care – prin ce miracol? - l-o fi

agregat din atomi identici zis cluster.

marcat pe nou-născut, determinându-i

Stereochimia luxuriantă şi confor-

parcă preocupările de o viaţă:

maţiile fantastice ale acestor compuşi

consacrarea cu trup şi suflet studiului

generează proprietăţi spectroscopice
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dioximinelor metalelor tranziţionale, ce
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şi termodinamice specifice,

s-au dovedit a fi nişte modele extraordinare ale

importante pentru înţelegerea proceselor viului şi

diverselor sisteme biologice. Astfel Antonie Ablov

care condiţionează rolul considerabil al acestor

şi colaboratorii săi au demonstrat pe deplin

compuşi în supraconductibilitate, electronică

configuraţia trans a dioximinelor ciugaeviene; în

moleculară etc. Aici magistrul şi-a găsit spaţiul

urma numeroaselor sinteze de compuşi

propice pentru a-şi desface larg aripile în

octaedrici noi au înşiruit, ca mărgelele pe aţă,

perspectiva utilizării lor în nanotehnologie, la

liganzii coordinaţi după capacitatea lor de a

crearea materialelor supraconductoare şi

exercita influenţa în trans; au stabilit un nou tip de

semiconductoare, a memoriei magnetice de

izomerie, aşa-zis „al cărţii întredeschise”; au

densitate mare, precum şi în rezolvarea

elucidat proprietăţile fiziologice şi activitatea

problemei fundamentale a dirijării reactanţei şi a

catalitică a acestei importante clase de substanţe;

sintetizării de noi compuşi cu proprietăţi dorite.

au sintetizat o serie de dioximine, absolut
necunoscute până la ei, care diferă radical de

Antonie Ablov a fost savantul şi omul care prin

cele ciugaeviene, prezentând un nou tip de

prestanţa-i, prin profunzimea cunoştinţelor ce le

structuri binucleare cu configuraţia cis, şi care au

poseda a izbutit să creeze, să conducă şi să

intrat în patrimoniul ştiinţei mondiale sub

instruiască în permanenţă o prestigioasă Şcoală

denumirea de dioximine abloviene.

Ştiinţifică în domeniul Chimiei Coordinative.
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E remarcabil faptul că magistrul nostru descinde

tură şi tehnică. În cercetările sale, Antonie Ablov a

chiar din mediul creatorului chimiei coordinative,

sintetizat designuri moleculare de-a dreptul

legendarul profesor de la Politehnica din Zürich

fantastice, căci a fost să fie un arhitect al

Alfred Werner (1866–1919), laureat Nobel (1913).

compuşilor coordinativi. Graţie neasemuitei sale

În laboratoarele acestuia s-a format conducătorul

imaginaţii, a dat fiinţă unor splendide şi unice în

lui ştiinţific profesorul de la Unviersitatea

felul lor obiecte de studiu şi cunoaştere, aplicând

„Al. I. Cuza” din Iaşi, Nicolae Costăchescu (1876–

cele mai noi metode de cercetare a lor din

1939). Antonie Ablov, la rândul său, elaborează

domeniul fizicii şi matematicii, adaptându-le,

sub conducerea lui Nicolae Costăchescu şi

înnobilându-le, uneori elaborând procedee şi

susţine, pe 20 februarie 1932, la Universitatea din

tehnici de laborator noi.

Iaşi teza de doctor în chimie cu tema „Influenţa
substituenţilor în baze şi în anioni asupra numărului de coordinaţie al unui metal” pentru ca la 25
iulie 1944 să-şi susţină şi a doua teză de doctorat
pentru titlul ştiinţific de doctor habilitat în chimie
„Contribuţii la natura legăturilor şi a stereochimiei
compuşilor coordinativi” în faţa Consiliului Ştiinţific

Antonie Ablov a lăsat o adâncă urmă în chimia
coordinativă contemporană. Prin activitatea şi
crezul său de savant, pedagog şi activist public a
adus ştiinţei, economiei şi spiritualităţii noastre
un spor de prestigiu recunoscut şi apreciat în
lume.

al Universităţii din Kazan. Prin urmare, am putea

Prin tot ceea ce a intuit şi a creat, Ablov -

recapitula: noi, care ne considerăm ucenicii lui

inepuizabilul rămâne savantul care, cu certitudine,

Antonie Ablov, constituim de fapt cea de a patra

mai urmează a fi descoperit.

generaţie de chimişti-cercetători, iar elevii noştri
care ilustrează azi Şcoala Abloviană de Chimie

Magistrul nostru a fost un lider nepereche graţie

Coordinativă – cea de a cincea generaţie de

cunoştinţelor, aptitudinilor, ingeniozităţii,

cercetători de la Alfred Werner pornire.

iniţiativelor şi acţiunilor sale. Numele lui

Azi putem afirma cu certitudine că Şcoala
abloviană este una de durată, veritabilă, dăinuind
peste veacuri prin principala sa componentă ce
reprezintă manifestarea virtuţilor formative. Ea
poate fi asemuită cu un foc de artificii, când din
fiece bulgăre aprins explodează pe cer alte şi alte
scânteietoare lumini; în cazul profesorului Antonie
Ablov, acestea sunt şcolile discipolilor şi ale
discipolilor discipolilor săi care au depăşit demult
perimetrul Republicii Moldova, prinzând rădăcini
şi în alte centre de chimie coordinativă de pe
mapamond.
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Antonie Ablov a publicat peste 760 de lucrări de
rezonanţă, a pregătit 75 de doctori şi doctori
habilitaţi în ştiinţe, inclusiv conducători de şcoli
performante în cele mai noi domenii ale chimiei
coordinative cum sunt cristalochimia, chimia
cuantică, magnetochimia, radiospectroscopia,
biotehnologia, chimia supramoleculară, sistemele polinucleare etc. El a promovat cercetarea

dintotdeauna s-a asociat cu cuvântul primul:
primul şef al Catedrei de Chimie Anorganică,
primul decan al Facultăţii de Chimie, primul
director al Institutului de Chimie, primul academician coordonator al Secţiei respective etc. A fi
primul în toate era stilul lui de viaţă cotidiană, era
esenţa existenţei sale. Şi dacă avem azi o
Facultate de Chimie şi Tehnologie Chimică
prosperă, un Institut de Chimie cu renume şi o
Şcoală de Chimie Coordinativă recunoscută în
lume – toate acestea le datorăm mai ales lui,
irepetabilului Antonie Ablov.
Academicianul Antonie Ablov a fost nu numai un
mare chimist, dar şi un spirit elevat, mereu ataşat
de artele frumoase – un cunoscător al muzicii, al
picturii, un fin şi informat amator de teatru, un
pasionat bibliofil şi biblioman, un gânditor
preocupat profund de problemele filosofiei şi
istoriei universale, un ardent popularizator al
ştiinţei.

interdisciplinară, depăşind astfel graniţele dintre

Oamenii mari nu mor, ei trec în nemurire pentru a

chimie, biologie, fizică şi matematică, ceea ce a

lumina calea celor vii. Moartea aduce cu sine, pe

avut repercusiuni benefice în medicină, agricul-

lângă durerea ajunsă la limită, şi o oră a
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limpezirii, când se dă uitării toată mizeria şi

„Academicianul Antonie Ablov”, în valoare de zece

nimicnicia vieţii de fiecare zi şi rămâne numai

mii de lei (830 USD) anual, pentru cel mai bun

ceea ce este sortit veşniciei.

doctorand în chimie.

Pe 13 septembrie 2004 la Institutul de Chimie al

Dragostea şi respectul faţă de om, grija plină de

Academiei de Ştiinţe a Moldovei a fost inaugurată

tact, delicateţea şi farmecul, seninătatea şi spiritul

o placă comemorativă „Academicianul Antonie

dreptăţii, comportarea curajoasă, cinstea

Ablov”. La dezvelirea acestei plăci am avut

desăvârşită şi marea pasiune pentru chimie pe

sentimentul că însuşi magistrul nostru, Antonie

care ni le-a lăsat moştenire academicianul

Ablov, a coborât şi păşeşte printre noi şi nu m-am

Antonie Ablov sunt purtate azi ca o făclie spre a

putut reţine să nu-i spun, în faţa asistenţei la

lumina gândurile urmaşilor.

acest eveniment, cu multă emoţie: „Bun venit
acasă, la Casa pe care ai zidit-o, Institutul de
Chimie, Învăţătorule scump!”.

Acesta a fost Antonie Ablov, cel care ne-a dăruit
suflet din sufletul lui, către el ne îndreptăm azi
pioasele noastre gânduri, fiind mereu încercaţi şi

Tot atunci Prezidiul Academiei de Ştiinţe a

măcinaţi de întrebarea shakespeariană: „Oare

Moldovei a instituit o bursă de excelenţă

când, asemeni lui, veni-va altul?”
Dumitru BATÎR,

doctor habilitat în chimie, profesor universitar, laureat al Premiului de Stat

SUMMARY

The scientific work outlines the portrait of Antonie Ablov (1905-1978) master’s degree,
Doctor Habilitate in Chemistry, University Professor, Academician of the Academy of
Sciences of Moldova, one of the organizers of the chemistry department of the State University of Moldova and the Institute of Chemistry of the ASM, founder of the Coordinative
Chemistry Section, author of more than 760 scientific publications, owner of the most
important patents for inventions, the scientific supervisor and tutor of about 75 doctors and
doctors habilitate in the science, the Laureate of the Moldova State Prize, a eminent person
in Moldova and in the world, an example of erudite all along the life.
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La 6 iulie 1950 s-a născut la Coteala, Briceni, Nicolae BUJOREANU, doctor în ştiinţe tehnice,
şef de laborator la Institutul de Fiziologie a Plantelor al AŞM, cercetător în domeniul pomiculturii şi
fitotehniei.
În decursul anilor 1979-1983 lucrează la în calitate de specialist superior, apoi cercetător ştiinţific
inferior. În 1983-1987 este cercetător ştiinţific, şef interimar de laborator. În anii 1987-2000 devine
cercetător ştiinţific superior, cercetător ştiinţific coordonator, şef de laborator.
N. Bujoreanu a elaborat şi a implementat diverse metode, remedii şi procedee în tehnologia de creştere
şi păstrare a fructelor de măr şi păr. Este deţinător a 15 brevete de invenţie, autor a peste 70 lucrări
ştiinţifice. Rezultatele muncii sale au fost menţionate cu Marele Premiu la Salonul Internaţional pentru
tineret “Inventică-Creativitate-Inovare”, Chişinău (1997), medalie de aur la Salonul Internaţional de
Inventică, Modele, Desene de la Bucureşti (1997, 1999, 2001), medalie de argint şi bronz la Salonul
Internaţional de Inventică de la Geneva (2000, 2001), premiile I şi II la concursul “Inventatorul
anului 1997 şi 2000”, organizat de AŞM.
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NODURI PE FIRUL AMINTIRILOR
sau O VIA|+ D+RUIT+ OAMENILOR
Mult m-au frământat gândurile înainte de a începe a pune pe hârtie aceste amintiri
sărăcite de timpul care trece ca o tornadă peste memoria noastră, lăsând în urmă nevătămat
doar ceea ce a fost construit temeinic, gospodăreşte şi cu mare dragoste.
Primul nod rămas pe firul amintirilor

sperând că nota „cinci”, pe atunci cea

despre Omul cu literă mare Ion

mai mare, îmi este asigurată. Dar

Cebotaru a fost legat de profesorul meu

dumnealui nu se opreşte aici, după

de matematică dl Boris Tonciac care, la

cum mă aşteptam, ci îmi mai pune o

lecţiile lui înflăcărate şi altoitoare de

întrebare referitor la teorema lui

dragoste pentru „regina” tuturor

Pitagora, parcă vrând să-l examineze

ştiinţelor, nu uita să ne spună şi câteva

pe colegul său de facultate, nu pe

cuvinte de înaltă apreciere pentru

mine. Dezarmat de răspunsul

prietenul şi colegul său de facultate Ion

excelent la întrebarea premergătoare,

Cebotaru care, după cum ne

am bâlbâit nu mai ţin minte ce, dând

mărturisea dânsul, datorită

probabil vina pe profesorul de

cunoştinţelor profunde şi intelectului

„patru” în foaia de examinare, notă, de fapt, destul

de matematici ale Institutului Pedagogic „Ion

de mare pentru un absolvent de la ţară, cu

Creangă”. Şi ne mai îndemna dânsul să credem

profesor de matematică cu studii universitare

în puterile noastre intelectuale de a cuceri culmile

doar în ultimul an de şcoală.

ştiinţei aşa cum au reuşit mulţi copii de ţărani,
printre care pe primul loc se situa eroul său Ion
Cebotaru. Pentru mine, dar cred că şi pentru
mulţi colegi de-ai mei de clasă, eroul profesorului

treilea nod pe firul amintirilor, a fost pe de-a
dreptul uluitoare din toate punctele de vedere.
Modelul imaginar pe care mi-l crease în mintea

trebuia să tindem. Aşadar, necunoscându-l

mea adolescentină profesorul Boris Tonciac, a

personal, chiar nevăzându-l aievea niciodată, Ion

devenit o realitate, după mine, cel din acea vreme,

Al doilea nod pe firul amintirilor este legat de
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Impresia primei mele întâlniri cu Ion Cebotaru, al

nostru a devenit modelul imaginar spre care

Cebotaru mi-a determinat destinul, viitorul.

Intellectus

matematică, şi m-am ales cu nota

excepţional, a fost repartizat la una din catedrele

examenul de admitere la matematică (oral) la
Facultatea de fizică şi matematică a Institutului
Pedagogic „Ion Creangă”, la care am avut fericirea
să nimeresc în grupa unde examinator era chiar
el – eroul profesorului meu de matematică şi
modelul meu imaginar – Ion Cebotaru. După ce
răspunsesem la întrebările din bilet, printre care
se cerea şi demonstrarea geometrică a teoremei
lui Pitagora, dumnealui parcă îmi citise gândurile,

de neegalat. În faţa mea a apărut un bărbat tânăr,
de o frumuseţe rară, în tot înţelesul cuvântului: o
statură puţin peste medie, un păr - pana corbului,
ondulat, o faţă inteligentă cu trăsături simetrice,
cu ochi mari, iscoditori, dar blajini, cu mâini care
au lăsat demult în urmă muncile ţărăneşti grele,
cu un mers negrăbit şi gânditor, o ţinută elegantă,
nesfidătoare şi totodată impunătoare, o atitudine
binevoitoare, aproape prietenoasă faţă de cei din
preajmă, un zâmbit timid, o vorbire corectă,
coerentă, logică şi reţinută.

mă întreabă ce şcoală am terminat şi cine mi-a

Mai târziu, când am avut şansa să-l am ca

fost profesor de matematică. Eu, cu mare plăcere

profesor, conducător, coleg şi, aş îndrăzni să

şi mândrie, am dat un răspuns impecabil,
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spun, prieten m-am convins de justeţea primelor

pomenesc faţă în faţă cu iubitul meu profesor Ion

impresii, care nu numai că s-au adeverit pe

Cebotaru care, spre uimirea mea, mă recunoscu,

deplin, dar s-au şi aprofundat şi completat cu

deşi trecuseră mai mult de şase ani de la

multe altele, pe care sper să reuşesc în cele ce

examenul la algebra superioară pe care-l

urmează să le scot din umbra timpului.

susţinusem la dumnealui. Datorită

Următorul nod pe firul amintirilor este legat de
prelegerile profesorului Ion Cebotaru ţinute în faţa
studenţilor anului întâi la disciplina „Algebra
superioară”. Ion Cebotaru este unicul din primii
mei profesori universitari care, prin intermediul
instruirii matematice, a reuşit să-mi transmită

peste vreo opt luni am trecut concursul pentru
funcţia de asistent la catedra de matematică
superioară a aceleaşi facultăţi.

şi comportamentului pedagogic al unui dascăl.

aproape necunoscut, s-a dovedit a fi, după cum

Dumnealui nu-şi permitea niciodată să se

m-am convins pe durata întregii noastre

prezinte în faţă studenţilor cu tema nepregătită

colaborări, crezul vieţii sale – dăruirea completă,

sau pregătită superficial. Alegerea modalităţilor

fără rezervă oamenilor. Întru a pune în practică

adecvate de expunere a materialului teoretic,

această concepţie de viaţă, Ion Cebotaru alege un

exemplificarea tezelor teoretice prin exerciţii

domeniu de activitate nou şi atractiv anume pentru

practice, folosirea optimală a tablei, executarea

tineri – matematica aplicată. Romantic, plin de

impecabilă a figurilor şi schemelor mi-au rămas

forţă, încrezător în reuşită şi cu o mare dorinţă de

drept modele pentru toată activitatea mea

a face cât mai multe lucruri folositoare oamenilor

profesională în orice domeniu n-aş fi activat.

şi ţării, Ion Cebotaru devine şef al colectivului ce

Cultura vorbirii, exprimată printr-un vocabular

urma să pună primele pietre la temelia şcolii

bogat, formarea corectă a propoziţiilor şi

moldoveneşti de matematică aplicată din cadrul

expresiilor, folosirea cuvântului potrivit la locul

Institutului de matematică cu Centru de calcul al

potrivit l-au situat pe profesorul Ion Cebotaru

Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

printre cei mai buni vorbitori ai limbii române din

De la bun început, Ion Cebotaru intuieşte
necesitatea creării unui colectiv capabil nu numai
să elaboreze metode matematice pure, dar şi să

faţă” completează cele mai elocvente şi, totodată,

creeze algoritme şi programe pentru calculator

cele mai exacte caracteristici ale dascălului meu.

orientate spre soluţionarea problemelor practice

Următoarele amintiri sunt legate de Ion Cebotaru
în calitatea sa de cercetător şi organizator al
investigaţiilor ştiinţifice, fondator şi manager
general al Centrului de Calcul al Universităţii de
Stat din Moldova, promotor ardent al matematicii
aplicate etc.
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fizică şi matematică a Universităţii de Stat, iar

Această preocupare de soarta mea, a unui om

măsură în orice acţiune şi inteligenţa „scrisă pe

Intellectus

angajat în calitate de laborant la Facultatea de

elementele de bază ale culturii vorbirii, ale ţinutei

timpurile sale, iar ţinuta sobră, academică, cu

Primul din aceste noduri care, dacă nu s-ar fi
legat, probabil nu mai existau celelalte, ţine de
întâlnirea întâmplătoare cu Ion Cebotaru la
întoarcerea mea la Chişinău după satisfacerea
serviciului militar în iarna anilor 1962-1963. În
căutarea unui loc de lucru, am deschis uşile mai
multor instituţii de învăţământ şi de cercetări
ştiinţifice, dar din diverse considerente peste tot
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recomandărilor sale, în scurt timp am fost

din diverse domenii ale economiei naţionale. În
acest scop, la insistenţa domniei sale, la Sectorul
de matematică aplicată sunt antrenaţi atât tineri
matematicieni, cât şi fizicieni, chimişti, ingineri,
economişti - toţi doritori să se angajeze plenar la
realizarea planurilor, pe de-a dreptul grandioase,
ale conducătorului lor.
Îndemnat şi încurajat de fostul meu profesor şi
viitorul meu mentor Ion Cebotaru, am îmbrăţişat şi
eu matematicile aplicate, transferându-mă la
Institutul de matematică cu Centru de calcul al
AŞM şi specializându-mă, la recomandarea
domniei sale, în metodele stohastice – aplicaţii
ale teoriei probabilităţilor şi statisticei matimatice.

am fost refuzat. Şi iată într-o bună zi, în timpul

Fiind la început de cale în acest domeniu nou

„escaladării” la Universitatea de Stat, mă

pentru ţara noastră, Ion Cebotaru a avut mare
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grijă de înfiriparea şi dezvoltarea continuă a

promovarea şi perfecţionarea profesională a

colaborării cu marile centre ştiinţifice din Moscova,

colaboratorilor doritori de carte. Domnia sa caută

Kiev, Novosibirsc, Leningrad ş.a. Cu sprijinul

locuri pentru stagierea şi doctorantura

acestor centre, Ion Cebotaru a contribuit la

(aspirantura), sub îndrumarea unor conducători

pregătirea a zeci de tineri specialişti în metodele

ştiinţifici calificaţi, a tuturor tinerilor care tindeau

de calcul, dirijarea optimală, programare,

să-şi îmbogăţescă cunoştinţele în domeniile lor

informatică ş.a.

preferate, indiferent dacă activau sau nu în cadrul

Creând astfel un potenţial ştiinţific uman în
domeniul matematicii aplicate, capabil să se

Pe vremea directoratului lui Ion Cebotaru pentru

dezvolte mai departe de sine stătător, Ion

Centrul de calcul al Universităţii de Stat din

Cebotaru îşi asumă o altă misiune nobilă, dar

Moldova au fost obţinute, reparate şi puse la

foarte complexă şi responsabilă - fondarea unui

dispoziţia colaboratorilor cabinete spaţioase, au

Centru de calcul universitar modern şi punerea lui

fost construite din temelie trei săli moderne şi

la dispoziţia studenţilor, profesorilor, savanţilor.

instalate trei maşini electronice de calcul din

Realizarea acestei opere de o importanţă

seria Sistemului Unic (ES), săli studenţeşti

strategică pentru învăţământul universitar a

specializate înzestrate cu terminale (displee)

început, practic, de la zero – nu existau nici

pentru lucrări de laborator şi multe-multe acţiuni

colectiv, nici spaţiu corespunzător, nici tehnică, nici

cu caracter de pionierat în ţara noastră.

mijloace financiare. La bază au stat doar ideea şi
entuziasmul ctitorului Ion Cebotaru şi susţinerea
necondiţionată din partea rectorilor Universităţii
de Stat - la început cea a lui Artiom Lazarev, iar
mai apoi a lui Boris Melnic.

catedrelor universitare sisteme automatizate de
dirijare şi instruire (cursuri interactive asistate de
calculator), metode, algoritme şi programe pentru
soluţionarea problemelor concrete din multe
domenii ale ştiinţei, tehnicii, economiei, sănătăţii

datorită capacităţilor sale organizatorico-

etc. Multe colective ale Centrului de calcul îşi

manageriale excepţionale, Ion Cebotaru reuşeşte

asigurau existenţa de sine stătător prin

să formeze un colectiv închegat de profesionişti,

executarea lucrărilor de cercetare pe bază de

începând cu tehnicienii şi operatorii MEC şi

contracte economice cu instituţii, organizaţii şi

terminând cu vicedirectorii, în rândul cărora m-am

întreprinderi atât din republică, cât şi de peste

aflat şi eu, cu şefii de direcţii, secţii şi sectoare. Şi

hotare. Astfel, Centrul de calcul dispunea de

aici, ca şi la Academie, Ion Cebotaru a avut grijă

mijloace financiare proprii, care au permis

ca colectivul nou creat să facă faţă multiplelor

majorarea salariilor colaboratorilor, efectuarea

probleme ale învăţământului universitar, ale

deplasărilor ştiinţifice, participarea la conferinţe,

ştiinţei, tehnicii şi economiei, angajând specialişti

simpozioane, seminare, procurarea literaturii

deja formaţi, dar şi tineri cutezători din diverse

ştiinţifice ş.a.

fizicieni, chimişti, economişti, pedagogi, filologi
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Au fost elaborate şi puse la dispoziţia serviciilor şi

Într-o perioadă de timp nu prea îndelungată,

ramuri ale ştiinţei şi tehnicii: matematicieni,
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Centrului de calcul.

etc.
Nivelul înalt al cercetărilor ştiinţifice şi proiectelor
realizate este asigurat de colaborarea fructuoasă
cu cele mai prestigioase centre ştiinţifice din fosta
URSS, precum şi cu Universitatea „A. I. Cuza” din
Iaşi, România, şi Universitatea de Stat din Plovdiv,
Bulgaria.

O ultimă idee remarcabilă, căreia i-a dat viaţă Ion
Cebotaru, a fost crearea Centrului Interuniversitar
de Calcul. Pe vremenile acelea, după părerea
mea, aceasta era o idee foarte progresivă.
În acea perioadă autorul acestor rânduri activa
deja în cadrul Ministerului învăţământului superior
şi mediu de specialitate şi observa deja de la
distanţă frământările şi greutăţile de nedescris
prin care trecea profesorul Ion Cebotaru. Cred că

Ion Cebotaru nu-şi precupeţeşte nici timpul, nici

numai tenacitatea cu care dumnealui a activat

forţele, nici chiar mijloacele financiare proprii, care

toată viaţa sa i-au adus câştig de cauză şi-n

erau de altfel destul de modeste, pentru

această bătălie. Dar, după cum se cunoaşte, în

83

ANIVERSÃRI

necesitatea investigaţiilor ştiinţifice şi iniţierii unor

orice conflict, fie el şi paşnic, creşte numărul
neprietenilor, chiar al duşmanilor, uneori şi din

proiecte concrete în acest domeniu, ideea lui Ion

rândul celor pe care i-ai ajutat să-şi croiască

Cebotaru a fost ignorată. Potenţialul ştiinţific

drum în viaţă sau să depăşească momentele

uman, aşa mic cum era dar real, s-a dispersat în

critice de care nimeni nu este asigurat. Aşa s-a

multiplele instituţii de cercetare-dezvoltare şi de

întâmplat şi cu Ion Cebotaru. Puţin timp după

învăţământ superior cu pretenţii în domeniu, însă

bătălia menţionată mai sus, domnia sa a cedat,

fără nişte lideri cu viziuni complexe şi sistemice

părăsind postul de director al Centrului

de talia lui Ion Cebotaru.

Interuniversitar de Calcul – a treia sa ctitorie,

În încheierea acestei dezlegări a unui număr doar

rămasă în istoria ştiinţei şi învăţământului

foarte mic de noduri de pe firul amintirilor legate

universitar din Republica Moldova.

de Personalitatea integră, Omul inovator şi

Au urmat încercări disperate de a realiza un alt

promotorul noului Ion Cebotaru îmi permit să trag

proiect de valoare – crearea unui Institut ştiinţifico-

doar o singură concluzie: activitatea lui Ion

practic de dezvoltare durabilă. Deşi multă lume,

Cebotaru a fost şi va rămâne în memoriile

începând chiar cu conducerea ţării, a conştientizat

noastre drept un exemplu de viaţă dăruită
oamenilor!
Ştefan GAJIM,

doctor în ştiinţe tehnice, consilier director general AGEPI

CALENDAR
La 16 august 1935 s-a născut, la Chişinău, Alexandru CHIRILOV, doctor în biologie, cercetător în
domeniul fiziologiei plantelor, “Om Emerit” al Republicii Moldova.
Alexandru Chirilov a absolvit facultatea de chimie a Universităţii de Stat din Moldova. Din anul 1961
activează la Institutul de Fiziologie a Plantelor al AŞM, avansând de la laborant până la şef de
laborator. Este doctor în ştiinţe biologice (1968), membru al Federaţiei Europene a Societăţilor
fiziologilor plantelor.
A contribuit la aprecierea gradului de rezistenţă a unor soiuri autohtone noi şi introduse, la fondarea
fiziologică a posibilităţii cultivării soiurilor rezistente la ger pe tulpină înaltă. A elaborat metode,
procedee şi recomandări pentru implementarea soiurilor.

Intellectus
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Este autor a circa 150 publicaţii ştiinţifice, inclusiv 2 monografii, 2 broşuri metodice, 2 metode de
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analiză biochimică, 7 brevete de invenţie în domeniul sporirii rezistenţei, productivităţii şi calităţii
roadei viţei de vie.
A participat la saloanele naţionale şi internaţionale de inventică de la Geneva (în anul 1999 – medalie
de argint, 2000 – medalie de bronz, 2001 – medalie de argint şi de bronz), Bucureşti (1999 – medalie
de aur şi premiul I, 2001 – medalie de bronz), Chişinău (1999 – Premiul Mare, 2001 – diplomă de
gradul I).

AGEPI NEWS

SCHIMB DE EXPERIEN|+ AGEPI-OSIM
}N DOMENIUL INFORMATICII

Î

n perioada 28 august-2 septembrie curent, la

Rusanovschi, şef delegaţie, director Departament

AGEPI a avut loc un schimb de experienţă între
specialiştii Agenţiei şi ai Oficiului de Stat pentru

Informatică şi Regie, Iu. Mîndrescu, director
adjunct Departament, N. Purcaci, şef Secţie

Invenţii şi Mărci din România (OSIM) în domeniul
Softului Comun (concepte de bază, practici de

programare şi administrare, I. Cioclea, specialist
principal Secţie BD, I. Melnic, şef Secţie resurse

implementare în domeniul invenţiilor, desenelor/
modelelor industriale, transfer de date tip imag-

informaţionale şi Internet, V. Onişoru, specialist
principal în secţia respectiă ş.a.

ine, date bibliografice), al EPTOS (securitate şi
conectivitate PatNet2, servere componente şi
funcţii asociate, integrarea cu un LAN intern,
aplicaţii în Faza 1 - e-olf şi e-Phoenix, aplicaţii în
Faza 2 – Soprano), SMART (stadiul actual şi
etapele viitoare de dezvoltare/implementare),
documentarea electronică (proiecte comune cu
OEB - NST, esp@cenet, EPOQUE - interfaţă de
documentare în peste 45 mln documente de
brevet, MIMOSA), stadiul actual de implementare a
reformei Clasificării Internaţionale de Brevete.
Din componenţa echipei AGEPI, antrenate în
schimbul de experienţă, au făcut parte V.

Delegaţia OSIM i-a inclus în componenţa sa pe
următorii specialişti în domeniul de referinţă:
Mariana Pandele, Alexandra Nicolae, Eugenia
Nicolae, Edith Zamfir.
Delegaţia OSIM a avut întâlniri de lucru cu
administraţia AGEPI şi personalul Direcţiei
Informatică şi Regie, familiarizându-se cu
activitatea de ansamblu a Agenţiei, iar în cadrul
programului social oferit de colegii din Republica
Moldova a participat la manifestările culturale
prilejuite de Ziua naţională „Limba noastră” şi a
vizitat Complexul monastic Hâncu.

Intellectus
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SIMPOZIONUL INTERNA|IONAL “TRANSFER
TEHNOLOGIC }N INGINERIE ELECTRONIC+,
MATERIALE MULTIFUNC|IONALE {I MECANIC+ FIN+”
a 17 septembrie curent, în sala mare de

L

Moldovei, Laboratorul Cercetărilor Armate al SUA –

conferinţe a AŞM, şi-a ţinut lucrările

Oficiul European de Cercetări. Această acţiune

Simpozionul ştiinţific internaţional cu genericul

face parte din seria de manifestări, programate

„Transfer tehnologic în inginerie electronică,

pentru anul în curs, dedicată problemelor de

materiale multifuncţionale şi mecanică fină”,

transfer tehnologic în diverse domenii ale

organizat de AŞM, Agenţia pentru Inovare şi

economiei naţionale.

Transfer Tehnologic a AŞM, Asociaţia de Cercetare
şi Dezvoltare din Republica Moldova (MRDA),
Fundaţia SUA pentru Cercetare şi Dezvoltare Civilă
(CRDF), Agenţia de Stat pentru Proprietatea
Intelectuală (AGEPI), Universitatea Tehnică a

Un cuvânt de salut către participanţii forului
ştiinţific a rostit acad. Gh. Duca, preşedintele AŞM,
în care a abordat realizările şi perspectivele
transferului tehnologic în Republica Moldova.
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Conform programului de lucru, rapoarte ştiinţifice

În cadrul simpozionului au participat cu comuni-

au prezentat Şt. Novac, Director general AGEPI

cări şi specialişti străini, care au făcut un schimb

(„Activitatea inventivă în domeniul electronicii în

de experienţă privind transferul tehnologic în

perioada anilor 1993-2005”), Gr. Ştirbu, şef Direcţie

statele pe care le reprezintă. Dl Hans Falt,

Ministerul Industriei şi Infrastructurii („Rolul

preşedintele Centrului Programelor de Compe-

tehnologiilor avansate în industria electronică”),

tenţă din Suedia a prezentat activitatea Centrului

acad. V. Canţer, coordonator Secţie Ştiinţe Tehnice

din ţara sa şi a răspuns la întrebări.

şi Inginereşti AŞM („Ingineria şi tehnologiile
electronice în dezvoltarea economică a Republicii

Au fost ascultate cu deosebit interes şi

Moldova: actualităţi şi perspective”), prof. I.

comunicările prezentate de dr. Mark A. Suskin,

Tighineanu, Vicepreşedinte al AŞM („Activitatea

directorul Fundaţiei Ştiinţifice Naţionale, Oficiul

instituţiilor ştiinţifice în domeniul materialelor

European (Franţa, Paris) şi Yuri Alferov, expert al

multifuncţionale”), dr. L. Romanciuc, director

Reţelei de Transfer Tehnologic din Rusia.

executiv Asociaţia pentru Cercetare şi Dezvoltare
din Moldova („Programele de granturi MRDA”),

Simpozionul s-a încheiat cu o „masă rotundă”,

acad. D. Ghiţu, director Biroul specializat pentru

în cadrul căreia s-au pus în discuţie atât

construcţii şi tehnologii în domeniul electronicii

problemele practice legate de tema conferinţei,

corpului solid al AŞM („Undele electromagnetice

cât şi materialele expoziţiei de transfer

milimetrice atermice (UEMA) – probleme ştiinţifice

tehnologic, desfăşurată chiar în sala de

fundamentale şi aplicative”) ş.a.

conferinţe.

SEMINAR }N PROBLEME DE PROPRIETATE
INTELECTUAL+ PENTRU AGEN|II ECONOMICI
DIN RAIONUL TELENE{TI

P

e 24 august curent, colaboratorii AGEPI au

Desene şi Modele Industriale, M. Spinei, special-

participat la un seminar organizat de BIZPRO

ist principal Secţie marketing, servicii.

din or. Orhei şi AGEPI pentru agenţii economici

Despre oportunitatea organizării unor asemenea

din raionul Teleneşti sub genericul: “Protecţia

seminare în teritoriu vorbeşte elocvent interesul
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proprietăţii intelectuale în Republica Moldova”. La

manifestat de participanţi, întrebările adresate

seminar au participat conducători ai

de aceştia, dat fiind faptul că, după cum a opinat

întreprinderilor mici şi mijlocii şi fermieri.

dl A. Moisei, director Departament Juridic

Intellectus

Moldova, Filiala Camerei de Comerţ şi Industrie

Comunicări privind cele mai actuale aspecte ale

AGEPI, încă mulţi antreprenori din republică nu

protecţiei proprietăţii intelectuale au prezentat

sunt la curent cu posibilităţile de care dispune
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A. Moisei, director Departament Juridic AGEPI,

sistemul de protecţie a OPI la ora actuală

N. Obrişte, specialist principal Secţie Mărci

şi cu avantajele oferite de acest sistem titularilor

Internaţionale, A. Şaitan, specialist principal Secţie

de drepturi.

AGEPI NEWS

SALONUL INTERNA|IONAL DE INVEN|II
{I TEHNOLOGII NOI “NOVOE VREMEA”
Azerbaidjan pentru invenţia Psihologia alternativă,
colectivului condus de prof. I. Sandu, Iaşi, pentru
Tehnologii de conservare a lemnului policrom şi
Institutului Ştiinţifico-Tehnic şi de Informaţie
Economică din Ucraina.
Cu medalii de aur au fost menţionate invenţiile:

1. Dispozitiv cuantic (grupul de autori: Vieru S.,
Dorogan V., Coliman A., Secrieru V., Munteanu
E., Dorogan A., UTM);

P

e 15-18 septembrie 2005 în or. Sevastopol,

2. Procedeu de obţinere a compoziţiei uscate de

Ucraina, s-a desfăşurat prima ediţie a

iod cu amidon (grupul de autori: Ciumeica A.,

Salonului Internaţional de Invenţii şi Tehnologii

Ivanova R., Tamarov P., Institutul Naţional de

Noi „Novoe Vremea”. Alături de inventatorii din

Farmacie);

Ucraina (ţara gazdă), a participat, cu peste 130 de
invenţii, un număr mare de inventatori din Belgia,
Germania, Ungaria, Federaţia Rusă, Estonia,
Moldova, România, Azerbaidjan.

3. Metodă de acordare a divizoarelor de tensiune
(autor I. Daniliuc, Business-Incubatorul
ELIRI-INC S.A.);

4. Tehnogenerator (grupul de autori: Martâniuc

Manifestarea în cauză s-a desfăşurat sub egida

N., Toderaş M., Condriuc A., Caraivanov N.,

Ministerului Educaţiei şi Ştiinţei din Ucraina,

UTM).

Agenţiei de Dezvoltare Economică din or.
Sevastopol, Administraţiei or. Sevastopol,
Universităţii Tehnice Naţionale din or. Sevastopol,
Universităţii de Stat de Medicină din or. Harkov,
Ministerului Educaţiei şi Ştiinţei al Republicii
Autonome Crimeea ş.a.
Delegaţia din Republica Moldova a fost prezentă
la această manifestare de amploare cu 4 lucrări

Intellectus
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de la Universitatea Tehnică a Moldovei, Institutul
Naţional de Farmacie, Business-Incubatorul
ELIRI-INC S.A. Lucrările inventatorilor moldoveni
au fost apreciate cu 4 medalii de aur şi 3 premii
speciale.

Premiul special al OOO „Krîmskii Prostor” a fost
acordat grupului de autori: Vieru S., Dorogan V.,
Coliman A., Secrieru V., Munteanu E., Dorogan A.,

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a

UTM; premiul special al MOO „Soţiopolis v

prezentat un stand informaţional cu variate

Ucraine” a fost decernat AGEPI, iar grupul de

materiale privind modalitatea de protecţie a

autori al Institutului Naţional de Farmacie –

proprietăţii intelectuale în Republica Moldova, fiind

Ciumeica A., Ivanova R., Tamarov P. – a fost

distinsă cu o medalie de aur, acordând, la rândul

distins cu Cupa de Aur a Forumului Inventatorilor

ei, 3 medalii de aur: inventatorului Ibador Ioşar din

Români.
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UN NOU SITE PENTRU INVENTATORI:
WWW.INFOINVENT.MD

R

ecent, programatorii Agenţiei de Stat pentru

că Salonul naţional de inventică se va desfăşura

Proprietatea Intelectuală au creat un nou site

în anul curent în cadrul Expoziţiei interstatale „CSI:

în limbile română, engleză şi rusă, având menirea
de a oglindi lucrările Expoziţiei Internaţionale
Specializate „INFOINVENT”, organizate anual de
către AGEPI şi CIE „Moldexpo”.
Site-ul include următoarele rubrici:

Ô
Ô
Ô
Ô
Ô
Ô
Ô
Ô
Ô
Ô
Ô
Ô
Ô

Despre „Infoinvent”
Program expoziţional
Domenii
Concursuri

ultimilor 5 ani din domeniile: protecţia mediului,
mecanică, chimie, electronică, textile, medicină,
agricultură, arhitectură etc.
În mod tradiţional, învingătorii vor fi distinşi cu
medalia de aur OMPI „Inventator remarcabil” (1),
Trofeul OMPI „Întreprindere inovatoare” (1),
Premiul Guvernului Republicii Moldova (1),
medalii de aur, argint, bronz, diplome şi premii,
acordate de AGEPI etc. De asemenea va fi

Juriu

disputat Trofeul AGEPI pentru inovare şi

Participanţi
Noutăţi

creativitate, medalia „Cel mai dotat tânăr
inventator”, „Cea mai bună inventatoare”, iar cei
mai activi ziarişti care abordează tematica

Înregistrare

proprietăţii intelectuale vor fi premiaţi în cadrul

Formulare

concursului special organizat de AGEPI al cincilea

Album

an la rând.

Link-uri

Inventatorii care doresc să participe la expoziţie,

a IX ediţie a EIS „Infoinvent” care se va desfăşura
în perioada 9-12 noiembrie 2005 în incinta CIE
„Moldexpo”. O noutate absolută constituie faptul
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proprietate industrială, create pe parcursul

Organizatori

cunoştinţă de ediţiile precedente, cât şi de cea de

Intellectus

La „Infoinvent-2005” vor fi expuse obiecte de

Catalog

Accesând rubricile de mai sus, inventatorii vor lua
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produse scientointensive şi tehnologii avansate”.

cât şi cei ce se interesează de ultimele realizări în
domeniul proprietăţii industriale şi intelectuale din
republică, pot găsi informaţie mai detaliată
accesând site-ul www.infoinvent.md
Cor. „Intellectus”

MOZAIC

SURSE ALTERNATIVE DE ENERGIE: UN NOU PROIECT
(IMPLEMENTAREA POMPEI HIDRAULICE UNIVERSALE)

Având un caracter teoretico-practic, procesul creaţiei tehnice, conform concepţiei
savantului G. Altşuler expuse în lucrarea „Cum să învăţăm a inventa”, include trei etape:
analitică, operativă şi sintetică.
Etapa analitică
Primul pas. Abordarea problemei sub aspect
general: mini-hidrocentrală ce funcţionează fără
consum de combustibil sau energie electrică şi
care nu dăunează mediului.

şi pentru irigarea terenurilor şi combaterea
inundaţiilor.

Etapa sintetică
Primul pas. Confirmarea raţionalităţii formei
complexe a pompei hidraulice.

Al doilea pas. Reprezentarea rezultatului final
ideal: avantajul principal al pompei hidraulice

Al doilea pas. Schimbările operate în procesul

constă în faptul că dispozitivul funcţionează fără

utilizării instrumentelor auxiliare: de exemplu,

consum de combustibil sau energie electrică.

pentru irigarea terenurilor se aplică pompa
hidraulică, iar pentru generarea energiei se

Al treilea pas. Impedimentele ce intervin la

conectează generatorul.

realizarea acestui obiectiv: materialele şi
transportarea lor, plata comenzilor pentru anumite

Al treilea pas. Aplicarea principiului respectiv la

detalii necesare la construcţia pompei.

soluţionarea altor probleme, în alte scopuri

Etapa operativă

tehnologic de conservare a legumelor şi fructelor

ce se produc din momentul când pompa

sau pentru combaterea inundaţiilor).

hidraulică începe să funcţioneze.

Bilanţ (concluzii):

Al doilea pas. Se cercetează care va fi impactul
hidrocentrala funcţionează în baza energiei
cinetice a apei râului; nu sunt necesare nici
baraje, nici energie electrică suplimentară pentru
irigarea terenurilor.

3/2005

vacuum, necesar, de exemplu, în procesul

Primul pas. Se determină care sunt schimbările

pompei hidraulice asupra mediului. Mini-

Intellectus

(pentru pomparea aerului, crearea unui regim de

Pompa hidraulică complexă este prevăzută, din
faza de proiectare, pentru extinderea disponibilităţilor ei de aplicare. Depinde de scopul pe
care îl urmărim: pomparea apei pentru irigarea
terenurilor sau producerea energiei electrice.
Unul din avantajele ei este şi faptul că nu

Al treilea pas. Se stabileşte care va fi impactul

utilizează vreun combustibil sau energie electrică;

pompei hidraulice asupra obiectelor situate în

instalaţia nu va afecta nicidecum mediul.

apropierea ei.

Atunci când râul are un debit mai mare, este

Concluzia finală este că, în loc de două

necesară o instalaţie de o capacitate superioară,

dispozitive, trebuie construit unul singur, el fiind

asigurându-se creşterea respectivă a

utilizat atât pentru generarea energiei electrice, cât

randamentului ei.

NOTĂ: MATERIALUL EXPUS A FOST REALIZAT ÎN BAZA IMPLEMENTĂRII POMPEI HIDRAULICE
UNIVERSALE INVENTATE ŞI EXPERIMENTATE DE INVENTATORUL LEONID POPUŞOI.
dr. în pedagogie Anatol CARNAUHOV, director CCTŞME
Ion HANGANU, sef de laborator
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CELE MAI IMPORTANTE ZECE REALIZ+RI
{TIIN|IFICE ALE ANULUI 2004

Prestigioasa revistă americană „Science” a publicat lista celor mai importante zece
realizări ştiinţifice ale anului 2004.

1. Descoperirea de către cei doi roboţi americani
trimişi pe Marte a unor dovezi concludente în
privinţa existenţei în trecut a apei pe această
planetă şi a unor posibile semne ale existenţei
unor forme de viaţă a fost considerată drept cea
mai importantă realizare ştiinţifică a anului 2004.
Opportunity şi Spirit, roboţii NASA care au aterizat
pe Marte la începutul acestui an, au scos la iveală
probe că planeta a fost străbătută de canale de
apă la un moment dat în istoria sa. Din acest
motiv, editorii de la Science au considerat munca
desfăşurată de cei doi roboţi drept cea mai
importantă realizare ştiinţifică a anului, plasând-o
în faţa unor alte descoperiri, care, la rândul lor, au
jucat şi vor juca un rol major în înţelegerea
trecutului şi în pregătirea viitorului vieţii pe
Pământ.
2. Pe locul doi în clasamentul întocmit de cei de
la Science a fost plasată descoperirea, în insula
indoneziană Flores, a fosilelor unui umanoid de
90 de centimetri înălţime, cu un creier care
reprezintă o treime din cel al oamenilor moderni.
Hominidul pitic a trăit în urmă cu 18.000 de ani,
fapt care sugerează că Homo floresiensis a
populat Pământul în aceeaşi perioadă cu Homo
sapiens sau omul modern. “Aceasta este cea mai
importantă descoperire antropologică din ultima
jumătate de secol”, după cum afirmă specialiştii
de la Science.

Intellectus
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3.

Cea de-a treia realizare a anului o constituie
clonarea embrionilor umani de către echipa sudcoreeană condusă de Woo San Hwang.
Realizarea nu are scopul de a conduce la
clonarea omului, ci va permite utilizarea celulelor
stem embrionare în cercetarea ştiinţifică, în
scopuri terapeutice. În plus, sud-coreenii au
demonstrat că tehnicile clonării pot funcţiona şi în
cazul celulelor umane.

4.

Crearea unui gaz ultrarece de către oamenii
de ştiinţă din SUA şi Austria reprezintă cea de-a
patra mare realizare ştiinţifică a anului 2004.
Realizarea este cu atât mai importantă cu cât au
fost utilizaţi fermioni, o clasă de atomi cu o
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structură nucleară care face foarte dificilă crearea
unei condensări.

5. A cincia realizare are în vedere faptul că aşazisul ADN dintre gene ajută la determinarea cât de
viguroase sunt acestea şi cum sunt acţionate în
activitatea de producere a proteinelor.
6. Pe locul şase, cei de la Science au plasat
descoperirea unor pulsari care orbitează unul în
jurul celuilalt şi care “pulsează” energie. Unul
dintre obiecte pulsează cu o viteză de 44 de ori pe
secundă. Studiind această radiaţie, oamenii de
ştiinţă speră să înţeleagă, pentru prima dată, mai
multe despre densitatea materiei dintr-un astfel
de corp ceresc.
7. În continuare a fost luată în considerare
stabilirea faptului că din cele 5.700 de specii de
animale şi plante descoperite în ultimul timp, 30
la sută sunt ameninţate de dispariţie.

8. Pe zi ce trece se descoperă noi şi noi
substanţe, dar, cu toate acestea, cercetătorii încă
mai au multe de aflat despre apă. În acest sens
putem spune că cea de-a opta realizare ştiinţifică
a anului 2004 are în vedere descoperirea modului
în care moleculele de apă reacţionează între ele
şi cum electronii şi protonii se dizolvă în apă.

9.

Locul nouă este ocupat de aşa-zisa revoluţie
din domeniul sănătăţii publice, şi anume
parteneriatele dintre sectorul privat şi cel public
pentru punerea la punct a noilor medicamente.
Numai în acest an s-au realizat 92 de astfel de
parteneriate de luptă împotriva unor boli ca
malaria, tuberculoza sau SIDA.

10. Ultima mare realizare a anului, dar nu cea
din urmă, constă în dezvoltarea unor tehnici de
identificare a genelor din apele oceanelor sau ale
unor specii situate pe fundul mărilor sau al
oceanelor. Segmentând aceste gene, oamenii de
ştiinţă speră să identifice noi specii şi să
înţeleagă cum au reuşit organismele să
supravieţuiască în cele mai “întunecate” locaţii de
pe Terra.
Sursa: http:www.rasu.org

INSTRUIRE ÎN DOMENIUL PI

PROTEC|IA PROPRIET+|II INTELECTUALE
}N REPUBLICA MOLDOVA
(INFORMA|IE SUCCINT+) (1)
Introducere

Dezvoltarea şi consolidarea sistemului naţional

Sistemul naţional de protecţie a proprietăţii

de proprietate intelectuală se datorează în mare

intelectuale se bazează actualmente pe câteva
elemente fundamentale:

Ô

Ô

Intelectuală (AGEPI): realizează politica

parteneriat reciproc avantajos cu circa 50 de oficii

statului în domeniu, eliberează titluri de

de specialitate din lume.

privind brevetele de invenţie, Legea privind

o bună desfăşurare a activităţii colectivului AGEPI,

protecţia soiurilor de plante, Legea privind

precum şi a utilizatorilor sistemului din toate

protecţia topografiilor circuitelor integrate,

zonele republicii. AGEPI dispune de un sistem

Legea privind mărcile şi denumirile de origine

informatic de ultimă oră şi de un bogat fond

a produselor, Legea privind protecţia

documentar-informaţional în domeniu. În sala

desenelor şi modelelor industriale, Legea

computerizată a bibliotecii AGEPI funcţionează

privind dreptul de autor şi drepturile conexe,

staţii de lucru dotate cu cititor CD-ROM şi DVD-

regulamente şi instrucţiuni de punere în

ROM. La bibliotecile raionale au fost formate

aplicare a legislaţiei, alte acte normative.

secţii specializate “Proprietatea intelectuală”.

Autorii, solicitanţii şi titularii obiectelor de

Un loc important în activitatea AGEPI îl ocupă

proprietate intelectuală.

prestarea serviciilor în domeniul protecţiei

Consilierii şi reprezentanţii în proprietate

de protecţie.
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consolidarea bazei tehnico-materiale a AGEPI. În

Cadrul normativ-legislativ: include Legea

AGEPI, autorii, solicitanţii şi deţinătorii titlurilor

Intellectus

Eforturi considerabile au fost depuse la crearea şi
prezent sunt asigurate condiţiile necesare pentru

industrială: asigură interacţiunea dintre

Ô

parte la 30 de convenţii, aranjamente, tratate şi
acorduri internaţionale şi colaborează pe bază de

intelectuală.

Ô

ţara noastră. În prezent Republica Moldova este

Agenţia de Stat pentru Proprietatea

protecţie pentru obiectele de proprietate

Ô

parte sprijinului internaţional de care beneficiază

proprietăţii intelectuale. AGEPI vine în ajutorul
agenţilor economici, celor circa 2000 de
inventatori din Republica Moldova, cercetătorilor,
reprezentanţilor şi consilierilor în proprietate
industrială, instanţelor judecătoreşti, avocaţilor

Comisia de Apel a AGEPI, Arbitrajul specializat

etc. cu publicaţiile sale oficiale prin intermediul

în domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale,

cărora promovează insistent obiectele de

instanţele judiciare: soluţionează litigiile ce

proprietate intelectuală. Tot mai frecvent este

apar în procesul acordării şi realizării

accesat Web site-ul AGEPI, care oferă vizitatorului

drepturilor asupra obiectelor de proprietate

multiple posibilităţi - de la familiarizarea cu

intelectuală.

principalele direcţii de activitate ale AGEPI până la

De la instituirea AGEPI au fost întreprinse
importante măsuri organizatorice, economice şi

efectuarea cercetărilor documentare pe obiecte
de proprietate intelectuală.

manageriale, orientate spre crearea unui sistem

Stimularea autorilor, titularilor şi valorificatorilor

de protecţie a proprietăţii intelectuale comparabil

obiectelor de proprietate intelectuală constituie un

cu sistemele similare ale ţărilor cu tradiţii

factor primordial în sporirea eficienţei sistemului

seculare în domeniu.

de protecţie şi aplicare a proprietăţii intelectuale.
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În acest context se înscrie şi susţinerea activităţii

intelectuale şi exercită supravegherea asupra

primului Business-incubator inovaţional “ELIRI-

executării şi respectării legislaţiei Republicii

INC” S.A. Cu sprijinul AGEPI, inventatorii şi firmele

Moldova şi a tratatelor internaţionale în

inovatoare din Republica Moldova participă la

domeniu la care Republica Moldova este

expoziţii şi saloane naţionale şi internaţionale,

parte;

unde au posibilitatea de a stabili relaţii de afaceri
cu firme producătoare din ţară şi de peste hotare.

ü administrează, păstrează, dezvoltă şi comercializează bazele de date în domeniul

Un capitol aparte în activitatea de promovare şi

proprietăţii intelectuale prin schimburi

stimulare a procesului inovativ din ţară îl

internaţionale şi achiziţii, asigură accesul,

constituie Expoziţia Internaţională Specializată

inclusiv automatizat, la bazele de date

“INFOINVENT”. Acesta este un adevărat for al

naţionale şi străine; elaborează, coordonează

inteligenţei autohtone şi un târg de invenţii,

şi execută programele de dezvoltare şi

tehnologii, tehnică şi materiale noi. Eforturile

acordurile de colaborare cu alte ţări sau cu

depuse de AGEPI în domeniul protecţiei proprie-

organizaţii internaţionale în domeniul său de

tăţii intelectuale sunt menite să creeze un climat

activitate;

favorabil şi de încredere pentru inovaţii, pentru
investitorii de capital în economia naţională.

ü elaborează şi implementează programe de
formare teoretică şi practică şi de perfecţio-

În seria activităţilor menţionate se înscrie şi

nare a specialiştilor în domeniul proprietăţii

Strategia de dezvoltare a sistemului naţional

intelectuale;

de protecţie şi utilizare a obiectelor de proprietate
intelectuală până în anul 2010, conform căreia se

ü înregistrează rezultatele cercetărilor ştiinţifice
(obiecte ale proprietăţii intelectuale) ale

preconizează elaborarea şi aprobarea legilor cu

organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării;

privire la parcurile ştiinţifice, tehnologice şi
inovaţionale, cu privire la stimularea creării,
protecţiei şi utilizării obiectelor de proprietate

mentare a proprietăţii intelectuale, de stimu-

intelectuală, hotărârilor Guvernului privind

lare a activităţii în sfera ştiinţei şi inovării;

obiectele de proprietate intelectuală create în

Intellectus
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cadrul executării atribuţiilor de serviciu, despre

ü exercită alte funcţii şi prestează servicii

crearea fondului de protecţie a obiectelor de

aferente în domeniu în conformitate cu

proprietate intelectuală în străinătate ş.a.

legislaţia în vigoare.

Funcţiile Agenţiei de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală a Republicii
Moldova

Protecţia juridică a proprietăţii
Intelectuale în Republica Moldova

AGEPI elaborează propuneri referitoare la politica

proprietăţii intelectuale, elaborată cu participarea

Conform legislaţiei în vigoare în domeniul

de stat şi la cadrul normativ-legislativ privind

directă a AGEPI, în Republica Moldova se asigură

protecţia proprietăţii intelectuale, precum şi

protecţia juridică a următoarelor obiecte de

propuneri vizând perfecţionarea legislaţiei

proprietate intelectuală:

naţionale în domeniu;

Ô
Ô
Ô
Ô
Ô
Ô
Ô

ü organizează şi gestionează sistemul naţional
de protecţie a proprietăţii intelectuale în
conformitate cu legislaţia în vigoare a
Republicii Moldova şi cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte;

ü elaborează propuneri privind dezvoltarea
sistemului naţional de protecţie a proprietăţii
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ü elaborează şi execută programe de imple-

invenţii,
modele de utilitate,
mărci şi denumiri de origine a produselor,
desene şi modele industriale,
soiuri de plante,
topografii ale circuitelor integrate,
obiecte ale dreptului de autor şi drepturilor
conexe.

INSTRUIRE ÎN DOMENIUL PI

Protecţia invenţiilor

Noutatea

Legislaţia în domeniul protecţiei invenţiilor:

O invenţie este nouă dacă nu este conţinută în

Ô

Legea nr. 461/1995 privind brevetele de
invenţie

stadiul anterior. Stadiul anterior include
cunoştinţele devenite accesibile publicului
oriunde în lume până la data de depozit sau data

Modificată prin:

priorităţii invenţiei, dacă a fost invocată o prioritate.

Ô

Data de depozit se consideră data depunerii la

Legea nr. 788 din 26 martie 1996;

Ô

Legea nr. 1079-XIV din 23 iunie 2000;

Ô

Legea nr. 1446-XV din 8 noiembrie 2002;

Ô

Legea nr. 469-XV din 21 noiembrie 2003;
Regulamentul de aplicare a Legii nr. 461/
1995 privind brevetele de invenţie;

Ô

Regulamentul nr. 80/1997 privind aplicarea
taxelor pentru servicii în domeniul protecţiei
obiectelor de proprietate industrială.

Brevetul de invenţie

AGEPI a cererii de brevet conţinând documentele
enumerate în legea respectivă. O divulgare a
invenţiei nu va afecta noutatea acesteia, dacă a
intervenit în termenul de 12 luni până la data de
depozit a cererii de brevet.

Activitatea inventivă
O invenţie se consideră că implică o activitate
inventivă dacă, pentru o persoană de specialitate,
ea nu rezultă în mod evident din stadiul anterior.

Aplicabilitatea industrială
O invenţie este susceptibilă de aplicare industrială dacă obiectul ei poate fi fabricat şi utilizat

Brevetul de invenţie este documentul care

într-un domeniu de activitate din industrie sau

confirmă protecţia juridică a invenţiilor în Repub-

agricultură sau din orice alt domeniu de activitate.

lica Moldova.

Întinderea protecţiei juridice conferite de brevet

Brevetul certifică prioritatea, calitatea de autor al

este determinată de conţinutul revendicărilor,

invenţiei şi dreptul exclusiv al titularului de brevet

descrierea şi desenele fiind folosite pentru

asupra invenţiei.

interpretarea acestor revendicări.

Brevetul se acordă pentru orice invenţie, în toate

Dreptul exclusiv conferă titularului dreptul de

domeniile tehnologice, cu condiţia ca aceasta să

exploatare a invenţiei, dacă exploatarea nu aduce

fie nouă, să implice o activitate inventivă şi să fie

atingere drepturilor altor titulari de brevet, dreptul

susceptibilă de aplicare industrială.

de a dispune de brevet şi dreptul de a interzice

Intellectus
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terţilor fabricarea, folosirea, oferirea spre vânzare,
Invenţia poate avea ca obiect un produs, un

vânzarea, importul sau stocarea în aceste scopuri

procedeu, precum şi aplicarea unui produs sau

a produsului brevetat sau a produsului obţinut

unui procedeu.

prin procedeul brevetat, fără autorizaţia titularului

Nu sunt considerate invenţii brevetabile:

de brevet.

descoperirile, teoriile ştiinţifice şi metodele

Drepturile care decurg din brevetul de invenţie

matematice, metodele de executare a

eliberat de AGEPI se extind numai pe teritoriul

operaţiunilor intelectuale, metodele de organizare

Republicii Moldova.

şi administrare economică, proiectele şi
schemele de sistematizare a edificiilor,

Procedura de acordare a brevetului

construcţiilor, teritoriilor, realizările cu caracter

Brevetul de invenţie poate fi acordat oricărei

estetic, topografiile circuitelor integrate, soiurile de

persoane fizice sau juridice cu domiciliul sau

plante şi prezentările de informaţii.

sediul în Republica Moldova sau în străinătate.
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Dreptul la brevet aparţine inventatorului sau

Titularul brevetului de invenţie pentru produsul

succesorului său în drepturi.

farmaceutic şi fitofarmaceutic, care a obţinut

Dreptul la brevet pentru invenţia creată de salariat
în exercitarea atribuţiilor sale de serviciu sau
executând o sarcină concretă încredinţată în scris
de patron (invenţia de serviciu) aparţine
patronului, dacă contractul încheiat între ei nu
prevede altfel.
Persoanele fizice şi juridice naţionale acţionează
în faţa AGEPI personal sau prin intermediul
reprezentantului în proprietate industrială,
împuternicit printr-o procură.
Persoanele fizice şi juridice străine acţionează în
faţa AGEPI numai prin intermediul
reprezentantului în proprietate industrială din
Republica Moldova, cu excepţia următoarelor
cazuri:
a) depunerea cererii de brevet;

autorizaţia de comercializare a produsului
pe teritoriul Republicii Moldova, beneficiază
de un termen complementar de protecţie a
invenţiei, echivalent cu termenul care s-a scurs
de la data de depozit a cererii până la data
autorizării acestei comercializări, dar care nu va
depăşi 5 ani.
Brevetul de invenţie eliberat poate să fie declarat
nul prin depunerea cererii în acest sens oricând
în decursul duratei de valabilitate a brevetului, de
către orice persoană interesată.
Litigiile persoanelor fizice şi juridice legate de
acordarea brevetului sau respingerea cererii,
acordarea sau refuzul unui drept de prioritate,
revalidarea sau anularea brevetului se
examinează de către Comisia de Apel a Agenţiei.
Hotărârile Comisiei de Apel pot fi contestate în
instanţa judecătorească competentă sau

b) plata taxelor;
c) depunerea unei cereri anterioare.
Examinarea de fond a cererii se efectuează în
termen de 18 luni de la data solicitării acesteia. La
expirarea termenului de 18 luni de la data de
depozit sau, dacă a fost invocată prioritatea, de la
data priorităţii, AGEPI publică datele cu privire la
cerere în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială.

de 3 luni de la data depunerii acestora.

Brevetarea în străinătate
Brevetarea în străinătate a invenţiilor create în
Republica Moldova se efectuează după 3 luni de
la data de depozit a cererii depuse la AGEPI.
Brevetarea în străinătate a invenţiilor create în

solicitantului despre hotărârea de acordare a

Republica Moldova poate fi efectuată în

brevetului, AGEPI înregistrează brevetul în Registrul

conformitate cu Tratatul de Cooperare în

Naţional de Brevete de Invenţie şi publică în BOPI

Domeniul Brevetelor (PCT) prin depunerea

menţiunea de acordare a brevetului.

cererii internaţionale la AGEPI şi solicitarea

acordării brevetului în termen de 6 luni de la
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Comisia de Apel examinează cererile în termen

În termen de 3 luni de la data comunicării

Dacă nu au fost înaintate contestaţii împotriva

Intellectus

remediate în cadrul Arbitrajului specializat.

publicarea hotărârii de acordare a brevetului sau
dacă contestaţia depusă a fost respinsă, AGEPI
va elibera brevetul persoanei îndreptăţite cu
condiţia plăţii taxei stabilite.

Durata de valabilitate a brevetului

cercetării documentare internaţionale şi,
după caz, a examinării preliminare internaţionale
la una dintre autorităţile internaţionale: Oficiul
European de Brevete (OEB) sau Oficiul de brevete
din Rusia.
În acest caz AGEPI acţionează în calitate de oficiu
receptor. Brevetarea în străinătate poate fi
efectuată, de asemenea, în conformitate cu

Durata de valabilitate a brevetului de invenţie este

Convenţia Eurasiatică de Brevete prin depunerea

de 20 de ani, termenul începând să curgă de la

unei cereri în acest sens la AGEPI sau prin

data de depozit a cererii de brevet depuse la

solicitarea unui brevet de invenţie direct la oficiul

AGEPI.

ţării în care se doreşte brevetarea invenţiei.
(Continuare în nr. următor)

94

DICÞIONAR

DIC|IONAR EXPLICATIV
DE PROPRIETATE INTELECTUAL+
Continuare din nr. 2, 2005

A
Autorizaţia de a reprezenta

Aviz

E

Authorization to Represent

E

Opinion, conclusion, deduction

F

Autorisation d’agir comme représentant

F

Avis

G

Fertretungsbefugnis

G

Gutachten, die Fiolgerung,der Beschluß

S

Derecho facultad de representación

S

Dictamen,conclución, deduccion

R

Полномочие на право на представительство

R

Заключение

La cererea, depusă prin reprezentant, se anexează
autorizaţia de a reprezenta - procura care confirmă
împuternicirile acestuia. Procura se eliberează sub
semnătura privată a solicitantului şi nu necesită autentificare
notarială. Procura poate fi depusă concomitent cu cererea,
sau în termen de 2 luni de la data de depozit a cererii. În
cazul solicitanţilor naţionali procura poate fi depusă
concomitent cu orice document al cererii prezentat la AGEPI
sau în termen de 2 luni de la data prezentării la AGEPI a
acestui document. Procura se va putea referi la una sau
mai multe cereri ori brevete sau la toate cererile ori brevetele
existente sau viitoare ale persoanei care a eliberat procura.
În acest caz pentru fiecare cerere şi brevet la care se
referă procura trebuie să fie prezentată o copie separată
a acesteia. Procura poate să limiteze la anumite acte dreptul
de a acţiona al reprezentantului.

Avizul este un document cu caracter oficial, emis de un
organ de specialitate (de exemplu de Academia de Ştiinţe,
instituţiile de cercetări şi proiectare), necesar în procesul
de examinare a cererii de brevet de invenţie care arată
posibilitatea de realizare a soluţiei propuse.

Aviz de respingere provizorie
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Advantageous effects

F

Effects avantageux (avantages)

G

Wirkungen der Erfindung

S

Efectors ventajosos

R

Преимущества изобретения

Preliminary refusal, preliminary rejecţion

F

Refus préalable

G

Zvischenversangsbeschelus

S

Negativa previo, resolucion denegatoria previo

R

Предварительное решение об отказе

Avizul de respingere provizorie a cererii de înregistrare a
mărcii reprezintă concluzia unui examen de fond al unei
mărci pentru care depozitul cererii de înregistrare a fost
legal constituit. Avizul de respingere provizorie se comunică
solicitantului căruia i se fac cunoscute motivele şi
anteriorităţile opuse cererii sale.

Avantajele invenţiei
E

E

Avocat de brevete

Avantajele invenţiei se vor menţiona după expunerea
invenţiei (prin precizarea problemei şi a soluţiei de rezolvare
a acesteia, aşa cum este revendicată). Prezentarea
avantajelor este cerută şi de dispoziţiile PCT şi CEBE.
Specialiştii sunt unanimi în opinia că avantajele invenţiei
trebuie să se refere în primul rând la aspectele tehnice şi
apoi la aspectele economice sau sociale ce decurg din
primele.

E

Patent Attorney

F

Avocat en brevets

G

Patentanwalt mit juristischer Befähigung

S

Abogado de patents

R

Патентный адвокат (патентный поверенный)

Avocat sau birou de avocaţi care acţionează în faţa oficiului
de brevete sau în faţa judecăţii apărând interesele
solicitantului sau titularului unui brevet de invenţie sau altui
titlu de protecţie.

B
Baza de date (BD)
E

Data base

F

Base de données

G

Datenbasis

S

Base de datos

R

База данных

Colecţie de informaţii, descrierea lor, precum şi relaţiile
dintre ele, înregistrate pe un suport specific pentru mijloacele
de prelucrare automatizată.
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Baza legală pentru depunerea cererii
Legal foundation for filling an application

E

Patent

F

Base légale pour le dépôt de la demande

F

Brevet

G

Juristische Gründung(Grundfläche) für die Einreichung
einer anforderung

G

Patent

S

Patente

S

Fundación legal para llenar un aplication

R

Патент

R

Юридическое основание для подачи заявки

Cuvântul “brevet” are origine latină. Din adjectivul latin “brevet” (scurt) provine cuvântul vechi francez “bref”, cu
sensul de “scrisoare scurtă”. De la “bref” provine cuvântul
francez “brevet” cu înţelesurile - “notă“, “formulă“, “act
regal de acordare a unui titlu sau a unui dar”. Ulterior sensul
s-a limitat la “document acordat de o autoritate de stat care
confirmă autenticitatea unei invenţii şi asigură unei persoane
anumite drepturi”. Pe teritoriul Republicii Moldova drepturile
asupra invenţiilor şi soiurilor de plantă sunt recunoscute şi
apărate prin eliberarea de către Agenţia de Stat pentru
Protecţia Proprietăţii Industriale (AGEPI) a unui document
de protecţie denumit brevet de invenţie sau brevet pentru
soi de plantă. Brevetul certifică prioritatea, calitatea de
autor al invenţiei sau calitatea de ameliorator al soiului de
plantă şi dreptul exclusiv al titularului de brevet asupra
invenţiei sau soiului.

Baza legală pentru depunerea cererii este un act necesar
atunci când solicitantul este altă persoană decât autorul
obiectului de proprietate industrială pentru care se solicită
protecţia, în cazul în care dreptul la eliberarea titlului de
protecţie aparţine autorului. Acest act poate fi: un contract
de cesiune, un contract de muncă cu misiune creativă, un
act de succesiune etc.

Beneficiul priorităţii
E

Benefit of priority

F

Bénéfice de la priorité

G

Prioritätsvurzung

S

Beneficio de prioridad

R

Преимущество приоритета

Consecinţa esenţială a invocării şi recunoaşterii priorităţii
unei prime cereri de brevet este că depozitul acesteia
efectuat ulterior într-o altă ţară membră a Uniunii de la
Paris, înaintea expirării termenului de prioritate, nu va putea
fi invalidat de fapte săvârşite în acest termen, cum ar fi în
mod special un alt depozit pentru aceeaşi invenţie,
exploatarea acesteia, punerea în vânzare a desenului sau
modelului industrial, folosirea mărcii, aceste fapte nedând
naştere la nici un drept de posesiune anterioară personală.
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Biotehnologia
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Brevet

E

E

Biotechnology

F

Biotechnologie

G

Biotechnologie

S

Biotecnología

R

Биотехнология

Biotehnologia reprezintă un domeniu al tehnicii, importanţa
căruia a crescut considerabil în ultimii ani. Biotehnologia
are ca obiect organismele vii, cum sunt plantele, animalele
şi microorganismele, precum şi un astfel de material biologic cum sunt seminţele, celulele, enzimele, plasmidele,
folosite în ingineria genetică etc.

Birou Internaţional
E

International Bureau

F

Bureau International

G

Internationales Amt

S

Oficina Internacional

R

Международное бюро

Biroul Internaţional este Biroul Internaţional al Organizaţiei
Mondiale de Proprietate Intelectuală (OMPI) cu sediul la
Geneva, în Elveţia. Biroul Internaţional al OMPI are statutul
unui oficiu de proprietate industrială.

Brevetabilitatea unei invenţii
E

Patentability of an invention

F

Brevetabilité d’une invention

G

Patentierbarkeit

S

Patentabilidad de una inventión

R

Патентоспособность изобретения

Probabilitatea ca o invenţie să îndeplinească toate condiţiile
impuse de lege în vederea acordării unui titlu de protecţie
este dependentă de exigenţa mai mare sau mai mică a
unor legi privind protecţia invenţiilor. Astfel, în cazul unor
legi mai “aspre”, care prevăd o examinare de fond serioasă,
aprofundată, probabilitatea de a obţine un titlu de protecţie
este mai mică în comparaţie cu cazul când o lege prevede
un sistem declarativ de acordare a titlurilor de protecţie,
adică fără un examen de fond. Brevetabilitatea unor invenţii
trebuie raportată atât la unele condiţii obiective, cum sunt
noutate, activitate inventivă şi aplicabilitate industrială, cât
şi la unele condiţii conjuncturale, cum ar fi bunele moravuri,
ordinea publică etc.

Brevetare
E

Granting

F

Délivrance d’une brevet, brevets

G

Überlassung des Patentes

S

Concesión de la patente

R

Предоставление патента, патентование

Procedură instituită de către o administraţie naţională sau
regională de protecţie a proprietăţii industriale, prin care se
acordă şi se eliberează un titlu de protecţie, dacă în urma
unei examinări formale sau de fond se constată îndeplinirea
condiţiilor de brevetabilitate stabilite prin legislaţia specială.

(Va urma)
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RIDENDO

EXISTĂ ZEROURI CĂRORA LI SE PARE
CĂ SUNT ELIPSE ŞI ÎN JURUL LOR SE ÎNVÂRTE TOATĂ LUMEA.

S. E. Lec
EPIGRAME DE MARCĂ
Sfat părintesc

Unui medic bioenergetician

Părinţii mă-nvăţară-n viaţă

Mâna lui – un laser fin –

Să spun doar adevăru-n faţă;
Am încercat şi, din păcate,

Nu are egal, parol:
Doar m-a pipăit puţin

Nu mai văd feţe, văd doar…spate.

Şi mi-e portmoneul… gol!

Gheorghe BÂLICI

Mirajul Europei
În Spania visez să mă găsesc,
Ca să înalţ castele milenare
Şi morile celebre să-nvârtesc
Cu vântul care bate-n buzunare!...

Ştefan BUZĂRNESCU

Unui vitezoman

Conflict între generaţii

Circulând în mare vervă,
Ghinionul nu-i exclus:

Cei tineri, sinceri cum îi ştim,

Ai o roată de rezervă,
Însă nu şi-o viaţă-n plus…

Nu faptul că îmbătrânim,

Vasile LARCO

Mihai FRUNZĂ

Ne reproşează-n mod concret
Ci că o facem prea încet.
George PETRONE

Iarna, în apartament

Privită-n formă colectivă,
Prostia este relativă,
Dar individual văzută,
Prostia este absolută.

Seara, după ce mâncăm,
Soaţa mea mă bagă-n draci:
Dragul meu, să ne culcăm…
Hai, de ce nu te îmbraci?!
Ioan TODERAŞCU

Corneliu BERBENTE

Epitaf inventatorului
dinamitei

Firma

Acest om, ce-acum e dus,

O zicală din părinţi:
„Pacientul fără dar

A creat o grozăvie,
De sar oamenii în sus…

Desen: Octavian BOUR

Relativ şi absolut

Adaptară-n dispensar

Nu se caută la dinţi”.

Însă nu de bucurie!

Valeriu GRĂDINARU

Mihai SĂLCUŢAN

Cum se câştigă titlurile

Epitaful unui netot
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Doarme-n groapă împăcat
Cel ce-o viaţă-n gropi a dat;
Nici să-l doară, nici să-i pese
Că din asta nu mai iese.
Ion DIVIZA

Adevărul

Profesorul Albert Schweitzer (1875-1965) avea trei titluri de doctor în
diverse ramuri ale ştiinţei. Într-o zi, un cunoscut al acestuia, care nu
obţinuse încă succese serioase în ştiinţă, îl întrebă cu o invidie prost
ascunsă:
–

Cum aţi reuşit totuşi să obţineţi trei titluri de doctor?

–

Ah, răspunse marele savant, ca şi cum ar fi fost vorba de vreun
fleac ce nu merită atenţie, este extrem de simplu. Al treilea titlu de

Toţi susţin, fără ocol,

doctor mi-a fost decernat pentru că mai aveam două. Pe cel de-al

Adevărul este gol…
Cum să fie altfel, dacă

mi-a fost conferit pentru că pe timpul acela încă nu aveam nici

Mincinoşii îl dezbracă?!

unul…

Ion CIOBANU

doilea l-am obţinut pentru că eram deja doctor în ştiinţe, iar primul

(Din colecţia lui Dumitru BATÎR)
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DR. EUGEN STA{COV LA 50 DE ANI.
ITINERAR MARCAT DE C+UT+RI {I }MPLINIRI

Colectivul Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI)
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adresează jubiliarului cele mai sincere omagii şi urări de sănătate şi prosperitate,
exprimându-i înalta consideraţie şi apreciere pentru contribuţia sa personală şi profesională
de excepţie la crearea şi afirmarea AGEPI şi a sistemului naţional de PI.
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Această dată semnificativă în
biografia Domniei sale este un prilej
deosebit pentru colaboratorii
Agenţiei de a releva faptul că, fiind
un specialist de o înaltă formaţiune,
organizator talentat, Dlui a parcurs
un impunător itinerar, marcat de
căutări şi împliniri multilaterale.
Sărbătoritul s-a afirmat în cadrul
Ministerului Transporturilor, în
domeniul tehnicii, inventicii şi
învăţământului universitar, prin
elaborări şi idei inedite, prin diverse
publicaţii cu tematică tehnicoştiinţifică, metodologică şi didactică, ca autor şi
titular al mai multor invenţii brevetate. Este
semnatar a mai mult de 50 de articole şi
publicaţii. Temele preocupărilor sale ştiinţifice ţin
de elaborarea proceselor tehnologice pentru
utilizarea tehnologiilor de aplicare a straturilor de
protecţie din plasmă portante şi rezistente la
uzură; elaborarea procedeelor şi tehnologiei de
diagnosticare a maşinilor cu ajutorul metodelor
electrofizice; elaborarea şi implementarea în
perioada 1980-1988 a unui complex de utilaje şi
tehnologii pentru mecanizarea proceselor de
producţie la întreprinderile de transport auto;
elaborarea unui program de tranziţie la economia
de piaţă în domeniul transportului.
Absolvind cu menţiune, în 1977, Institutul
Politehnic din Chişinău, facultatea de mecanică,
face doctorantura fără frecvenţă la acelaşi institut,
apoi Academia Economiei Naţionale a URSS,
facultatea de administrare din or. Moscova,
studiază la Centrul didactic de management din
or. Bologna, Italia, şi la Academia OMPI de la
Geneva, Elveţia.

Activitatea profesională a Domniei
sale a înregistrat diverse etape,
printre care inginer-şef, vicedirector
general al AŞP “Transdortehnica”,
adjunct al şefului Secţiei de Economie şi Industrie a Guvernului
Republicii Moldova, lector la Institutul
Politehnic din Chişinău, Vicepreşedinte al Asociaţiei Inginerilor din
Republica Moldova, Preşedinte al
organizaţiei primare a Societăţii
inventatorilor şi raţionalizatorilor din
Republica Moldova.
Anume acest valoros capital intelectual,
profesional şi managerial, pe care l-a acumulat
chiar de la începutul intensei sale activităţi de
muncă, a servit drept punct de reper pentru
desemnarea sa, în 1992, în funcţia de Director
General al Agenţiei de Stat pentru Protecţia
Proprietăţii Industriale a Republicii Moldova.
Dl Staşcov şi-a pus în serviciul AGEPI tot spiritul
inovator şi competenţa, contribuind la crearea
cadrului legislativ-normativ, la constituirea şi
afirmarea sistemului naţional şi internaţional de
protecţie a proprietăţii industriale.
Un rezultat concludent al activităţii prodigioase în
postul de Director General al AGEPI îl reprezintă şi
desemnarea sa în diferite funcţii de răspundere:
membru al Consiliului guvernamental pentru
relaţii tehnico-ştiinţifice externe, al Consiliului
prezidenţial pentru ştiinţă şi progres uman stabil,
al Consiliului de experţi al Ministerului Economiei,
Preşedinte al Asociaţiei naţionale de identificare
automată EAN Moldova, Vicepreşedinte al
Adunării Generale a Aranjamentului de la Haga
privind depozitul internaţional de desene şi

JUBILIARI

modele industriale, Vicepreşedinte al Comitetului
executiv al Convenţiei de la Berna pentru
drepturile de autor, membru al Comitetului de
coordonare OMPI, Vicepreşedinte al Consiliului
Administrativ al Convenţiei Eurasiatice de Brevete,
Preşedinte al Consiliului Interstatal CSI pentru
protecţia proprietăţii industriale.
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Sub îndrumarea dlui Staşcov, pe parcursul primilor
ani de la constituirea AGEPI în Republica Moldova
au fost adoptate 5 legi în domeniul protecţiei
proprietăţii industriale vizând invenţiile, mărcile şi
denumirile de origine a produselor, desenele şi
modelele industriale, soiurile de plante,
topografiile circuitelor integrate. În aceeaşi
perioadă Republica Moldova devine membră a 17
tratate şi aranjamente internaţionale principale
privind protecţia proprietăţii industriale; colaborează eficient cu OMPI, OEB, OEAB, cu oficiile de
brevete din SUA, Germania, Austria, Anglia, Grecia,
Rusia, România, Franţa şi din alte ţări. În anii
1992-1999 în Republica Moldova au fost organizate
studii de marketing în domeniul inventicii, s-au pus
bazele unor cursuri de instruire în domeniul
protecţiei proprietăţii industriale; a fost pregătită
prima promoţie de consilieri în proprietatea
industrială; au fost create servicii de consulting
destinate inventatorilor şi altor persoane antrenate
în activitatea de protecţie a proprietăţii industriale.
În cooperare cu alte instituţii, a fost elaborată
strategia de promovare a invenţiilor pe piaţă,
Agenţia devenind organizatorul permanent al
Expoziţiei Internaţionale Specializate „Infoinvent” şi
acordând asistenţă inventatorilor pentru a participa
la numeroase expoziţii internaţionale.
Dl Eugen Staşcov a fost animatorul şi coordonatorul unui sistem informaţional modern şi al
bazelor de date privind proprietatea industrială, a
pus începutul editării Buletinului Oficial de
Proprietate Industrială şi al Revistei inventatorilor
şi cercetătorilor “Intellectus” cu suplimentele
“Bursa invenţiilor”, “AGEPI Consultă“, “AGEPI Info”,
“AGEPI Revue”. A contribuit, de asemenea, la
editarea a peste 30 de documente şi acte
normative pentru familiarizarea inventatorilor cu
diversele aspecte ale protecţiei proprietăţii
industriale; la organizarea unui mare număr de

simpozioane şi seminare consacrate protecţiei
proprietăţii industriale şi altor domenii conexe.
AGEPI în colaborare cu alte instituţii finalizează în
această perioadă procesul de formare a
depozitarului de microorganisme, editează un
disc optic (CD-ROM) şi o variantă tipografiată a
Indexului “Invenţii create în Republica Moldova în
anii 1963-1992”; iniţiază activităţi organizatorice
de editare a unui disc optic al AGEPI; creează o
reţea de reprezentanţe zonale; iniţiază un şir de
acţiuni în vederea instruirii tineretului în colegii şi
universităţi în domeniul protecţiei proprietăţii
industriale şi inventicii; inaugurează Salonul
pentru tineret “Inventică-creativitate-inovare”;
organizează concursuri naţionale ale tinerilor
inventatori, pune bazele Institutului de Proprietate
Intelectuală.
Acesta a fost deceniul de muncă rodnică, de
sacrificiu la AGEPI, care i-a adus notorietate atât
în domeniul proprietăţii industriale, cât şi în viaţa
social-politică a republicii, în prestigioase foruri
naţionale şi internaţionale. Activitatea sa a fost
apreciată înalt, conferindu-i-se titlul onorific “Om
Emerit al Republicii Moldova”, precum şi Diploma
“Mérite de l’Invention” şi titlul “Officier” ale
Salonului de Invenţii şi Noi Tehnologii „EUREKABruxelles” – pentru sprijinul acordat inventicii şi
creativităţii pe plan mondial.
Toate aceste merite ale omagiatului conturează
portretul unei personalităţi moderne care este
Eugen Staşcov – Profesionistul, Inventatorul,
Managerul, Omul.
În anul 2001, Dl Staşcov înfiinţează Institutul de
Dezvoltare a Proprietăţii Intelectuale, al cărui
director este până în prezent.
Îi urăm Dlui Staşcov încă o dată multă sănătate,
viaţă lungă, fericire şi bucurii de la cei dragi, noi
succese şi realizări de prestigiu în activitatea sa
de promotor neobosit al proprietăţii intelectuale în
Republica Moldova. Consemnând acest important răboj al vârstei Domniei sale, colaboratorii
AGEPI subscriu cu o sinceră satisfacţie
sufletească la toate urările ce i-au fost adresate
de rude, prieteni, colegi, discipoli.

LA MULŢI ANI!
Septembrie 2005

Colaboratorii AGEPI
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PUBLICITATE

LECTURI AGEPI – 2005
Culegerea însumează 40 de comunicări prezentate la cea de-a VIII-a
ediţie a Simpozionului ştiinţifico-practic „Lecturi AGEPI”, în cadrul a patru
secţiuni: Probleme generale; Invenţii, soiuri de plante; Mărci, modele şi
desene industriale; Dreptul de autor şi drepturile conexe.
Semnatarii articolelor inserate sunt cercetători şi practicieni, specialişti în
domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale din instituţii de cercetări
ştiinţifice şi de învăţământ superior, întreprinderi şi organizaţii
nonguvernamentale, preocupaţi şi antrenaţi în procesul de creare,
protecţie şi implementare a inovaţiilor, depunere şi examinare a cererilor
de înregistrare a obiectelor de proprietate intelectuală, promovare a
produselor noi, combatere a falsificării şi pirateriei.
Abordând în mod detaliat şi aprofundat problemele la zi din domeniul
protecţiei proprietăţii intelectuale, autorii înaintează, în multe cazuri,
propuneri concrete în vederea consolidării sistemului naţional de proprietate intelectuală, extinderii pieţei
produselor ce conţin obiecte ale proprietăţii intelectuale, contracarării falsificării şi pirateriei, stimulării
procesului de elaborare şi implementare a invenţiilor.
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