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L  a  28-29 noiembrie
  curent în sala de
 festivităţi AGEPI şi-a

desfăşurat lucrările prima
conferinţă ştiinţifico-practică cu
genericul “Probleme teoretice
şi practice ale economiei
proprietăţii intelectuale”.
Conferinţa a fost deschisă de
către dl Nicolae TARAN,
Director General AGEPI, dr. hab.,
prof. univ., care s-a referit în mod
detailat la problemele actuale ale
utilizării proprietăţii intelectuale în
activitatea economică.

La conferinţă au participat savanţi
şi practicieni de la diverse
organizaţii, instituţii de cercetare-
dezvoltare, întreprinderi, instituţii
de învăţământ superior implicate
în crearea, protecţia şi utilizarea
proprietăţii intelectuale. Au fost
date citirii circa 40 de referate,
care au avut un caracter con-
structiv, cu propuneri practice,
printre care „Rolul micilor între-
prinderi inovaţionale în promo-
varea proprietăţii intelectuale”
(Eugen HRIŞCEV, dr. hab., prof.
univ., membru corespondent al

AŞM), „Practica şi aspectele
economice privind utilizarea
mărcilor – proprietate a statului în
oenologie” (Emil RUSU, dr. hab.,
sef al Direcţiei principale
Vinificaţie a Departamentului
Agroindustrial “Moldova-Vin”),
„Rolul proprietăţii intelectuale în
asigurarea funcţionării întreprin-
derii în condiţiile economiei de
piaţă şi încurajarea spiritului
inovaţional” (Anton GĂINĂ, dr.,
vicedirector al ICMEA “Mecagro”),
„Problemele brevetării şi utilizării
comerciale a soiurilor de plante”
(Boris BOINCEAN, dr. hab.,
Director General al Institutului de
Cercetări pentru Culturile de
Câmp din Bălţi), „De la brevet la
certificat. Probleme ale inovaţiei”
(Boris BUIMISTR, dr., inventator,
director al ÎI “CRIO-Buimistr”),
„Probleme teoretice şi practice
ale proprietăţii intelectuale în
afaceri” (Andrei MOISEI, şef
Direcţie juridică, AGEPI), „Meca-
nisme financiar-creditare în
stimularea activităţii inovaţionale”
(Nina SUHOVICI, şef Secţie
prognozare, analiză şi audit,
AGEPI) ş.a.

CONFERIN|+
{TIIN|IFICO-PRACTIC+

Nicolae TARAN,
dr. hab., prof. univ.,
Director General AGEPI

Vitalie RUSANOVSCHI,
dr., conf. univ., rector IPI
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Anton GĂINĂ,
dr., vicedirector al ICMEA

“Mecagro”

Andrei MOISEI,
şef Direcţie juridică, AGEPI

Referatele „Pregătirea cadrelor în
domeniul proprietăţii intelectuale
– element integru al infrastruc-
turii inovaţionale”(Vitalie
RUSANOVSCHI, dr., conf. univ.,
rector IPI), „Proprietatea
intelectuală ca obiect de studiu
al teoriei economice” (Iurie
BADÂR, dr., conf. univ., prorector
IPI), „Orientarea spre client a
activităţii de inovare”
(Parascovia TOCAN, dr., conf.
univ., şef catedră, IPI), „Baza
normativă a încadrării produselor
intelectuale în circuitul eco-
nomic” (Gherman MAMEDOV,
dr., conf. univ., IPI), „Dezvotarea
sistemului de evaluare a OPI în
Republica Moldova” (Raisa
CRAVCENCO, dr., col. şt.
coordonator, IPI) ş.a. au oglindit,
în fond, partea teoretică a
problemei abordate.

Prima conferinţă naţională,
organizată de către Institutul de
Proprietate Intelectuală din
cadrul AGEPI, şi-a atins scopul,
fiind înalt apreciată de participanţi
şi de reprezentanţii mass-media.
Au fost înaintate mai multe
propuneri concrete care, în
viitorul apropiat, urmează să fie
implementate în practică. Printre
ele este şi propunerea de a
introduce în învăţământul
universitar un obiect care ar
expune bazele proprietăţii
intelectuale.

Revista noastră va publica pe
parcursul anului 2003 cele mai
reprezentative comunicări de la
prima conferinţă ştiinţifico-

practică în domeniul economiei
proprietăţii intelectuale. În
numărul de faţă propunem
atenţiei Dvs. comunicarea dlui
Nicolae Taran, Director General
AGEPI, în care sunt trasate
principalele orientări de lungă
durată ale acestei activităţi de
amploare.

MiC.

Nina SUHOVICI,
şef Secţie prognozare,
analiză şi audit, AGEPI

Gherman MAMEDOV,
dr., conf. univ., IPI

Parascovia TOCAN,
dr., conf. univ., şef catedră, IPI
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ştiinţifico-practice naţionale care ar
pune în discuţie problemele teoriei
şi practicii economiei proprietăţii
intelectuale este binevenită şi are
o orientare de lungă  durată.

Evenimentul în cauză este
începutul unei noi activităţi pentru
inovatori, titularii de drepturi asupra
obiectelor de PI, managerii
agenţilor economici, specialiştii în
domeniul economiei şi
managementului proprietăţii
intelectuale.

Economia proprietăţii intelectuale
nu reprezintă o activitate specifică
Agenţiei noastre,  dar fără un
sistem de protecţie a proprietăţii
intelectuale bine organizat nu
poate fi soluţionată nici o problemă
cu caracter economic din domeniul
proprietăţii intelectuale.

Reieşind din aceste considerente
şi ţinând cont de faptul că actuala
Conferinţă se înscrie în
manifestările consacrate jubileului
de 10 ani al AGEPI, aş dori să
punctez cele mai importante
măsuri administrative,
organizatorice şi financiar-

economice, întreprinse în scopul
creării, dezvoltării şi consolidării
sistemului naţional de protecţie a
proprietăţii intelectuale.

În această perioadă de 10 ani,
foarte scurtă din punct de vedere
istoric, s-au reuşit lucruri remar-
cabile pentru tânărul nostru stat.

În primul rând, a fost creat organul
guvernamental chemat să
elaboreze şi să realizeze politica
statului în domeniul protecţiei
proprietăţii industriale.

În al doilea rând, au fost elaborate
şi aprobate 6 legi de bază în
domeniu, precum şi un şir de
regulamente şi instrucţiuni de
punere în aplicare a legislaţiei
respective.

În al treilea rând, au fost
întreprinse măsuri organizatorice
de pregătire a potenţialului uman –
element de o importanţă definitorie
în crearea şi consolidarea
sistemului naţional de protecţie a
proprietăţii industriale.

Prin intermediul şi cu sprijinul
AGEPI a fost organizată formarea

PROBLEME ACTUALE
ALE ECONOMIEI
PROPRIET+|II
INTELECTUALE

Nicolae TARAN,
Director General AGEPI

}   n condiţiile concurenţei
 economice libere a devenit
clar că, pentru a te menţine

pe linia de plutire în domeniul
tehnicii şi tehnologiilor moderne,
noilor produse şi servicii, trebuie
să aplici rapid realizările de ultimă
oră oferite de sfera inovativă. Fără
aceste remedii puternice, eficiente
şi verificate la scară mondială, nu
va exista ascensiune pentru ţările
în tranziţie, printre care se află şi
Republica Moldova.

Revizuirea şi perfecţionarea
dreptului internaţional în domeniul
proprietăţii intelectuale (PI),
elaborarea unui cadru legislativ
adecvat în majoritatea ţărilor în
curs de dezvoltare reflectă
procesele legate de con-
ştientizarea rolului produsului
intelectual în lumea modernă, de
amploarea pe care o ia coope-
rarea internaţională în sfera
protecţiei şi utilizării invenţiilor,
mărcilor, designului industrial,
altor obiecte de proprietate
industrială.

Iată de ce considerăm că ideea
organizării unei conferinţe
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şi perfecţionarea specialiştilor care
activează în domeniul protecţiei
proprietăţii industriale. Începând cu
anul 2000, pregătirea specialiştilor
cu studii universitare la
specialitatea “Managementul
proprietăţii intelectuale”, precum şi
a consilierilor şi reprezentanţilor în
proprietate industrială se
efectuează la Institutul de
Proprietate Intelectuală din cadrul
AGEPI.

Şi, în sfârşit, dar nu în ultimul rând,
au fost stabilite puternice relaţii de
cooperare bilaterală şi de integrare
a ţării noastre în sistemul mondial
şi regional (ţările membre ale CSI)
de proprietate industrială.

Aici aş dori să accentuez că
dezvoltarea şi perfecţionarea
sistemului  naţional de proprietate
industrială se datorează în mare
parte sprijinului internaţional de
care beneficiază ţara noastră. În
prezent Republica Moldova este
parte la 25 de  convenţii,
aranjamente, tratate şi acorduri
internaţionale (tabelul 1) şi
colaborează pe bază de parteneriat
reciproc avantajos  cu circa 50 de
oficii similare de specialitate din
lume.

Eforturi considerabile au fost
depuse la crearea şi modernizarea
bazei tehnico-materiale a AGEPI. În
prezent sunt asigurate condiţiile
necesare atât pentru activitatea
eficientă a specialiştilor AGEPI, cât
şi a utilizatorilor sistemului
naţional de proprietate intelectuală
din toate zonele republicii.

Astfel, timp de numai 10 ani, în
Republica Moldova s-a reuşit
crearea unui sistem modern de
protecţie a proprietăţii industriale –

comparabil cu sistemele similare
ale ţărilor cu istorii seculare în
domeniu.

O privire generală asupra  datelor
statistice (tabelul 2) privind
activitatea de brevetare/înregistrare
desfăşurată pe parcursul anilor
1993-2001 ne vorbeşte elocvent
despre activismul susţinut al
solicitanţilor naţionali şi celor
străini privind protecţia obiectelor
de proprietate industrială.
Totodată, observăm că dinamica
depunerii cererilor de protecţie a
modelelor de utilitate (invenţiilor
mici) este la un nivel foarte jos şi
cu o ascensiune destul de lentă.
Această situaţie poate fi explicată
şi prin  faptul că specialiştii AGEPI
n-au folosit tot arsenalul de
metode şi forme ce le stă la
dispoziţie pentru a promova şi
propaga acest obiect de
proprietate industrială, nu au
explicat îndeajuns şi pe înţelese
avantajele de care pot beneficia
inventatorii şi raţionalizatorii optând
pentru înregistrarea modelelor de
utilitate în loc să aleagă procedura
cea mai anevoioasă - brevetarea
invenţiilor - sau cea fără protecţie
asigurată, cum este  înregistrarea
propunerilor de raţionalizare.

O altă problemă care ne preocupă
este acoperirea geografică a întreg
teritoriului ţării cu informaţie şi
cunoştinţe în domeniul protecţiei
proprietăţii industriale utile pentru
inventatori, ingineri, tehnologi,
agenţi economici ş.a., deoarece
analiza activităţii inovative ne
demonstrează că majoritatea
absolută a cererilor de protecţie a
obiectelor de proprietate
industrială provin de la solicitanţii
din mun. Chişinău:

94,3% – cereri de brevete de
invenţii;

76,1% – cereri de înregistrare a
mărcilor;

76,1% – cereri de înregistrare a
modelelor de utilitate;

75,8% – cereri de înregistrare a
desenelor şi modelelor
industriale.

Pe locul doi, la o distanţă foarte
mare, se situează jud. Tighina la
cereri de înregistrare a modelelor
de utilitate (9,8%), judeţele
Chişinău şi Tighina la cereri de
înregistrare a desenelor şi
modelelor industriale (câte 7,6%),
jud. Bălţi la cereri de brevete de
invenţii (2,6%) şi cereri de
înregistrare a mărcilor (3,8%)
(tabelul 3).

Deşi se ştie că potenţialul tehnico-
ştiinţific şi economic este
concentrat în mun. Chişinău,
considerăm că inventatorii,
amelioratorii şi agenţii economici
din teritoriu pot să se manifeste cu
mult mai rezultativ decât au făcut-o
până în prezent.

Un indice clar al procesului de
utilizare a OPI în economia
naţională este nivelul de cola-
borare dintre titularii şi utilizatorii
OPI. Aceasta se materializează prin
transmiterea drepturilor asupra
OPI în baza contractelor de licenţă
sau de cesiune.

În perioada anilor 1994-2002
(9 luni) această activitate se
caracterizează prin încheierea a
445 contracte de transmitere a
drepturilor asupra OPI, dintre care
60 – contracte de licenţă şi
385 – de cesiune. Trebuie să
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TABELUL 1

Convenţii, aranjamente, tratate şi acorduri internaţionale
la care Republica Moldova este parte (noiembrie, 2002)

1. Convenţia pentru instituirea Organizaţiei Mondiale de 
Proprietate Intelectuală (OMPI) 

2. Convenţia de la Paris pentru Protecţia Proprietăţii Industriale 
3. Acordul privind măsurile de protecţie a proprietăţii industriale 

şi crearea Consiliului Interstatal pentru Problemele Protecţiei 
Proprietăţii Industriale (CSI) 

4. Tratatul de Cooperare în domeniul Brevetelor (PCT) 
5. Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internaţională 

a mărcilor 
6. Aranjamentul de la Haga privind depozitul internaţional de 

desene şi modele industriale 
7. Tratatul de la Nairobi privind protecţia Simbolului Olimpic 
8. Tratatul de la Budapesta privind recunoaşterea internaţională 

a depozitului microorganismelor în scopul protecţiei lor prin 
brevete de invenţie 

9. Tratatul privind Dreptul Mărcilor (TLT) 
10. Convenţia Eurasiatică privind Brevetele (CEAB) 
11. Aranjamentul de la Viena privind instituirea clasificării 

internaţionale a elementelor figurative ale mărcilor 
12. Aranjamentul de la Strasbourg privind clasificarea 

internaţională de brevete 
13. Protocolul referitor la Aranjamentul de la Madrid privind 

înregistrarea internaţională a mărcilor 
14. Aranjamentul de la Locarno privind instituirea clasificării 

internaţionale a desenelor şi modelelor industriale 
15. Aranjamentul de la Nisa privind clasificarea internaţională a 

produselor şi serviciilor în scopul înregistrării mărcilor 
16. Convenţia Internaţională privind protecţia realizărilor în 

selecţie (UPOV) 
17. Aranjamentul de la Madrid privind sancţiunile pentru indicaţiile 

false sau înşelătoare de provenienţă a produselor 
18. Aranjamentul de la Lisabona privind protecţia denumirilor de 

origine a produselor şi înregistrarea lor internaţională 
19. Acordul privind crearea de către statele membre ale CSI a 

CD-ROM-ului comun (produs informaţional regional) 
CISPATENT 

20. Acordul privind aspectele drepturilor de proprietate 
intelectuală legate de comerţ (TRIPs) 

21. Tratatul privind Dreptul Brevetelor (PLT) 
22. Actul de la Geneva al Aranjamentului de la Haga privind 

înregistrarea internaţională a desenelor şi modelelor 
industriale 

23. Acordul de colaborare a statelor membre ale CSI pentru 
combaterea încălcărilor drepturilor în domeniul proprietăţii 
intelectuale 

24. Acordul privind măsurile de prevenire şi combatere a utilizării 
mărcilor şi indicaţiilor geografice false în statele membre ale 
CSI 

25. Acordul privind asigurarea reciprocă a integrităţii secretelor 
interstatale (CSI) în domeniul protecţiei juridice a invenţiilor 

 

menţionăm că majoritatea
absolută a contractelor (cca. 86%)
se referă la mărci şi numai 11,2%
– la invenţii (tabelul 4).

Cele mai dificile probleme,
soluţionarea cărora depinde în
mare măsură de factorul dezvoltării
relaţiilor economice, este
problema utilizării inovaţiilor,
tehnologiilor de vârf, materialelor
noi, altor produse inovative în
economia naţională.

Primii paşi  destul de timizi, dar şi
aceştia de ordin general, au fost
făcuţi  o dată cu adoptarea Legii
privind politica de stat în sfera
cercetare-dezvoltare nr. 557 din 29
iulie 1999. Aici, printre principalele
obiective ale politicii de stat în
sfera cercetare-dezvoltare (articolul
4) se menţionează că dezvoltarea
durabilă a ţării, creşterea
bunăstării şi calităţii vieţii,
competitivităţii producţiei se
asigură în baza realizărilor obţinute
în sfera cercetare-dezvoltare, care
a fost declarată drept forţă motrice
a progresului social-economic.

Un salt considerabil în direcţia
formulării clare a problemelor ce
ţin de utilizarea inovaţiilor în
economia naţională a fost efectuat
în Programul de activitate a
Guvernului Republicii Moldova pe
anii 2001-2005 “Renaşterea
economiei - renaşterea ţării”. În
măsurile de realizare a acestui
Program, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 854 din 16 august
2001, se planifică: elaborarea şi
implementarea mecanismului de
protecţie şi susţinere a
producătorilor autohtoni, corelat cu
cerinţele OMC; perfecţionarea
cadrului legislativ referitor la noile
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TABELUL 2

Activitatea de brevetare/înregistrare pe parcursul anilor 1993-2001

1. INVENŢII           

  1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 TOTAL 

Cereri depuse, total: 103 534 299 424 347 271 271 246 446 2941 
- solicitanţi naţionali 67 237 270 289 295 257 256 240 437 2348 

- solicitanţi străini 36 297 29 135 52 14 15 6 9 593 

Brevete eliberate, 
total: 

- 39 227 235 225 202 231 234 226 1619 

- solicitanţi naţionali - 12 124 163 210 180 202 200 195 1286 

- solicitanţi străini - 27 103 72 15 22 29 34 31 333 

2. MODELE DE UTILITATE      

  1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 TOTAL 

Cereri depuse, total: 2 11 6 9 5 6 12 14 13 78 
- solicitanţi naţionali 2 9 6 8 5 6 11 14 12 73 

- solicitanţi străini - 2 - 1 - - 1 - 1 5 

Certificate eliberate, 
total: 

- 3 6 4 4 5 4 8 12 46 

- solicitanţi naţionali - 3 6 4 3 5 4 8 12 45 

- solicitanţi străini - - - - 1 - - - - 1 

3. MĂRCI           

  1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 TOTAL 

Cereri depuse, total: 616 1521 2470 3384 4125 3682 3238 3626 3986 26648 
- solicitanţi naţionali 165 192 305 509 860 328 298 540 788 3985 

- solicitanţi străini 451 1329 2165 2875 3265 3354 2940 3086 3198 22663 

Certificate eliberate, 
total: 

- 383 1581 1969 1136 745 907 702 785 8208 

- solicitanţi naţionali - 51 75 120 347 286 252 231 374 1736 

- solicitanţi străini - 332 1506 1849 789 459 655 471 411 6472 

4. DESENE ŞI MODELE INDUSTRIALE     

  1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 TOTAL 

Cereri depuse, total: 6 180 246 406 456 547 507 563 671 3582 
- solicitanţi naţionali 6 10 9 35 62 56 56 104 99 437 

- solicitanţi străini - 170 237 371 394 491 451 459 572 3145 

Certificate eliberate, 
total: 

- 21 9 34 64 60 39 53 66 346 

- solicitanţi naţionali - 13 6 31 50 50 32 47 57 286 

- solicitanţi străini - 8 3 3 14 10 7 6 9 60 
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forme de activitate a antrepreno-
rilor (zonele libere, parcurile
industriale ş.a.); elaborarea Legii
cu privire la protejarea şi încura-
jarea investiţiilor în Republica
Moldova; constituirea centrelor
inovative în judeţe; crearea
Fondului de dezvoltare, inovare şi
transfer tehnologic; organizarea
unei reţele de centre informaţional-
consultative în scopul facilitării
accesului antreprenorilor la
informaţie.

O apropriere efectivă de
problemele susţinerii antrepreno-
rilor în  vederea  utilizării inovaţiilor
în economie s-a produs în
Programul de stat de susţinere a
micului business pentru anii 2002-
2005, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 850 din 27 iunie
2002. De rând cu problemele
legate de crearea mediului de
afaceri, favorabil pentru dezvoltarea
micului business,  susţinerea
investiţională, perfecţionarea şi
dezvoltarea infrastructurii de
susţinere a micului business ş.a.,
documentul conţine un capitol
special consacrat problemelor
integrării sistemului proprietăţii
intelectuale în dezvoltarea
întreprinderilor micului business.

În particular, sunt formulate
următoarele probleme:

¥ crearea modalităţilor de
încurajare/susţinere a formelor
de cooperare şi parteneriat
între întreprinderile micului
business, unităţile de
cercetare-dezvoltare şi
întreprinderile mari pentru
elaborarea şi utilizarea
tehnologiilor, produselor şi
serviciilor noi;

TABELUL 3

Activitatea de brevetare/înregistrare pe unităţi teritorial-
administrative în perioada anilor 1993-2002 (9 luni)

1. INVENŢII 
Unitatea                                    

teritorial-administrativă 
Cereri Brevete eliberate 

 absolut % absolut % 
mun. Chişinău 2179 94,33 1480 95,67 
jud. Bălţi 59 2,55 31 2,00 
jud. Orhei 23 1,00 13 0,84 
jud. Edineţ 20 0,87 5 0,32 
jud. Chişinău 8 0,35 6 0,39 
jud. Soroca 8 0,35 5 0,32 
jud. Tighina 6 0,26 5 0,32 
jud. Ungheni 3 0,13 1 0,06 
jud. Cahul 3 0,13     
jud. Lăpuşna 1 0,04 1 0,06 

TOTAL 2310 100,00 1547 100,00 

2. MODELE DE UTILITATE 

Unitatea                                  
teritorial-administrativă 

Cereri Certificate 
eliberate 

 absolut % absolut % 
mun. Chişinău 70 76,09 43 86,00 
jud. Tighina  9 9,78 1 2,00 
jud. Chişinău 8 8,70 4 8,00 
jud. Bălţi 4 4,35 1 2,00 
jud. Soroca 1 1,09 1 2,00 

TOTAL 92 100,00 50 100,00 

3. MĂRCI 
Unitatea                                    

teritorial-administrativă 
Cereri depuse 

 absolut % 
mun. Chişinău 3327 76,10 
jud. Bălţi 168 3,84 
jud. Cahul 155 3,55 
jud. Chişinău 131 3,00 
jud. Tighina 126 2,88 
or. Dubăsari 101 2,31 
UTA Găgăuzia 84 1,92 
jud. Lăpuşna 82 1,88 
jud. Orhei 59 1,35 
jud. Ungheni 55 1,26 
jud. Soroca 50 1,14 
jud. Edineţ 34 0,78 

TOTAL 4372 100,00 
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¥ organizarea campaniilor de
diseminare a informaţiilor
privind importanţa protecţiei
proprietăţii intelectuale în
procesul de integrare a
acesteia în programele de
inovare a întreprinderilor
micului business;

¥ promovarea transferului
tehnologic  către întreprinderile

micului business şi dezvol-
tarea serviciilor de consiliere a
acestora pentru crearea şi
diseminarea tehnologiilor în
scopul promovării produselor
şi serviciilor noi;

¥ elaborarea actelor normative
ce ţin de implementarea
prevederilor legislative privind
evaluarea obiectelor de

proprietate intelectuală şi
includerea acestora în capi-
talul statutar al întreprinderii;

¥ identificarea modalităţilor de
reducere a cheltuielilor legate
de procedura brevetării/
înregistrării obiectelor de
proprietate intelectuală pentru
întreprinderile micului busi-
ness.

Soluţionarea problemelor formu-
late în acest capitol urmăreşte
următoarele scopuri principale:

¥ creşterea competitivităţii
întreprinderilor micului
business prin utilizarea
obiectelor de proprietate
intelectuală de care dispun ele
însele sau pe cele ale terţilor
în baza contractelor de licenţă
sau cesiune;

¥ creşterea rolului instituţiilor cu
funcţii de protecţie a drepturilor
de proprietate intelectuală în
dezvoltarea micului business.

Un loc important în creşterea
rolului proprietăţii intelectuale în
dezvoltarea economiei naţionale
urmează să-l ocupe Legea cu
privire la activitatea de evaluare nr.
989 din 18 aprilie 2002. Conform
prevederilor acestei legi, printre
obiectele ce se pot supune
evaluării se numără şi activele
nemateriale care cuprind drepturile
asupra obiectelor de proprietate
industrială şi drepturile de autor,
fapt ce va contribui esenţial la
dezvoltarea relaţiilor de piaţă în
domeniul proprietăţii intelectuale.

Aş dori, în acest context, să
informez că în prezent activitatea
de evaluare a obiectelor de
proprietate intelectuală este

4. DESENE ŞI MODELE INDUSTRIALE 
Unitatea                                    

teritorial-administrativă 
Cereri Modele (desene) 

 absolut % absolut % 
mun. Chişinău 407 75,79 1256 62,77 
jud. Chişinău 41 7,64 215 10,74 
jud. Tighina 41 7,64 191 9,55 
jud. Cahul 11 2,05 13 0,65 
jud. Lăpuşna 11 2,05 11 0,55 
jud. Bălţi 8 1,49 23 1,15 
jud. Ungheni 5 0,93 35 1,75 
jud. Tiraspol 5 0,93 56 2,80 
UTA Găgăuzia 4 0,74 14 0,70 
jud. Orhei 2 0,37 181 9,05 
jud. Edineţ 2 0,37 6 0,30 

TOTAL 537 100,00 2001 100,00 

 
TABELUL 4

Transmiterea drepturilor asupra OPI
în perioada 1994-2002 (9 luni)

OPI Contracte de 
licenţă 

Contracte 
de cesiune 

Total % 

Invenţii 17 33 50 11,2 

Modele de 
utilitate 

1 1 2 0,4 

Mărci 40 343 383 86,1 

Desene şi 
modele 
industriale 

1 8 9 2,0 

Baze de date 1 - 1 0,2 
Total 60 385 445 100 
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practicată doar de AGEPI. Până la
ora actuală au fost evaluate
31 obiecte de proprietate
industrială: 16 mărci, 11 modele
industriale, 4 invenţii.

O altă lege foarte importantă
pentru economia proprietăţii
intelectuale este Legea cu privire
la gaj, nr. 449 din 30 iulie 2001.
Această lege prevede, printre
altele, gajarea drepturilor asupra
obiectelor de proprietate
intelectuală, în special, pentru
garantarea creditelor bancare întru
iniţierea unei activităţi de producţie,
inclusiv legate de utilizarea
obiectelor de proprietate
industrială, drepturile asupra
cărora sunt gajate.

Primele contracte de gajare a
obiectelor de proprietate
industrială au fost deja înregistrate
la AGEPI, organ împuternicit prin
lege să se ocupe de înregistrarea
şi ţinerea Registrului contractelor
de gajare a OPI.

În scopul susţinerii inventatorilor şi
agenţilor economici care iniţiază
afaceri  bazate pe brevete de
invenţie şi tehnologii avansate,
realizează proiecte tehnologice
inovative, produc şi comercia-
lizează mărfuri de consum com-
petitive, AGEPI, în cooperare cu
Universitatea Tehnică din Moldova,
Primăria mun. Chişinău, S.A.
“Agroindbanc” şi Institutul de
cercetări ştiinţifice „ELIRI” au creat
un nou tip de întreprindere –
Business – Incubatorul Inovativ
“ELIRI-INC” S.A.

În acelaşi scop, AGEPI duce
tratative cu Organizaţia Mondială
de Proprietate Intelectuală (OMPI)
şi cu alte organisme internaţionale
în vederea acordării sprijinului la
crearea Centrului de asistenţă în
domeniul inovaţiilor şi Centrului de
informare şi documentare în
domeniul proprietăţii industriale.

Orientarea activităţii inovative spre
soluţionarea problemelor socio-
economice necesită din partea
statului completarea cadrului
normativ-legislativ privind inovarea
şi transferul tehnologic, parcurile
tehnologice şi tehnico-ştiinţifice,
centrele inovative şi de transfer
tehnologic, incubatoarele inovative.

Pentru deţinătorii titlurilor de
protecţie asupra obiectelor de
proprietate intelectuală este
necesară determinarea formelor
optime de folosire a drepturilor
exclusive, obţinute prin brevetarea/
înregistrarea OPI, cum sunt
organizarea de sine stătător a
utilizării obiectelor protejate ori
scoaterea la licitaţie a acestora în
scopul selectării celui mai indicat
utilizator şi încheierea ulterioară a
contractelor de transmitere a
drepturilor cu cedarea totală sau
parţială a acestora.

Pentru agenţii economici este
necesar:

n în primul rând, să efectueze un
inventar minuţios al portofoli-
ului OPI de care dispune în
scopul monopolizării şi
organizării protecţiei acestora;

n în al doilea rând, să elaboreze
o strategie de proprietate
intelectuală în vederea creării
sau achiziţionării noilor OPI
necesare pentru menţinerea
şi/sau extinderea segmentului
de piaţă în care activează;

n în al treilea rând, să organizeze
o activitate de informare
tehnologică eficientă  ori, cum
se mai spune, o “veghe
tehnologică” activă;

n în al patrulea rând, să ţină o
evidenţă riguroasă a veniturilor
şi cheltuielilor legate de
proprietatea intelectuală.

Problemele economiei proprietăţii
intelectuale sunt multe şi
complexe. Sperăm să găsim
soluţii la o parte din ele la această
conferinţă. Totodată, suntem
conştienţi de faptul că oamenii de
ştiinţă, practicienii, antreprenorii
noştri fac doar primii paşi în
direcţia studierii şi organizării
businessului inovativ. De aceea,
unul din scopurile actualei
conferinţe, în opinia noastră, ar fi
iniţierea, şcolarizarea unui cerc cât
mai larg de specialişti în domeniul
managementului proprietăţii
intelectuale.

În încheiere, urez succes
fiecărui participant în parte la
soluţionarea problemelor
teoretice şi elaborarea
recomandărilor practice
în acest domeniu nou care este
economia proprietăţii
intelectuale.
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PROTEC|IA FORMELOR
TRIDIMENSIONALE
}N CALITATE DE M+RCI
{I MODELE INDUSTRIALE.
INTERFEREN|E

dr. conf. Svetlana MUNTEANU,
[ef Direc\ie m=rci [i modele industriale, AGEPI

P   rotecţia
formelor
tridimensionale

are un caracter cu totul
specific, deoarece ea  poate
fi realizată, în condiţiile
corespunzătoare, prin brevet
de invenţie (model de
utilitate), prin înregistrarea
în calitate de modele
industriale, prin dreptul de
autor şi în calitate de mărci.
În timp ce durata protecţiei
mărcilor nu este limitată în
timp, cu condiţia reînnoirii,
protecţia  celorlalte obiecte
de proprietate industrială
este limitată la anumite
perioade de timp. În aceste
condiţii există tendinţa de a
proteja formele
tridimensionale în calitate de
mărci.

Pentru evitarea protecţiei prin

intermediul mărcilor cu forme

tridimensionale, ce constituie

obiectul unei invenţii (model de

utilitate) sau al dreptului de  autor,

majoritatea legislaţiilor au exclus

din protecţia prin marcă formele

tridimensionale, care sunt

necesare obţinerii unui rezultat

tehnic şi cele ce atribuie o valoare

substanţială produselor. În ceea ce

priveşte protecţia prin marcă a

modelelor industriale, aceasta nu

poate şi nici nu trebuie să fie

exclusă, fiind nu numai că posibilă,

dar în multe cazuri chiar

recomandabilă. Relaţiile dintre

aceste două forme de protecţie

prezintă un mare interes teoretic şi

practic dat fiind faptul că în marea

lor majoritate formele

tridimensionale sunt protejate prin

modele industriale. În ceea ce

priveşte protecţia formelor

tridimensionale prin marcă,

aceasta a început să fie practicată

relativ nu de mult. Aranjamentul de

la Madrid şi Protocolul referitor la

acest Aranjament prevăd protecţia

mărcilor tridimensionale. Totuşi,

mărcile tridimensionale continuă
să fie enumerate printre mărcile
netradiţionale. Astfel, din numărul
total de 391052 înregistrări,

conform Sistemului de la Madrid,
doar 2204 reprezintă mărci
tridimensionale, ceea ce constituie
0,56% (aici şi în continuare

conform datelor de pe discul
ROMARIN nr. 4/2002). Prima
înregistrare internaţională definită
ca marcă tridimensională în baza

de date ROMARIN este
COINTREAU, cu nr. IR 2R 143704
din 1989.10.31 (fig. 1). Ce-i drept,
există şi înregistrări mai “vechi”,

dar şi mai recente care nu sunt
definite ca mărci tridimensionale,
deşi imaginile lor redau clar forme
tridimensionale (fig. 2).

Pe parcursul ultimilor 10 ani
numărul mărcilor tridimensionale

a crescut brusc (fig. 3) în rezultatul
acceptării lor drept obiecte de
protecţie atât în majoritatea ţărilor
europene, cât şi în Japonia,

Coreea, China etc. Există, totuşi,
diferenţe considerabile în ceea ce
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priveşte numărul de mărci

tridimensionale depuse spre
înregistrare în diverse ţări (fig. 4),
astfel încât 90% din ele provin din
5 ţări (oficii) de origine – FR, BX,

DE, CH şi IT. Cauza acestui
fenomen rezidă în faptul că
protecţia acordată  mărcilor
tridimensionale  variază de la o

ţară la alta. În  prezent nu există un
consens internaţional privind
protecţia formelor tridimensionale
în calitate de mărci.

 

Fig.2  Marca combinată CARON.
Înregistrarea internaţională 2R
197378 din 1996.12.20; înregis-
trarea de bază 1951.11.29 (FR).

0

100

200

300

400

1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001

Fig. 3. Numărul mărcilor tridimensionale depuse spre înregistrare în cadrul
Sistemului de la Madrid  în diferiţi ani.
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Fig. 4. Numărul mărcilor tridimensionale depuse spre înregistrare în cadrul
Sistemului de la Madrid  în diferite ţări.

Fig.1.Marca tridimensională
COINTREAU IR 2R 143704 din
1989.10.31; înregistrarea de bază
1954.10.29 (FR), (înregistrări
internaţionale anterioare din
1910.01.03 şi 1929.11.25).

Una din cele mai importante legi contemporane care recunoaşte
protejabilitatea formelor tridimensionale sau a ambalajului ca indicaţii de
provenienţă a  produselor şi serviciilor este Directiva Uniunii Europene de
Armonizare. Directiva exclude de la protecţie semnele constituite exclusiv
din:

a) forma care rezultă din natura produselor;

b) forma produselor necesară obţinerii unui rezultat tehnic;

c) forma care atribuie o valoare substanţială produsului.

Articolul 15.1 al Acordului TRIPs, încheiat în cadrul OMC, prevede că “orice
semn capabil să distingă … produsele sau serviciile … poate fi protejat ca
marcă”. Această definiţie include, implicit, şi mărcile tridimensionale  atâta
vreme cât cel puţin unele forme şi ambalaje sunt capabile să distingă
anumite produse şi servicii, iar cele care nu sunt ar putea să obţină
distinctivitate prin folosire.

Tratatul privind Dreptul Mărcilor (TLT) impune obligativitatea aplicării sale
referitor la mărcile tridimensionale  numai pentru ţările care le protejează.

Într-o rezoluţie referitoate la protejabilitatea mărcilor tridimensionale
adoptată de Asociaţia Internaţională a Mărcilor (INTA) încă în mai 1997, se
menţionează că argumentele obişnuite împotriva extinderii protecţiei asupra

FR BX DE CH IT ES PL AT BG CZ SI RU GB LV HU FI PT MD SE AM EE LI
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formelor tridimensionale sunt
neîntemeiate. Primul argument se
referă la suprapunerea cu alte
forme de protecţie intelectuală,
cum ar fi protecţia prin brevet şi
prin dreptul de autor.

P  rotecţia unei forme
 tridimensionale

concomitent şi ca model
industrial sau ca drept de autor
nu trebuie să afecteze abilitatea
ei de a fi protejată ca marcă.
La fel, dacă un aspect ori
aspectele unui produs ce nu se
referă la configuraţia sa au fost
protejate, acest fapt nu trebuie
să excludă configuraţia
produsului de la protecţia prin
marcă. În afară de această, în
mod general doctrinele cu
privire la funcţionalitate  şi
distinctivitate  sunt străjeri
adecvaţi împotriva înregistrării
în calitate de marcă a formelor
ce nu merită să fie înregistrate.
Asigurarea protecţiei formelor
tridimensionale  în calitate de
mărci (inclusiv mărci de
servicii, de certificare sau
colective) va contribui la
stimularea marketingului
internaţional şi la identificarea
produselor. Astfel, poziţia INTA
este următoarea: formele
tridimensionale  pot funcţiona
ca mărci şi, în circumstanţele
corespunzătoare, trebuie să fie
recunoscute, protejate şi
înregistrate ca mărci.

Revenind la subiectul referitor la
protecţia formelor tridimensionale
ca mărci şi ca modele industriale,
este oportună referinţa la rezulta-
tele studiului-anchetă efectuat de
Asociaţia Internaţională pentru
Protecţia Proprietăţii Industriale
(AIPPI) în anul 2000, printre cele 60
grupuri naţionale, având ca temă
“Mărcile tridimensionale: frontiera
între mărci şi modele”. Conform
acestora:

¥ este important pentru comerţ
să se recunoască şi să se
protejeze drepturile de pro-
prietate intelectuală încorpo-
rate în obiecte, compoziţii sau
forme tridimensionale, ori
reprezentate prin ele; pentru
realizarea acestui obiectiv
pot fi aplicate atât dreptul
mărcilor, cât şi cel al desenelor
şi modelelor, independent
de protecţia ce se poate
obţine în virtutea altor stipulări
legale;

¥ se admite ca formele
tridimensionale  să fie
înregistrate şi protejate ca
mărci, precum este deja
prevăzut în numeroase
legislaţii naţionale, dacă ele
îndeplinesc funcţiile unei
mărci;

¥ dreptul mărcilor şi dreptul
desenelor şi modelelor
industriale au scopuri
apropiate dar distincte, din
această cauză ele diferă prin
condiţiile şi  limitele de
protecţie,  alte aspecte;

¥ spre deosebire de modele,
dreptul la marcă  nu este
limitat în timp. Principala

diferenţă dintre ele este că
marca contribuie la protecţia
consumatorului privind riscul
de confuzie în ceea ce priveşte
originea produselor ori a
serviciilor, în timp ce modelul
nu protejează decât  dreptul
exclusiv al titularului de
fabricare a produsului, fără a
ţine cont de indicaţia originii.

În temeiul analizei rezultatelor
studiului-anchetă, care a evidenţiat
similitudinile şi diferenţele între
sistemele naţionale, pentru a
ajunge la un consens în vederea
stabilirii unor criterii clare ale
cazurilor când o formă
tridimensională poate beneficia de
o protecţie legală ca model sau/şi
ca marcă, precum şi a faptului
dacă protecţia acestora poate
exista simultan, AIPPI a adoptat
următoarea  rezoluţie (în linii
generale):

n formele tridimensionale  sunt
protejabile ca modele indus-
triale şi ca mărci, dacă
condiţiile prevăzute de ambele
modalităţi de protecţie sunt
îndeplinite;

n pentru a fi protejată ca model,
o formă tridimensională
trebuie să fie nouă;

n pentru a fi protejată ca marcă,
forma tridimensională trebuie
să fie distinctivă şi nu exclusiv
funcţională sau necesară. Ea,
de asemenea, necesită
satisfacerea şi a altor condiţii
prevăzute pentru mărci;

n marca tridimensională este
distinctivă dacă indică clien-
telei respective originea
produsului sau serviciului;
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n prin dreptul la marcă nu
trebuie să fie protejate formele
tridimensionale care sunt în
exclusivitate funcţionale sau
necesare, adică acele care

a) rezultă exclusiv din natura
produselor sau

b) sunt necesare pentru obţine-
rea unui rezultat tehnic;

¥ o formă tridimensională  este
protejabilă  şi ca marcă,  şi ca
model;

¥ utilizarea unei forme tridimen-
sionale  protejate ca model nu
declanşează   nici pierderea
distinctivităţii,  nici pierderea
posibilităţii prezente sau
viitoare de a fi protejată  ca
marcă;

¥ expirarea protecţiei unui model
nu trebuie să afecteze continui-
tatea protecţiei ca marcă a
unei forme tridimensionale,
dar dreptul la marcă poate fi
pierdut dacă ea încetează să
îndeplinească funcţia de
marcă. Pe de altă parte, dacă
dreptul la marcă a fost cumva
pierdut, dreptul la model
rămâne în vigoare;

¥ nu se poate invoca prioritatea
unui model pentru protecţia
prin marcă şi viceversa;

¥ protecţia unei forme tridimen-
sionale  ca marcă nu trebuie
exclusă dacă această formă
este folosită în combinaţie cu
un alt fel de semn. Această
utilizare poate contribui la
dobândirea distinctivităţii şi la
evitarea pierderii drepturilor din
motivul nefolosirii.

AIPPI a chemat ţările şi sistemele
legale care nu corespund acestor
principii să armonizeze legislaţiile.
După cum a fost deja menţionat în
punctul 5, majoritatea legislaţiilor
conţin asemenea prevederi. Pentru
a fi înregistrate ca mărci, formele
tridimensionale trebuie să fie mai
întâi de toate distinctive. În unele
ţări forma produsului sau
ambalajului se înregistrează
numai dacă a obţinut distinctivitate
(Canada). Legea SUA acordă
protecţie mărcilor tridimensionale
non-funcţionale dacă ele sunt
inerent distinctive ori au căpătat
distinctivitate.

Legislaţia Republicii Moldova
prevede în mod expres protecţia
formelor tridimensionale: conform
art. 2.2 din Legea 588/1995 privind
mărcile şi denumirile de origine a
produselor:  “Pot fi înregistrate ca
mărci astfel de alte semne cum ar
fi … elementele figurative …
Elementele figurative pot fi con-
stituite din reprezentări grafice
plane sau forme tridimensionale
(în relief) cu o configuraţie dis-
tinctă”. Ea conţine mai multe
excepţii: conform art. 7(6) din Lege,
“În calitate de mărci tridimensio-
nale nu se înregistrează forma
produsului şi ambalajul acestuia,
care:

a) rezultă din proprietăţile
produsului, “adică forma
fabricării sau distribuirii
produsului;

b) sunt necesare pentru
obţinerea unui  rezultat tehnic,
când nu există alternative
pentru fabricarea acestui
produs;

c) se referă la valoarea esenţială
a produsului”.

O analiză succintă a repartizării
după clasele de produse/servicii a
mărcilor tridimensionale,
înregistrate conform Sistemului de
la Madrid, arată că numărul
înregistrărilor scade după clase în
ordinea următoare:
03>30>33>29>21>32>05>01>…,
majoritatea reprezentând forme ale
produselor sau ale ambalajului
acestora, ori ambele concomitent
(fig. 5). Există însă un număr
anumit de mărci tridimensionale
care nu au nimic comun nici cu
forma produselor nici cu cea a
ambalajelor lor; nu în ultimul rând
trebuie menţionate şi mărcile
tridimensionale pentru servicii (fig.
6-11).

Putem, astfel, constata existenţa a
două tipuri de marci
tridimensionale principial diferite:

forme tridimensionale propriu -
zise, care reprezintă forma
exterioară a produsului sau
ambalajului, şi

semne tridimensionale propriu -
zise, care nu se refera la forma
produsului sau ambalajului.

Ele pot fi constituite din diferite
elemente - litere, cifre, cuvinte,
precum şi din elemente figurative -
figuri, reliefuri, forme geometrice
etc. Unica deosebire a acestor
mărci de cele tradiţionale
reprezintă caracterul lor spaţial
care le conferă un efect optic mai
avantajos, comparativ cu imaginile
plane. In rest aceste mărci sunt ca
toate celelalte, prin urmare ele pot
fi protejate ca cele plane.
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Cele mai mari  probleme apar in
legătură cu primul tip de mărci,
deoarece este dificil să apreciem
ce forme sunt generice sau
descriptive referitor la produsele
revendicate, ce forme sunt prea
simple (uzuale), deoarece chiar şi
o formă tridimensională simplă
poate, în dependenţă de produse,
să fie neobişnuită şi, prin urmare,
distinctivă. Forma unui produs sau
ambalaj este într-o mare măsura
determinată de funcţia produsului.
De aceea, pentru a stabili dacă
forma  tridimensională este
distinctivă, se recomandă de a
aprecia componenţa sa
funcţională, deoarece anume
aceasta poate fi considerată
uzuală.  În literatura de specialitate
au fost exprimate păreri că
examinarea formelor
tridimensionale trebuie să includă
analiza formelor produselor
concurente. Formele identice ori
similare, caracteristice majorităţii
produselor din aceeaşi categorie,
trebuie considerate nedistinctive,
uzuale. Cu alte cuvinte, se propune
să fie protejate în calitate de mărci
numai formele care diferă esenţial
de cele existente.  Realizarea
practică a acestor recomandări
este problematică, fiindcă ar crea
rezultate hazardate. Pe lângă
aceasta, aplicarea lor în cadrul
examinării formelor tridimen-
sionale ar contravine procedurii de
examinare a altor mărci. În calitate
de criteriu absolut trebuie să se
aplice doar distinctivitatea şi
nicidecum deosebirea de formele
deja existente. De fapt, în aceasta
şi constă deosebirea esenţială
dintre criteriile, cărora trebuie să le
corespundă mărcile tridimen-
sionale (distinctivitatea) şi cele,
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Fig. 5. Numărul mărcilor tridimensionale depuse spre înregistrare în cadrul
Sistemului de la Madrid  pentru diferite clase de produse/servicii.

 

Fig.6. Marca tridimensională
Onduline; IR 774788; cl. 17, 19, 37.

 
Fig. 7. IR 762418
cl. 16, 25, 28.

Fig. 8. IR 748175; cl. 09, 12, 14, 16,
18, 25, 28, 35, 36, 38, 39, 41, 42.

 
Fig. 9. IR 737039
cl. 09, 14, 16, 18, 24, 25, 28.

Fig. 10. IR 680466; cl. 39
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cărora trebuie să le corespundă
modelele industriale (noutatea).
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SUMMARY

P  rotection of three-dimensional forms may be afforded by patent

for invention (utility model), registration as industrial designs,

copyright and as trademarks. Since the protection of trademarks is not

limited in time, provided the renewal, there exist the tendency of

protecting three-dimensional forms as trademarks. In order to avoid

protection by means of marks of the three-dimensional forms, constitut-

ing the subject-matter of an invention or of copyright, most legisla-

tions have excluded from protection by marks the three-dimensional

forms, which are necessary for obtaining a technical result and those

referring to the essential value of the products. The three-dimensional

forms may be registered as industrial designs and trademarks if they

meet the conditions provided by both modalities of protection. The

main difference between them is that the trademark contributes to the

consumer protection from the risk of confusion as to the origin of

goods and services, while the industrial design protects only the

exclusive right of the owner to manufacture the product without taking

into account the indication of origin.

There are two different in principle types of three-dimensional marks:

n three-dimensional forms as such, representing the external shape

of the product or package, and

n three-dimensional forms as such, not referring to the shape of the

product or package and which may be composed of different

elements: letters, numerals, words, etc. and of figurative elements:

figures, relieves, geometrical forms, etc.

 
Fig. 11. IR 648333; cl. 03, 05, 35, 42.
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În al treilea rând, pretendenţii la
adresă trebuie să prezinte
informaţii autentificate: adresa
corectă, autoobligaţiunea de
participare personală în judecată
în caz de proces, adeverinţa lipsei
unor drepturi ale persoanelor
terţe.1 1

În al patrulea rând, se presupune
crearea sub egida OMPI a unor
comisii administrative, care vor
soluţiona cauzele în regim de
dialog, cu executarea obligatorie a
deciziei. Acestea vor fi: Consiliul
Internaţional al Registratorilor şi
Comisia de Supraveghere.
Importanţa unui control
internaţional şi al coordonării
procesului de acordare a
adreselor în reţeaua Internet este
expusă în documentul  Comitetului
de Consultare în Telecomunicaţii
internaţionale al SUA, publicat la
02.12.1996, care prevede paşi
concreţi în preîntâmpinarea
conflictelor.

Reglementarea activităţii
Internet-ului:

¥ s-a pus problema creării unei
reţele civilizate din mai multe
aspecte;

¥ crearea comisiilor
internaţionale referitoare la
examinarea conflictelor şi
obiecţiilor administrative cu
privire la înregistrarea numelor
de domen în Internet,

¥ introducerea unor noi domene
de origine de nivel superior;

¥ crearea noilor registratori ai
numelor de domen.

Perfecţionarea practicii
de înregistrare a numelor
de domen:

n introducerea unei practici de
standarde performante pentru
registratori în spaţiul
domenelor de origine de nivel
superior. Aceasta va atenua
contradicţiile dintre deţinătorii

M+RCI {I NUME
DE DOMENE
PE INTERNET

Violeta JALB+,
[ef Sec\ie m=rci interna\ionale, AGEPI

(Sfârşit. Începutul în nr. 2 a.c.)

5. PREÎNTÂMPINAREA
ŞI  SOLUŢIONAREA
CAZURILOR  DE  UTILIZARE
NELEALĂ  A  MĂRCILOR
PE  INTERNET

T    umultul problemelor
apărute în urma folosirii
mărcilor pe Internet

scoate în evidenţă necesitatea
elaborării unor norme speciale
cu caracter internaţional,
îndreptate spre reglementarea
relaţiilor cu privire la utilizarea
comercială a Internet-ului. Acest
fapt este unanim acceptat atât
de jurişti, cât şi de specialiştii în
domeniu.

În primul rând, este necesară
extinderea numărului de
abrevieri generice (.firm - pentru
antreprenori, .info - pentru
servicii informaţionale, .rec -
pentru distracţii şi odihnă au fost
propuse de OMPI).

În al doilea rând, trebuie să fie
acordată până la procedura
judiciară o perioadă de
protestare după publicarea
adreselor. 11 Radcliffe M., Harbottle M., “The Internet: new issues for trademark strategy”,

Trademark World, nr.99/1997, p.13-15
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numelor de domen şi
deţinătorii drepturilor exclusive
asupra proprietăţii
intelectuale;1 2

n punerea la dispoziţie a datelor
exacte despre posesorii
numelor de domen, despre
deţinătorii drepturilor asupra
proprietăţii intelectuale este un
mijloc efectiv de apărare a
acestora;

n în cazul în care se va depista
că informaţia prezentată nu
este veridică şi nu poate fi de
real folos pentru legătura cu
deţinătorul numelui de domen,
registratorul este în drept să
anuleze înregistrarea numelui
de domen.

Sistemul de soluţionare
a litigiilor:

¥ principiile şi procedura puse la
baza sistemului sunt elaborate
în conformitate cu Regulile
medierii şi de arbitraj operativ
ale OMPI;

¥ litigiul este examinat de o
comisie specială membrii
căreia, asemenea arbitrajului,
sunt aleşi la dorinţa părţilor.
Împuternicirile comisiei se
limitează la examinarea
litigiilor care ţin de
înregistrarea neleală a
numelui de domen sau
înregistrarea abuzivă a
numelui de domen şi nu
abordează litigiile dintre părţile
care acţionează cu bună–
credinţă;

¥ procedura de soluţionare a
litigiilor trebuie aplicată numai
la conflictele de domen de
nivelul superior şi la cele
naţionale de nivel superior la
solicitarea intervenţiei de către
părţile implicate;

¥ nu trebuie să se încalce
dreptul părţilor de a se adresa
în instanţă în timpul sau după
examinarea diferendului în
cadrul comisiei. Mai mult, dacă
hotărârea judecăţii şi a
comisiei pe unul şi acelaşi
litigiu diferă, se admite ca
hotărârea judecăţii să aibă o
mai mare pondere.

Excepţii pentru mărcile
notorii:

n mărcile notorii rămân obiectul
concurenţei neloiale a unui
cerc restrâns al deţinătorilor
numelor de domen. De aceea
a fost nevoie de un mecanism
cu ajutorul căruia titularul
mărcii notorii să poată obţine
excepţii în ceea ce priveşte
marca dată în toate domenele
de nivel superior;

n nici o persoană, în afară de
titular, nu va putea înregistra
marca în calitate de nume de
domen.

Noi domene de nivel
superior:

¥ problema creării suplimentare
de noi domene de origine de
nivel superior rămâne a fi
controversată. Crearea de noi
domene fiind sub control, nu ar

putea aduce prejudicii
proprietăţii intelectuale în cazul
în care s-ar ţine cont de
recomandările referitoare la
practica înregistrării numelor
de domene, procedura
examinării litigiilor şi de
mecanismul de protecţie a
mărcilor notorii.

Perfecţionarea legislaţiei
în domeniu.

În afară de recomandările
adresate registratorilor numelor de
domen pe Internet, OMPI
coordonează activitatea elaborării
de recomandări adresate
legislatorilor naţionali în domeniul
protecţiei drepturilor asupra
mărcilor cu scopul garantării
protecţiei lor în reţea.

Un rezultat elocvent în acest sens
este introducerea în legislaţia
naţională cu privire la protecţia
proprietăţii industriale a preve-
derilor referitoare la diferendele
dintre titularii mărcilor notorii cu
deţinătorii  numelor de domen.1 3

În prezent se lucrează la
elaborarea proiectului
regulamentului privind protecţia
mărcilor şi a altor semne distinc-
tive pe Internet.

Comitetul Permanent de pe lângă
OMPI participă activ la studierea
urmărilor adoptării proiectului de
acord internaţional cu privire la
jurisdicţia judecătoriilor şi realiza-
rea deciziilor instanţelor judecăto-
reşti, legate de protecţia obiectelor
de proprietate intelectuală.

12 Jessie N. Marshall “Domain Names and Trademarks: At the Intersection” www.isoc.org/

13 United States Examination Guide No.2-99, www.uspto.gov/web/offices/tac/notices/guide299.htm

http://www.isoc.org/
http://www.uspto.gov/web/offices/tac/notices/guide299.htm
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6. GESTIONAREA NUMELOR
DE DOMEN ÎN REPUBLICA
MOLDOVA

Autoritatea responsabilă de
politica şi strategia gestionării
numelor în domenul de nivel
superior  .md  este Ministerul
Transporturilor şi Comunicaţiilor, în
funcţia căruia intră şi desemnarea
Registratorului naţional al
domenului de nivel superior  .md.
Actul normativ care reglementează
aceste raporturi este
Regulamentul cu privire la
gestionarea numelor în domenul
de nivel superior  .md.

În  Republica Moldova numele de
domen superior al Moldovei atribuit
de IANA, (domenul de nivelul unu)
este .md. Nume de sub-domen
este domenul de nivelul doi în
domenul de nivel superior  .md,
adresa cărui pe Internet este în
formă de “www.[Nume de domen
de nivelul doi].md”.1 4

Înregistrarea se efectuează pe
principiul “primul s-a adresat -
primul este deservit”. Un
Registrator poate deţine mai multe
nume. Numele atribuit nu este
obiect de vânzare-cumpărare:
numele atribuit unei entităţi sau
persoane  nu poate fi vândut de ea
altei entităţi sau persoane.

Registratorul naţional şi dealer-ii
sunt obligaţi să efectueze
înregistrarea numelor în condiţii
nediscriminatorii, dacă registrantul
a executat toate cerinţele  pe

principiul “primul s-a adresat -
primul este deservit”. Este interzisă
înregistrarea sau gestionarea
numelor de sub-domene ce conţin
informaţii şi imagini cu caracter
obscen sau ofensator, celor ce
defăimează Republica Moldova ori
alte state, cheamă la violenţă sau
pot aduce prejudicii imaginii
Republicii Moldova pe plan
internaţional, cât şi pentru
utilizarea lor în scopuri şi activităţi
interzise de legislaţie şi convenţiile
internaţionale.

Conform acestui Regulament,
Registratorii naţionali şi dealer-ii
nu-şi asumă responsabilitatea
pentru încălcarea eventuală a
dreptului la marca de comerţ şi
pentru situaţiile de conflict, apărute
în rezultatul încălcării acestor
drepturi.

 Astăzi reţeaua a schimbat totul.
Numele de domen, spre
deosebire de mărci, se
înregistrează pe principiul primul
sosit - primul servit, fără efectuarea
expertizei în perioada de opoziţie.
Nu există nici un sistem de
clasificare a produselor şi
serviciilor pe Internet. Frontierele
naţionale nu au nici o importanţă.
Iată de ce există reguli de bază,
care trebuie respectate la crearea
unor mărci noi sau pentru protecţia
mărcilor deja înregistrate. Aceste
reguli pot să nu funcţioneze
universal şi fiecare dintre ele
necesită a fi examinată indi-
vidual.1 5

C  ertificaţi-vă că
 denumirea este

disponibilă. Disponibilitatea
unui nume de domen este
criteriul primar la alegerea unei
denumiri de marcă.

Veniţi primul. Alegerea este
simplă. Înregistraţi mărcile în
calitate de domen în toată lumea
sau veţi plăti un extra preţ
pentru a-l obţine mai târziu. În
medie aceasta costă 50 $ pentru
a înregistra o marcă în domenul
superior - codul ţării (cctld) sau
de la 10.000 $ pentru a-l
reîntoarce  de la un pirat cyber.

Consideraţi numele de
domen ca o proprietate
privată. Acelaşi serviciu care
se ocupă de proprietatea
intelectuală, trebuie să coordo-
neze şi lucrul cu numele de
domen.

Lansaţi produse noi. Urmăriţi
noutăţile. Folosiţi o persoană
terţă pentru a rezerva numele de
domen pentru produsele noi în
aşa mod, încât presa şi
concurenţii să nu cunoască nici
o informaţie până în momentul
lansării produselor.

14 Regulamentul cu privire la gestionarea numelor în domenul de nivel superior  .md. Nr. 196 din 19.02.2001

15 Milton Mueller “Domain Names and Trademarks: Property Rights and Institutional Evolution in Cyberspace”, www.istweb.syr.edu/
~mueller/study.html

http://www.istweb.syr.edu/
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Folosiţi instrumente legale. Căutaţi prin toate resursele din reţea toate formele posibile de scriere a
denumirilor comerciale. Înregistraţi orice formă posibilă  a denumirii pe care clienţii eventual o pot
folosi pentru a ajunge în final la mărcile dvs. Această tactică este un obstacol pentru piraţi, un mijloc eficient de
prevenire a pirateriei numelor de domen sau de trimitere  a utilizatorilor de reţea la alte resurse informaţionale
din Internet.

Certificaţi-vă că numele de domen poate fi înregistrat. Numele de domen posedă un număr  limitat de
semne: litere, cifre şi cratime. Certificaţi-vă că noile mărci pot fi reprezentate şi  în calitate de nume de domen.

Începeţi să protejaţi. Nu trebuie să aşteptaţi ca numele de domen să fie înregistrat  pentru a începe
verificarea utilizării  mărcilor în reţea. Unii registratori de domen acordă perioade de opoziţie care permit
titularilor de marcă să se opună înregistrării  domenului înainte ca acesta să intre în folosinţă.

Implicaţi colaboratori profesionişti. Mult timp poate fi pierdut, încercând să faceţi tot volumul de lucru
singuri. Implicaţi persoane competente care cunosc legile locale şi politica de obţinere a numelui de domen.

Imediat după înregistrarea  numelui de domen, începe-ţi să-l utilizaţi. Folosiţi poşta electronică, creaţi
pagini cu metateguri, care vor fi indexate la maşinile de căutare din reţea.

Acţionaţi repede. Cu cât aşteptaţi mai mult, cu atât mai mult creşte valoarea domenului.

Urmând aceste reguli simple, marca dvs. va ocupa întotdeauna locul său legal în spaţiul cyber.

ŞTIAŢI CĂ…

… în 1782 Ion Armindean, un ţăran, a găsit în Munţii Apuseni (Transilvania) un
minereu, în care în 1846 chimistul Franz Joseph Muller von Reichenstein din Sibiu
(Hermanstadt) a descoperit telurul?

… în 1862 Emanoil Bacaloglu  publică lucrarea intitulată „Teoria homologiei în chimia
teoretică” în care, prin problemele abordate, anticipează sistemul periodic al
elementelor chimice, relansat în 1869 de Mendeleev?

… în 1862 C. Râureanu obţine medalia de aur clasa întâi din  partea Societăţii de
Industrie din Paris pentru invenţiile lui?
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este deosebit de importanţă
obţinerea la timp a dreptului
asupra producerii şi comercializării
mărfii. Procedura se realizează
prin protejarea produsului ca
marcă şi/sau ca desen/model
industrial. Pentru a lua decizia
potrivită, solicitantul trebuie să
înţeleagă mai întâi de toate ce este
protejat în calitate de marcă şi ce
în calitate de desen/model
industrial.

Desenul/modelul industrial
este aspectul exterior original al
produsului, prezentarea lui. Este o
creaţie artistică şi serveşte la
decorarea produsului. Prezentarea
produsului se poate efectua printr-
o formă specială (de exemplu,
aspectul exterior al unei maşini, al
unei lustre, al unui vas), sau printr-
un desen aplicat pe suprafaţa
produsului (aspectul exterior al
covorului, cravatei, etichetei,
hologramei, interfeţei utilizator
grafice, unei ţesături), sau poate
constitui o îmbinare a modelului
spaţial şi desenului plan (bunăoară,
exteriorul panoului de finisaj în
construcţii, al panoului de informaţii).

Marca este, de regulă, o imagine
specială (cuvânt, desen sau o
combinare a lor), care se
amplasează direct pe produs, pe
ambalajul acestuia sau pe fişa,
eticheta aplicată pe produs. Uneori
marca este o formă specială a
produsului  (de exemplu, o formă
specială a săpunului, ciocolatei)
ori a ambalajului său (de pildă, o
formă specială a flacoanelor de
parfum, de apă de colonie, a
sticlelor pentru băuturi, cutiilor de
bomboane). Astfel de semne
constituie un element ce ţine de
aspectul  exterior al produselor
industriale, asemănându-se prin
aceasta cu desenele/modelele
industriale.

Însă nu orişice semn valabil
pentru marcă poate fi protejat
ca desen/model industrial.
Bunăoară, mărcile constituite
din cuvinte sau îmbinări de
litere (acestea fiind cele mai
multe), nu pot fi înregistrate
ca desene/modele industriale.
Doar semnele executate ca
desene, imagini grafice sau

MARC+
SAU DESENE/MODELE
INDUSTRIALE?

ing. Ludmila GOREM~CHIN,
[ef adjunct Sec\ie modele
[i desene industriale, AGEPI

D   esfacerea cu
  succes a
mărfurilor

constituie preocuparea
primordială a produ-
cătorilor. Problema poate fi
soluţionată prin ameliorarea
calităţii mărfurilor şi
prezentarea lor.

Adeseori pentru cumpărător
prezentarea este la fel de
importantă ca şi calitatea mărfii.
Mai mult chiar. În unele cazuri (de
exemplu, la schimbarea rapidă a
modei) cumpărătorul, cunoscând
apriori deficienţele tehnice ale
mărfii, o procură, totuşi, deoarece
marfa satisface necesităţile sale
estetice. În asemenea cazuri
prezentarea devine factorul
principal, care determină
comercializarea produselor. Însă la
soluţionarea acestor probleme
producătorul se confruntă cu o altă
dificultate. O marfă care se bucură
de succes atrage deseori atenţia
producătorilor neloiali. În acest caz
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forme tridimensionale pot fi
protejate şi ca mărci, şi ca
desene/modele industriale.

Chiar dacă se consideră că
exprimă doar esenţa obiectului,
mărcile nu pot fi separate de
desenele/modelele industriale,
deoarece şi ele reprezintă o
imagine artistică nouă şi originală.
Diferenţa dintre mărci şi desene/
modele industriale  devine mai
evidentă, în primul rând, datorită
delimitării funcţiilor pe care le
execută marca şi desenul/modelul
industrial şi, în al doilea rând,
graţie esenţei drepturilor, care se
oferă mărcii şi desenului/
modelului industrial.

Funcţiile pe care le
execută marca şi desenul/
modelul  industrial

Funcţia principală a mărcii constă
în marcarea de către solicitant sau
vânzător a mărfii. Marca indică
direct sau indirect că un produs
este, de exemplu, al firmei
“CRICOVA”, iar altul - al firmei
“AROMA”. Desenul/modelul
industrial, din contra, are menirea
de a atrage cumpărătorul prin
însuşi aspectul său, prin
perfecţiunea sa, dar nu indicând
solicitantul cunoscut. De aceea la
înregistrarea mărcii are importanţă
distinctivitatea ei, iar la
înregistrarea desenului/modelului
industrial - originalitatea lui.
Uneori, însă, un desen/model
industrial devenit popular începe
să se asocieze în conştiinţa
cumpărătorilor cu sursa de
provenienţă a mărfurilor. În aceste
condiţii el poate fi înregistrat în
calitate de marcă.

Prezentarea mărcii nu influenţează
asupra calităţii produsului pe care
este aplicată. Marca serveşte în
mare măsură drept garanţie a
calităţii datorită faptului că titularul
ei se bucură de o reputaţie bună
pe piaţa de desfacere sau
mulţumită faptului că după o
utilizare îndelungată a mărcii
produsul marcat a devenit
cunoscut cumpărătorilor. Spre
deosebire de marcă,  desenul/
modelul industrial este legat
indisolubil de produsul pe care-l
prezintă şi constituie o valoare
proprie, anume ca element al
produsului, care sporeşte calitatea
acestuia.

Drepturile acordate
mărcilor şi desenelor
modelelor industriale

Înregistrarea obiectului ca marcă
oferă o protecţie de lungă durată,
dar cu extinderea unui nivel redus
de garanţie.

D  reptul exclusiv asupra
desenului/modelului

industrial, spre deosebire de
drepturile asupra mărcii,
interzice concurenţilor nu
numai comercializarea, ci şi
producerea mărfurilor cu
aspectul exterior identic sau
similar, chiar şi în cazurile
când sunt destinate pentru
export.

Acest drept este reglementat în
timp, prin termenul limită de 25
ani. Dreptul asupra mărcii poate fi

menţinut în vigoare oricât de mult
timp prin prelungirea termenului
de valabilitate la fiecare 10 ani.
Însă el limitează activitatea
concurenţilor în privinţa marcării
produselor, puse în circulaţie doar
pe piaţa acelei ţări, în care este
protejată marca respectivă. În afară
de aceasta, titularul mărcii
înregistrate, spre deosebire de
titularul desenului/modelului
industrial înregistrat, are dreptul
doar asupra mărcii asociate
produsului, nu şi asupra
însemnului ca atare (de exemplu,
sticla în calitate de model indus-
trial este protejată ca atare şi nu
contează ce se vinde în ea: vin,
bere sau lapte, ceea ce nu este
valabil în cazul mărcii) şi nu poate
interzice terţilor să producă şi/sau
de a comercializa aceste tipuri de
mărfuri sub o altă marcă; să
producă şi/sau să comercializeze
această marcă separat de marfa
respectivă; să folosească această
marcă pentru marcarea  unui alt
produs, cu condiţia că el nu este
notoriu.

Astfel, dacă doriţi să vă protejaţi
produsul, cel mai raţional ar fi să o
faceţi prin înregistrarea lui în
calitate de desen/model industrial.
Dacă doriţi să protejaţi
comercializarea produsului, e
necesar să ţineţi cont de cele
expuse mai sus. Nu uitaţi şi de
faptul că certificatul de înregistrare
a mărcii nu legalizează calitatea de
autor, spre deosebire de certificatul
de înregistrare a desenului/
modelului industrial, ceea ce este
important pentru autorul unui
obiect  original, care constituie o
creaţie artistică. Dar dacă doriţi să
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obţineţi o protecţie mai deplină a
unui obiect  original, care este o
creaţie artistică, atunci se cuvine
să-l înregistraţi mai întâi ca desen/
model industrial şi apoi ca marcă.
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SUMMARY:

T  he major aim of the producer consists in the successful realiza-
 tion of products. It may be decided by improving their quality and

presentation. The presentation of products is as important as their
quality. The colour presentation may be protected both with a mark,
and with an industrial design. That is why, it is very important to
understand the similarity and difference between the industrial design
and the marks.

ŞTIAŢI CĂ…

…în 1882 căpitanul George Ferechide concepe un dirijabil de formă lenticulară, cu
greutate constantă pentru un volum de zbor variabil, remarcat pentru originalitatea şi
performanţele sale  şi de fizicianul Leon Lecornu, pionier al aviaţiei, în lucrarea sa
„Navigation aerienne”?

… în 1892 Nicolae Teclu inventează arzătorul de gaz pentru laboratoare supranumit şi
„becul lui Teclu”?

… în 1912 Dumitru Brumărescu prezintă la un concurs instituit de guvernul francez
proiectul unui ingenios salvator pentru submarine, aflându-se printre cei şapte
concurenţi admişi din 450 de candidaţi? Dar, cu părere de rău, el nu a ajuns în faza
finală, deoarece  nu a putut expune la timp prototipul din lipsă de fonduri.

… în 1912 Dimitrie Voinov a descoperit primul  pe plan mondial aneuploidia ori
polisomia la animale care au un număr diferit de cromozomi  faţă de cel normal?
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P  rincipiul de bază
 care se impune în
prim-planul temei

abordate, îl reprezintă dreptul
exclusiv al titularului asupra
obiectelor de proprietate
industrială (OPI) protejate în
modul corespunzător.
Menţionăm că prin dreptul
exclusiv se subînţelege dreptul
de a dispune, de a utiliza şi de
a interzice utilizarea
neautorizată a obiectelor de
proprietate industrială.

 Astfel, este clar că nici o autoritate
publică sau un alt organ de drept
nu poate interveni sub nici un
pretext fără acordul titularului în
vederea limitării acestui drept prin
interzicere sau în orice alt mod.
Acest fapt nu împiedică organele
de resort să comunice titularului
de drepturi exclusive despre
acţiunile prin care acestuia îi sunt
încălcate drepturile legitime. În
plus, considerăm că  examinarea
cazurilor de infracţiune privind
falsificarea produselor, în baza

articolelor care vizează încălcarea
dreptului exclusiv al titularului,
constituie o obligaţiune a
instanţelor judecătoreşti.

În obligaţiiunile statului intră, deci,
recunoaşterea dreptului exclusiv, a
tuturor principiilor acestuia şi
crearea condiţiilor reale, conform
cărora titularul va avea posibilitatea
să contracareze orice acţiuni
îndreptate spre limitarea dreptului
său exclusiv. Enumerăm, în acest
context, următoarele măsuri în
vederea realizării dreptului exclusiv
al titularului:

¥ crearea unui sistem de infor-
mare a publicului cu privire la
cazurile de depistare a produ-
selor falsificate însoţită de o
analiză minuţioasă şi indicaţii
concrete referitoare la modul de
depistare a acestor produse pe
piaţă de către consumatori;

¥ informarea publicului despre
produsele originale şi punctele
de comercializare a acestora;

¥ stimularea activităţii
autorităţilor publice şi a altor

organe menite să asigure
protecţia consumatorilor;

¥ crearea unui sistem eficient de
penalizare a persoanelor
implicate în comercializarea
produselor necalitative,
contrafăcute etc. prin
excluderea formalităţilor şi
barierelor birocratice de iniţiere
şi desfăşurare a procedurii
judiciare vizând aceste cazuri.

Un factor important în problema
dată îl constituie tendinţa
concurenţilor de a ocoli dreptul
exclusiv, creând astfel confuzie şi
acţiuni de concurenţă neloială.

L  egile ce ţin de
 proprietatea industrială

cuprind norme care permit
Agenţiei să respingă înregis-
trarea dacă e semnalată
posibilitatea ca, eventual,
consumatorul  va fi indus în
eroare în privinţa produsului,
producătorului, originii
produsului etc.

PRINCIPIILE PROTEC|IEI
PROPRIET+|II
INDUSTRIALE {I ROLUL
OFICIULUI }N
REALIZAREA ACESTORA

Andrei MOISEI,
[ef Direc\ie juridic=, AGEPI
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Ar fi binevenită, în opinia noastră,
crearea unui sistem capabil să
asigure aceste norme şi în cazul
utilizării produsului fără
înregistrarea obiectelor de
proprietate industrială. Un rol
decisiv ar reveni activităţii
organizaţiilor publice, capabile să
acţioneze în numele
consumatorilor.

Un alt principiu, la fel de important,
îl reprezintă dreptul la remunerare
al titularilor sau autorilor obiectelor
de proprietate industrială în
rezultatul utilizării acestora. Potrivit
principiului nominalizat, titularilor
de drepturi trebuie să le fie
garantat suportul financiar, pe care
îl vor obţine în urma realizării
obiectelor de proprietate
industrială. Este normală tendinţa
ca acest principiu să asigure
starea materială a autorilor şi
titularilor, stimulându-i în
elaborarea de noi obiecte de
proprietate industrială. Suportul
financiar constituie, practic, baza
creativităţii şi forţa motrice în
realizarea noilor elaborări, de rând
cu, fireşte, capacitatea intelectuală.

Politica privind asigurarea acestui
principiu trebuie să fie axată pe
stabilirea unor criterii concrete de
evidenţiere a limitelor de drepturi
şi, respectiv, minimului de devieri
de la volumul de drepturi prin care
se poate argumenta lipsa
violabilităţii. Situaţia este foarte
dificilă în cazul în care normele
legislaţiei în vigoare stabilesc că
utilizarea unui semn asemănător
până la gradul de confuzie
constituie o încălcare. Anume aici
are loc concurenţa neloială şi
inducerea în eroare a consu-
matorului. Care va fi tactica

Agenţiei, în ce limite va fi consi-
derat semnul ca fiind similar până
la gradul de confuzie şi care vor fi
limitele de drept exclusiv  rămâne
de văzut. Anume de aceste criterii
depind garanţiile dreptului exclusiv.

C  ând vorbim despre
 politica în domeniul

proprietăţii industriale şi de
faptul că Agenţia realizează
această politică, avem în
vedere garanţiile şi limitele de
drepturi acordate în baza
înregistrării obiectelor de
proprietate industrială.

Aceste motivaţii sunt legate
nemijlocit de principiile anterior
menţionate, deoarece anume prin
respectarea unor condiţii strict
delimitate poate fi asigurat atât
dreptul exclusiv asupra obiectului
de proprietate industrială
înregistrat, cât şi dreptul autorului/
titularului la remunerare.

De tactica Agenţiei depinde, în
primul rând, limitarea posibilităţii
concurenţilor de a ocoli prevederile
legislaţiei în vigoare şi de a ignora
principiile sus-menţionate.

Atunci când vorbim despre politica
în domeniul proprietăţii industriale,
discutăm, de fapt, despre anumite
principii strict delimitate. Chiar şi
atunci când se pare că poziţia
Agenţiei sau a unui salariat este
pur subiectivă, această poziţie
poate juca un rol decisiv în politica
vizând proprietatea industrială,
cum este, de exemplu, admiterea

la înregistrare în calitate de marcă
figurativă a aspectului exterior al
unei staţii de alimentare cu
combustibil. Ar părea că e simplu,
însă, nu este clar care vor fi limitele
de protecţie ale acestei mărci, în
primul rând, din cauză că, privită
din diferite unghiuri, ea va devia de
la semnul înregistrat şi, în al doilea
rând, pentru că sub acest pretext
pot fi înregistrate orice edificii ori
construcţii, inclusiv seturi de
mobilă etc. Care vor fi limitele de
drepturi în privinţa acestor obiecte
sau este oare suficient doar faptul
că ele pot fi înregistrate?

După părerea noastră, atunci când
se acordă un drept, este necesar
să se stabilească limitele reale ale
acestuia şi, nu în ultimul rând,
dreptul titularului să interzică
utilizarea de către terţi a unor
elemente identice ori similare
până la gradul de confuzie.

În această ordine de idei există
două extreme:

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

n a doua – care   face inutil
dreptul exclusiv, reducând la
zero noutatea şi activitatea
inventivă.

Să luăm drept exemplu seria de
mărci „Слезы монашки”, „Monas-
tоrschii dvoric”, „Монастырская
гроздь”, „Mănăstiresc”, „Căsuţa
mănăstirii”, „Монастырская
капля”, „Монастырская ягода”,
„Монастырская легенда”,
„Монастырская лоза”, „Монас-
тырская изба” etc.
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Distinctivitatea acestor mărci este
nulă, întrucât interesul producă-
torilor nu vizează propria autoritate,
ci doar atragerea consumatorului
şi obţinerea fără eforturi a  unui
venit real. Oare n-ar fi un act de
concurenţă neloială şi de inducere
în eroare a consumatorului simpla
utilizare de către producătorii
autohtoni a unor cuvinte sau
abrevieri străine, cum ar fi „Cha-
teau”, „Burgeon”, „Madeira”,
„Cogniac”, „Heres” etc.? Acestea,
fiind un indiciu de prestigiu, induc
în eroare consumatorul. Şi, în
acest context, este normal să ne
întrebăm care va fi tactica AGEPI în
această privinţă.

Este evident că, deşi are un rol
important în politica de domeniu,
Agenţia are nevoie de susţinere
din partea altor organe şi instituţii
de stat sau publice legate direct
sau indirect de acest domeniu.

S  pre exemplu, conform
 prevederilor Acordului

TRIPS, este stabilit că părţile
contractante recunosc drepturile
private în domeniul proprietăţii
industriale. Rămâne ca statul
să determine poziţia sa în
privinţa mărcilor ce fac parte
din proprietatea  statului. Care
va fi aspectul dreptului privat
în această ordine de idei?

După cum vedem, Agenţiei îi revine
un rol important în politica de
acordare şi asigurare a drepturilor
de PI. Fiecare salariat al său
trebuie să conştientizeze faptul că

orice abatere de la practica deja stabilită şi de la prevederile legislaţiei în
vigoare poate influenţa esenţial politica ulterioară în domeniul PPI.  Vorbind
despre tactica în domeniul PPI, ne referim la drepturile reale acordate şi
asigurate, ci nu la posibilitatea înregistrării OPI şi tendinţa de a găsi
argumente în favoarea acestei înregistrări.

În încheiere, menţionăm că tactica în domeniul PPI nu prezintă o poziţie
concretă, cu un sistem de realizare clar stabilit. Aceasta depinde de fiecare
dintre noi, de faptul cum interpretăm normele de drept şi cum contribuim la
crearea unei practici sănătoase în acest domeniu şi, concomitent, cum
respectăm principiile acestei practici, nu numai la AGEPI, dar şi la nivel de
stat şi în cadrul instanţelor judecătoreşti.

Pentru stabilirea unei tactici de acordare şi asigurare a PPI, ar trebui să fie
create condiţii de conlucrare, mai ales  în privinţa criteriilor relative, grupuri
specializate, care vor decide limitele în care este admisă confuzia.

Vom obţine credibilitate atât la nivel naţional, cât şi la nivel internaţional,
dacă vom fi categorici în principiile elaborate, în limitele prevederilor
legislaţiei internaţionale, indiferent de atitudinea altor state faţă de aceste
probleme.

SUMMARY

T  he defining principle of the industrial property protection is the
 exclusive right on the industrial property objects protected in the

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

An other IPP principle is the right to an owner remunerate or an
industrial property object author as a result of utilization thereof.

Evidently, that AGEPI playing an important role in this field shall be
supported by other state organizations and institutions having a direct
or indirect attitude to the respective field.

Accordingly, in the IPP field there are not existing any specific static
rules or an established system for ever; these rules are depending on
every one of us, on the interpretation of the standards in the legislation
and in which manure we are promoting the practical creation in this
field,  as well as on keeping such principles not only on the AGEPI
level but on the Government one and on the level of justice.
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A   naliza cazurilor
  judiciare din
domeniul

biotehnologiei, examinate în
instanţele judecătoreşti din
Marea Britanie, ne permite să
conchidem că practica
judiciară în acest domeniu nu
este chiar atât de vastă,
referindu-se în principiu la
câteva cazuri care, însă, ar
putea servi ca temei în
formularea unor concluzii  utile
inventatorilor şi solicitanţilor
ce depun cereri de brevet de
invenţie în domeniul
biotehnologiei.

Primul caz judiciar Genetech v

Welcome Foundation (1989) se

referea la brevetul privind

activatorul tisular al plasmi-

nogenului, obţinut prin utilizarea

unor tehnici ADN recombinante de

izolare, identificare şi secvenţiere a

acizilor nucleici,  utilizate anterior

pentru obţinerea altor proteine.

Curtea de Apel, considerând

metodele utilizate ca fiind bine

cunoscute, a apreciat invenţia ca

fiind evidentă şi a revocat brevetul.

În cazul Genetech Inc’s (Human
Growth Hormone) patent (1989)

referitor la brevetul privind hormo-

nul uman de creştere, revendi-

cările de clonare a vectorilor

conţinând ADN au fost considerate

neevidente, reieşind din faptul că

problema respectivă nu a putut fi

soluţionată timp îndelungat de

numeroşii concurenţi.

Al treilea caz Chiron Corporation
and Others v Organon Teknika
Limited and Others (1994) se

referea la brevetul privind virusul C

al hepatitei. Examinând eforturile

de 10 ani ale altor cercetători în

acest domeniu care nu au reuşit

să soluţioneze problema în cauză,

curtea a considerat invenţia

neevidentă.

Cazul Biogen Inc v Medeva plc
(1997) privind vaccinurile contra

hepatitei B (cazul Biogen) a fost

primul caz biotehnologic care a

ajuns în Camera Lorzilor. Curtea

de Apel a considerat invenţia

evidentă, bazându-se pe faptul că

decizia de a alege o cale

particulară a cercetărilor a fost o

decizie pur comercială. Această

decizie, însă, nu a fost confirmată

de Camera Lorzilor.

În cazul Novo Nordisk A/S v DSM
NV (2000) cu privire la clonarea,

secvenţierea şi expresia genelor

unei proteine fungice a fost utilizată

o metodă deja cunoscută, dar

puţin utilizată de autor, de purificare

a proteinelor. Invenţia a fost

considerată  lipsită de activitate

inventivă.

UNELE CAZURI
DIN PRACTICA EXAMIN+RII
LITIGIILOR DIN DOMENIUL
BIOTEHNOLOGIEI
}N MAREA BRITANIE

Ala GU{AN,
[ef adjunct Sec\ie metodologie [i norme, AGEPI

Dintre motivele invocate

în cadrul acestor examinări

pot fi menţionate insuficienţa

dezvăluirii esenţei invenţiei,

lipsa activităţii inventive sau

evidenţa.
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A  lt motiv invocat de
  oponenţii brevetelor

biotehnologice, constă în
calificarea acestora drept
simple descoperiri. Însă, de
obicei, revendicările brevetelor
biotehnologice prevăd aplicarea
acestor descoperiri pentru
anumite scopuri, cum este, de
exemplu, expresia proteinei cu
funcţie specifică şi, prin
urmare, nu pot fi doar
descoperiri.

Motivul insuficienţei în dezvăluirea

esenţei invenţiei e invocat în cazul

brevetelor biotehnologice în care

revendicările sunt formulate astfel,

încât să se obţină o protecţie

amplă, capabilă să cuprindă

tehnicile ce pot fi descoperite

ulterior, fiind utilizate pentru

atingerea aceluiaşi scop ca şi

brevetul, dar într-un mod  nedez-

văluit în brevet.

Concluzia la care a ajuns

Camera Lorzilor în cazul Biogen

e următoarea: dacă revendicările

se referă la o invenţie având la

bază un principiu general, va fi

suficientă dezvăluirea unui

exemplu de realizare a invenţiei;

dacă, însă, revendicările se referă

la mai multe metode (procedee)

distincte, în brevet trebuie să fie

dezvăluite exemple de realizare

pentru fiecare metodă

(procedeu).

Prin urmare, în practica examinării

brevetelor biotehnologice în

instanţele judecătoreşti din Marea

Britanie predomină următoarea

reglementare: pentru invenţiile

fundamentale, bazate pe principii

generale, sunt acceptate

revendicări relativ largi, iar

invenţiile bazate pe utilizarea unor

tehnici cunoscute, fiind chiar foarte

complicate, sunt considerate

neinventive.

Instanţele judecătoreşti britanice

vor continua să examineze foarte

atent brevetele biotehnologice, în

vederea evitării acordării unui

monopol larg invenţiilor care nu au

dreptul la aşa ceva.

SUMMARY

T  hough biotechnological
 patents became the object

of some litigations examined by
the courts of Great Britain as
early as 1970, the number of
such litigations remains very
insignificant. However, the
analysis of certain litigations
which had a greater resonance
in the specialty press, permits to
both review the most vulnerable
points of the biotechnological
patents and pursue the position
of courts in this problem and
the case-to-case evolution
thereof.

ŞTIAŢI CĂ…

…în 1912, Traian Lalescu publică la Paris „Introduction a la theorie des equations

integrales”, prima  sistematizare metodică a unei importante noutăţi, pe atunci, în

domeniul analizei matematice, cu numeroase aplicaţii în fizică şi tehnică? Graţie

ecoului puternic trezit în cercurile ştiinţifice internaţionale,  matematicianul Vito

Volterra, în clasica sa lucrare „Leçons sur les equations integrales et les equations

integro-differentielles”, introduce în circuitul ştiinţific, cu aprecieri elogioase, rezultatele

consângeanului nostru.
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ABORD+RI SPECIFICE
CHIMIEI PRIVIND
UNITATEA INVEN|IEI

ing. Ana PREJBEANU,
examinator OSIM, (Rom`nia)

A   naliza cererii de brevet
  din punctul de vedere al
unităţii invenţiei constituie

o activitate cu grad înalt de comple-
xitate în cadrul procedurii de
examinare în fond a cererii de
brevet de invenţie pentru stabilirea
îndeplinirii criteriilor de brevetabi-
litate. Problema unităţii invenţiei
prezintă un interes major datorită
practicii din ce în ce mai răspân-
dite (cu multiple consecinţe
financiare, economice şi juridice)
a protecţiei printr-un singur
brevet a mai multor invenţii care
nu sunt legate printr-un concept
inventiv unic.

Plecând de la definirea
brevetului de invenţie (art. 2 din
Legea 64/91), care reprezintă un
titlu de protecţie pentru invenţie,
conferind titularului său un drept
exclusiv de exploatare, pe durata
de valabilitate a acestuia, se
stabileşte un raport între
sistemul de drepturi şi obligaţii
privind:

¥ protejarea drepturilor titularului
de brevet;

¥ dreptul de folosinţă exclusivă
asupra obiectului invenţiei pe
teritoriul statului în care fost
acordat BI;

¥ punerea la dispoziţia titularului
a instrumentului juridic de
apărare împotriva încălcării de
către terţi a acestui drept;

¥ obligaţia de a aplica invenţia la
scara necesităţilor sociale şi
de a plăti taxele legale;

¥ tendinţa de a se proteja mai
multe invenţii printr-un singur
BI, acest fapt având consecinţe
de ordin economic pentru
Oficiile de Proprietate Indus-
trială (valoarea taxelor de
menţinere în vigoare fiind fixă,
independentă de numărul
invenţiilor din grupul de
invenţii, respectiv a revendi-
cărilor independente ale unei
invenţii protejate printr-un
brevet de invenţie).

Într-un grup unitar de invenţii se pot
asocia o invenţie principală
(produs, procedeu, metodă) cu una
sau mai multe invenţii – mijloc.

Un procedeu este considerat
„special conceput” sau „special
adaptat” pentru fabricarea unui
produs revendicat, dacă el con-
duce direct la obţinerea
respectivului produs astfel încât
între aceste două invenţii din grup
există o interdependenţă tehnică
(regula 31,3). Expresia „special
adaptat” nu implică neapărat
existenţa unui singur conceput
inventiv general. Această expresie
nu exclude posibilitatea ca acel
produs să fie obţinut şi printr-un alt
procedeu. De asemenea nu este
exclusă nici posibilitatea ca un
procedeu de fabricaţie identic să
fie folosit pentru fabricarea altor
produse.

Noţiunea de „folosire a unui
produs” nu include „folosire” sau
„utilizare” ca atare, care nu intră în
categoria obiectelor invenţiilor
brevetabile, conform legislaţiei
naţionale, ci include în sine „o
activitate” care se poate materializa
sub forma:

3 un procedeu de folosire a unui
produs sau
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3 o metodă de folosire a unui
produs

cu condiţia ca ambele obiecte
brevetabile să fie definite concret,
conform regulii 11,3.

Eventual, grupul unitar poate să
includă şi un mijloc „special
conceput” pentru realizarea
respectivului procedeu/metodă de
folosire, „mijlocul” fiind definit în
mod concret.

În situaţia în care noul produs
revendicat este o entitate chimică
(substanţa chimică) noţiunea de
„folosire a produsului” poate să
aibă o formă mai complexă de
materializare şi anume:

¥ o compoziţie ce cuprinde ca
principiu activ entitatea chimică
menţionată şi în care este
menţionată această „primă
folosire” a noului produs
chimic sau/şi

¥ un procedeu sau o metodă ce
cuprinde prima folosire a
noului produs chimic sau sub
forma compoziţiei menţionate
(ambele definite concret în
condiţiile regulii 11).

Grupul unitar poate să includă de
asemenea:

3 eventual un produs nou, definit
conform regulii 11(2)-pct.2.1,
rezultat al procedeului de
folosire a noului produs chimic
cât şi

3 eventual un mijloc special
conceput pentru realizarea
procedeului sau metodei de
folosire a noului produs
chimic.

Noţiunea de „mijloc” este
generică şi poate să includă
oricare din produsele definite în
regula 11,2 şi poate fi concretizată
printr-o instalaţie (maşină,
aparat, dispozitiv), un material
(materiale de construcţii, sticlă),
un amestec fizic sau fizico-chimic
(compoziţii de diferite tipuri, aliaje,
medicamente, reactivi), o
substanţă chimică (intermediari
ce reprezintă „mijloace” în cazul
procedeelor chimice), un microor-
ganism (care reprezintă „un
mijloc” în cazul procedeelor
biologice).

Un „mijloc” poate fi considerat
„special conceput” pentru realiza-
rea procedeului (metodei) numai
dacă într-adevăr contribuţia sa în
raport cu stadiul tehnicii cores-
punde cu contribuţia procedeului
(metodei) în raport cu stadiul
tehnicii, în rezolvarea problemei
propuse.

Pentru realizarea unui procedeu
sau a unei metode pot să fie
necesare mai multe „mijloace” (de
categorii diferite) special con-
cepute în sensul precizat mai sus.
Bunăoară:

¥ în cazul unui „procedeu
general” pot să fie special
concepute: o instalaţie şi o
compoziţie oarecare sau un
material;

¥ în cazul unei „metode” pot să
fie „special concepute” un
aparat şi un reactiv sau un
medicament;

¥ în cazul unui procedeu chimic
pot să fie special concepute: o
instalaţie şi intermediari.

De exemplu, grupul de invenţii
poate include: un produs chimic
dat + un procedeu de obţinere a
produsului chimic + o compoziţie
cuprinzând produsul chimic + o
metodă sau un procedeu de
folosire a compoziţiei + un produs
nou rezultat al procedeului de
folosire + eventual un mijloc
special conceput (de pildă, un
dispozitiv, un aparat) pentru
realizarea procedeului (metodei)
de folosire a noului compus
chimic.

Bunăoară:

3 brevet RO 110505: „Compo-
nent catalitic pe bază de titan
pentru polimerizarea etilenei,
procedeu de obţinere a
acestuia, catalizator şi
procedeu de polimerizare a
etilenei în prezenţa acestui
catalizator”.

Cererea de brevet de invenţie
care se referă la o grupă de
compuşii chimici (doctrina
Markush) este considerată unitară
dacă prin introducerea substi-
tuenţilor variabili în formula
structurală a moleculei rezultă
variante de natură analoagă de
compuşii chimici care prezintă:

¥ o proprietate sau o activitate
comună şi

¥ o structură comună „semnifi-
cativă”, adică:

¥ structura comună reprezintă o
parte preponderentă a struc-
turii lor sau structura comună
reprezintă în sine un element
distinctiv în raport cu stadiul
cunoscut al tehnicii şi respectiv
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¥ pot fi incluşi într-o singură
revendicare (independentă/
unică) generică. În cazul unei
cereri de brevet de invenţie,
care se referă la un grup de
invenţii ce include cel puţin
două substanţe/grupe de
substanţe chimice, aceasta se
consideră unitară dacă:

¥ deşi substanţele/grupe de
substanţele au o structură
comună, datorită diversităţii
substituenţilor, ele nu pot fi
cuprinse într-o singură
revendicare independentă/
unică, generică;

¥ conţine variante analoage cu
structuri diferite aparţinând
unei clase definite de compuşi
chimici din cadrul domeniului
de aplicare a invenţiei;

¥ variantele analoage
menţionate sunt echivalente
din punctul de vedere al
proprietăţilor fizico-chimice şi
al activităţii în domeniul de
aplicare al invenţiei;

¥ fiecare substanţă/grup de
substanţe luată separat
îndeplineşte condiţiile de
unitate.

Când o cerere de brevet de
invenţie se referă la un grup de
invenţii ce includ o substanţă/
grupă de substanţe chimice finite
şi o substanţă/grupă de substanţe
chimice „intermediare” (interme-
diarii sunt folosiţi ca mijloace
pentru obţinerea substanţei/grupei
de substanţe chimice finite):
gruparea produs chimic finit-
produs chimic intermediar (o

particularizare a grupării produs şi
„mijloc” special conceput pentru
realizarea acestuia) ambele cu
structură identificată, se consideră
unitară dacă:

3 produsele intermediare şi
finite au acelaşi element
structural esenţial, adică

3 structurile chimice fundamen-
tale ale produselor interme-
diare şi finite sunt identice sau

3 structurile chimice ale celor
două produse sunt strâns
legate pe plan tehnic.

Produsele intermediare şi finite
sunt interdependente din punct de
vedere tehnic respectiv, dacă
produsul finit este obţinut direct din
produsul intermediar ori este
separat dintr-un număr restrâns de
„intermediari”, respectivele
produse trebuind să aibă toate
acelaşi element structural de bază.

Gruparea produs chimic finit –
produs chimic intermediar cu
structură neidentificată şi anume
produs chimic intermediar cu
structură identificată + produs chimic
finit cu structură neidentificată ori
ambele cu structură neindentificată,
se consideră unitară dacă se
constată pe baza elementelor care
individualizează aceste produse că
produsele intermediare şi finite sunt
strâns legate între ele sau, respectiv,
produsele intermediare şi finite
conţin acelaşi element de bază, pe
care produsul intermediar îl
introduce în cel finit.

Când cererea de brevet de
invenţie se referă la un grup
unitar de invenţii ce include şi „un

compus chimic/o grupă unitară de
compuşi chimici”, aceasta poate
să conţină revendicări de categorii
diferite şi de aceeaşi categorie:

3 compuşii chimic/grupă unitară
de compuşi chimici + proce-
deu(e) special concepute
pentru realizarea compuşilor
chimici + intermediar necesari
pentru realizarea procedeului/
procedeelor + eventual, o
compoziţie conţinând ca
principiu activ compusul/
compuşii chimici + eventual
metodă (procedeu) de folosire
a noului compus/noilor
compuşi chimici;

3 compus chimic/grupă unitară
de compuşi chimici cu formula
I + compus chimic/grupă
unitară de compuşi chimici cu
formula II;

3 compus chimic/grupă unitară
de compuşi chimici +
intermediar(i) pentru realizarea
acestuia/acestora.

În cazul în care grupul unitar
cuprinde mai multe variante de
realizare a compusului/grupei de
compuşi chimici, pentru fiecare
variantă se redactează câte o
revendicare unică sau câte o
revendicare independentă plus
revendicările dependente
corespunzătoare.

În situaţia în care grupul unitar de
invenţii cuprinde un compus
chimic/grupă de compuşi chimici
şi „intermediari” (produse chimice)
pentru realizarea acestora se
redactează revendicări unice sau
revendicări independente, umane
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de revendicările dependente,
corespunzătoare atât pentru
compusul chimic/grupă de
compuşi chimici finiţi, cât şi pentru
„intermediari”.

Particularizând, referitor la cererile
de brevet de invenţie din domeniul
chimiei şi în special din domeniul
chimiei organice, ce conţin un grup
unitar de invenţii ce include şi „un
compus chimic/o grupă unitară de
compuşi chimici”, cererea de
brevet de invenţie poate să conţină
revendicări independente de
categorii diferite şi în cazul cel mai
complex se exemplifică.

Astfel, compus chimic/grupă
unitară de compuşi chimici1 +
procedeu(e) special conceput(e)
pentru realizarea compuşilor
chimic2 + intermediar(i), necesari
întru realizarea procedeului(eelor)3

+ eventual, o compoziţie conţinând
ca principiu activ compusul/
compuşii chimici4 + eventual

metodă de folosire5 sau procedeu
de folosire a noului compus/noilor
compuşi:

3 grupă unitară de compuşi
chimici (conform doctrinei
Markush), compuşi care au
comun un element structural
de bază (de exemplu, un
carbociclu sau un heterociclu,
care diferă între ei prin
substituenţi) şi prezintă
aceeaşi utilitate;

3 se pot admite mai multe
procedee de preparare, întrucât
este vorba de o clasă de
compuşi şi nu de unul singur
(sau mai multe revendicări
independente de procedeu de
preparare, de aceeaşi catego-
rie), mai multe revendicări de
aceeaşi categorie;

3 revendicarea sub formă de
intermediari se consideră o
materializare a unui mijloc

special conceput pentru
realizarea procedeului;

3 revendicarea sub formă de
compoziţie se consideră o
materializare a utilizării
produsului (de exemplu,
metodă de tratament).

Bunăoară:

¥ brevet RO 113989:
“Derivaţi de pirazolilpicoli-
namidă, procedeu pentru
prepararea acestora,
intermediari de sinteză,
compoziţie erbicidă şi metodă
pentru combaterea creşterii
plantelor nedorite”.

Exemplele prezentate nu acoperă
complexitatea cazurilor din
domeniul chimiei, fiind posibile şi
alte variante de combinare a
obiectelor grupului de invenţii cu
respectarea condiţiei de unicitate a
soluţiei tehnice.

ŞTIAŢI CĂ…

… în 1912-1913 Ioan Cantacuzino inventează şi perfecţionează o nouă metodă (numită
„metoda Cantacuzino”) pentru vaccinarea antiholerică de masă în focarele infecţioase?
Lumea medicală internaţională a apreciat-o drept „ o mare experienţă românească”.

… în  1921-1922 George de Bothezat (Botezatu), inginer şi inventator, născut la
Chişinău ( Basarabia), stabilit cu traiul în SUA, a construit primul elicopter din lume cu
patru rotoare portante?

… în 1922 Nicolae Paulescu inventează primul procedeu de obţinere industrială a
insulinei, inventată tot de dânsul?
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}     n perioada
25-28 noiembrie

              curent o delegaţie de la
OSIM, condusă de dl Gabor Varga,
Director General, s-a aflat la AGEPI
în cadrul Reuniunii bilaterale la
nivel de Directori Generali. Din
componenţa delegaţiei OSIM au
făcut parte şi dna Irina Văleanu,
Director Economic, dl Petre Ohan,
Director Direcţie Apeluri Strategice,
dl Bogdan Geavela, Referent
Cooperare Internaţională, dna
Cristina Danciu, expert Direcţie
Economică.

În cadrul reuniunii au fost trecute în
revistă următoarele probleme ce
ţin de activităţile celor două oficii:
structura şi infrastructura
proprietăţii industriale în Republica
Moldova şi în România,
prezentarea rezultatelor obţinute în
anul 2002 în îndeplinirea
obligaţiunilor părţilor ce decurg din

Convenţia de colaborare dintre
Oficiul de Stat pentru Invenţii şi
Mărci din România (OSIM) şi
Agenţia de Stat pentru Protecţia
Proprietăţii Industriale din Repub-
lica Moldova (AGEPI), semnate la
Chişinău, în data de 3 martie anul
2000, realizarea Programului
comun de lucru OSIM–AGEPI pe

anii 2002 – 2003,  semnat la
Bucureşti în data de 15 aprilie
2002.

În cadrul achiziţiilor informaţionale
reciproce şi a acţiunilor de
promovare a proprietăţii industriale
în anul ce s-a scurs cele două
oficii au făcut schimburi reciproce
de publicaţii oficiale, broşuri şi CD-
ROM-uri, baze de date, de
informaţii privind modificările
legislative şi armonizarea
legislaţiei naţionale de proprietate
industrială cu legislaţia
Comunităţii europene şi tratatele
internaţionale în domeniu.

În urma analizei rapoartelor privind
activităţile desfăşurate de cele
două oficii în vederea cooperării şi
a parteneriatului dintre OSIM şi
AGEPI, s-a convenit că părţile îşi
îndeplinesc în deplină măsură
obligaţiile asumate de către
acestea în cadrul Convenţiei.

DELEGA|IA OSIM
}N VIZIT+ LA AGEPI
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Dl Nicolae Taran, Director General
AGEPI, a apreciat vizita colegilor
din România drept foarte
productivă, apreciind înalt
colaborarea dintre AGEPI şi OSIM.
Părţile au semnat un proces-verbal
oficial în care s-au evaluat
rezultatele colaborării şi s-au trasat
unele direcţii concrete de
conlucrare pe viitor, şi anume au
fost stabiliţi termenii şi activităţile
concrete care urmează a fi
organizate în anul 2003: câţiva
specialişti din Moldova vor fi invitaţi
de OSIM la cursurile de consilieri
organizate în România pe
parcursul anului, la AGEPI vor fi
delegaţi specialişti OSIM pentru
susţinerea unor prelegeri pe
obiecte de proprietate industrială:
brevete, mărci, desene şi modele
industriale. Specialiştii de la cele
două oficii vor participa la

seminarii, conferinţe, simpozioane
organizate de oficii pe diverse
subiecte de proprietate industrială:
conferinţa ştiinţifico-practică
„Lecturi AGEPI - 2003”, conferinţa
“Probleme teoretice şi practice ale
economiei proprietăţii industriale”
etc.

A fost reconfirmată disponibilitatea
OSIM de a acorda asistenţă în
implementarea programului Soft
Comun la AGEPI. De asemenea
OSIM va acorda asistenţă Direcţiei
juridice AGEPI în domeniul
armonizării legislaţiei de
proprietate industrială a Republicii
Moldova conform legislaţiei
comunitare, reprezentanţii în
teritoriu ai AGEPI vor participa la
şedinţele organizate de OSIM cu
reprezentanţii Centrelor regionale
de protecţie a proprietăţii
industriale din România.

Menţionăm că organizarea

următoarei reuniuni bilaterale la
nivel de conducere OSIM şi AGEPI
va avea loc în luna iunie 2003 la
Bucureşti, iar seminarul bilateral

OSIM-AGEPI este preconizat pentru
anul viitor în perioada ianuarie-
februarie la Chişinău. Seminarul
în cauză se va axa pe tema

„Aspecte ale dezvoltării legislaţiilor
naţionale în domeniul proprietăţii
industriale (invenţii, mărci, design)
în contextul sistemului european

de protecţie”.

La revenirea în ţară dl Gabor
Varga, Director General OSIM, a

trimis la AGEPI o scrisoare de
mulţumire pentru buna organizare
a reuniunii, prin care şi-a exprimat
încă o dată adeziunea faţă de

direcţiile principale de colaborare
dintre cele două oficii.
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O   bţinerea unor noi soiuri
  de culturi agricole, care
ar îmbina o productivitate

înaltă cu o rezistenţă stabilă în

raport cu factorii naturali de
limită, constituie una dintre cele

mai complicate sarcini ale

selecţiei. Un mod promiţător de
abordare a problemei în cauză

pare să fie utilizarea selecţiei

ecotipice, adică selectarea
genotipurilor în baza soiurilor

deja existente, care au

manifestat o adaptabilitate
superioară la condiţiile specifice

ale mediului. Ipoteza se

întemeiază pe faptul că printre
soiurile deja raionate  se pot

depista surse genetice de

stabilitate atât faţă de boli şi

dăunători, cât şi faţă de condiţiile
extreme ale mediului. Desigur că
avantajele selecţiei ecotipice sunt
determinate, în primul rând, de
heterogenitatea genetică a soiului
deja raionat   sau a liniilor
selectate (Jucenco, Balaşova,
Koroli şi alţii, 1998).

Datele existente în literatura de
specialitate ne permit să afirmăm
că multe soiuri posedă un
potenţial semnificativ de
variabilitate genotipică ascunsă. În
temeiul acestor cercetări au fost
obţinute rezultate pozitive în
procesul utilizării selecţiei naturale
la ameliorarea stabilităţii ecologice
a soiurilor de ovăz, lucernă, orz şi
alte culturi (Marshall, 1977). Sunt
cunoscute, de asemenea,
comunicări despre deosebirile
semnificative în capacităţile
fertilizatoare ale plantelor de
tomate în raport cu temperaturile
ridicate (Alpatier, 1944; Brejnev,
1964). Pe cale experimentală s-a
stabilit posibilitatea şi eficacitatea
selecţionării endogene (intrasoiuri)

a tomatelor conform indicilor
biochimici, morfologici şi fiziologici.

Totodată, trebuie să menţionăm
faptul că metoda de creare a
materialului ameliorator doar pe
baza utilizării selecţiei ecotipice cu
metodele selecţiei gametice poate
da un rezultat eficient.

Posibilităţile selecţiei genotipurilor
în procesul polenizării şi fecundării
au fost expuse încă în lucrările lui
Ter-Avanesean (1957). Până la ora
actuală tot mai mulţi cercetători
confirmă posibilitatea şi oportuni-
tatea selecţiei artificiale a polenului
pentru sporirea eficacităţii
procesului de ameliorare (Mulcahy,
1974; Ottavianno, Sari Gorla, 1982;
Zamir, 1983).

Pornind de la premisa enunţată,
scopul experimentelor efectuate
constă în determinarea variabilităţii
caracteristicilor gametofitului
masculin matur al tomatelor în
condiţii de temperaturi înalte şi
obţinerea genotipurilor stabile de
tomate la temperaturi înalte prin
metoda selecţiei polenice.

EVALUAREA REZISTEN|EI
POLENULUI LA TEMPERATURI
}NALTE. UTILIZAREA METODELOR
DE SELEC|IE A POLENULUI
}N SCOPUL OB|INERII NOILOR
LINII DE TOMATE

dr. Tatiana SALTANOVICI;
dr. hab., prof. univ. A. CRAVCENCO,
Institutul de Genetic= al A{M;
dr. Maria ROJNEVSCHI, AGEPI
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Materialul şi metodele
de cercetare

S-au efectuat experimente cu trei
soiuri de tomate: Fakel, Nistru şi
Prizior. În scopul determinării
viabilităţii polenului atât în condiţii
optime, cât şi la limite de
temperaturi, s-a utilizat un mediu
nutritiv artificial în formă lichidă
conţinând 15% de zaharoză şi
0,006% acid boric. Cultivarea s-a
efectuat în termostat la
temperatura de 28°C în decurs
de 3 ore.

Pentru  stabilirea şi selectarea
polenului la temperaturi înalte s-a
efectuat încălzirea şi menţinerea
temperaturii de până la 57°C timp
de 3 ore. La expirarea termenului
indicat o parte de polen s-a utilizat
pentru evaluarea rezistenţei la
temperaturi ridicate, altă parte -
pentru polenizarea florilor anterior
sterilizate, iar cea de-a treia parte -
pentru analiza morfocitochimică la
“Morfocvant”. În procesul efectuării
selecţiei genotipurilor rezistente la
temperaturi înalte, florile anterior
castrate, s-au polenizat cu polen
încălzit până la 57°C (experiment)
în decurs de 3 ore, iar concomitent
s-a efectuat şi polenizarea cu
polen neprelucrat (control).
Descendenţii obţinuţi au fost
specificaţi conform stabilităţii
generaţiilor de gametofiţi
şi sporofiţi, precum şi după
legarea rodului şi productivitatea
plantelor.

Analiza datelor obţinute în urma
experimentelor a fost efectuată la
calculator prin intermediul
programului “STATGRAF”, precum
şi prin analiza dispersională
Dospehov (1979).

Rezultate şi dezbateri

În ultimii ani au evoluat
semnificativ cercetările privind
reacţia polenului la diverşi factori,
în special la temperaturile de limită
(Philouze, 1976; Maisonneuve,
Philouze, 1978; Tarakanov şi alţii,
1978, 1981). S-a stabilit că polenul
matur al tomatelor se
caracterizează printr-un complex
de indici, inclusiv - rezistenţa la
temperaturi înalte (Dovedar, 1973;
Tarakanov, 1971).

Noi am examinat influenţa
temperaturii înalte asupra
polenului la trei soiuri de tomate.
Dintre acestea, cel mai rezistent la
temperatura înaltă s-a constatat că
este polenul soiului de tomate
Prizior (47,8 + 1, 44%), la soiul
Nistru acest indice fiind ceva mai
redus (46,4 + 1,31%). Granulele de
polen ale soiului Fakel s-au
dovedit a fi cel mai puţin rezistente
la căldură (34,4 + 1,83%).
Concomitent,   s-a stabilit în
condiţii in vitro şi variabilitatea
intrasoi a polenului în raport cu
factorul de temperatură. În acest
scop, s-a efectuat evaluarea
individuală a unei părţi de plante
ale aceluiaşi soi. În baza acestei

evaluări a fost posibilă
diferenţierea convenţională a
stabilităţii genotipurilor analizate.
S-a constatat că plantele, care au
intrat în componenţa fiecărui soi
examinat, se caracterizează printr-
un grad diferit de rezistenţă a
polenului, adică în componenţa
aceluiaşi soi se depistează atât
plante cu polen rezistent la
temperaturi înalte, cât şi plante cu
polen mai puţin rezistent la aceste
condiţii de temperatură.

Asemenea diferenţă valorică a
plantelor după criteriul de
examinare propusă poate fi o
dovadă a heterogenităţii soiurilor
alese şi denotă posibilitatea
efectuării pe baza acestui material
a selecţiei genotipurilor de tomate
rezistente la căldură în limitele
aceluiaşi soi. Datele obţinute au
fost prelucrate conform analizei
dispersionale cu doi factori,
rezultatele fiind generalizate şi
prezentate în tabelul 1. S-a depistat
că variaţia intrasoi (a plantei)
conform rezistenţei la temperatura
înaltă a polenului constituie 69,5%
din variabilitatea totală,  pe când
cota influenţei exercitate de soi
este mai mică şi constituie doar
22,2%. Astfel, în baza depistării

Sursa 
variabilităţii 

Gradul de 
libertate (df) 

Suma pătratelor 
(Ss) 

F nivelul 

Soiurile 2 1466,5 277,1* 

Plantele 5 4807,1 363,3* 

General  6910,9  

 

TABELUL 1

ANALIZA VARIABILITĂŢII REZISTENŢEI POLENULUI UNOR SOIURI
DE TOMATE LA TEMPERATURI ÎNALTE ÎN INTERIORUL ACELUIAŞI SOI

* deosebirile sunt veridice la P < 0,001
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valorii neechivalente a plantelor în
interiorul soiului apare, după
gradul de rezistenţă la căldură a
polenului,   posibilitatea
diferenţierii genotipurilor conform
acestui criteriu şi selecţionarea
unor genotipuri rezistente la
temperaturi mai mari în interiorul
aceluiaşi soi.

În continuare, pe plantele stabile,
în condiţii naturale, s-au efectuat
4 cicluri de selecţie a genotipurilor
rezistenţe la căldură în stadiul
polenului maturizat. Evaluarea
stabilităţii la temperaturi înalte a
generaţiilor selecţionate în stadiu
de sporofit a depistat, în urma
primului ciclu al selecţiei, o sporire
cu 3-5% a rezistenţei lor la căldură.
În afară de aceasta, trebuie de
remarcat faptul că la plantele
selecţionate a crescut nivelul
rezistenţei la căldură a polenului.
Indicele este mai înalt la soiul
Prizior (de 2,6 ori), la soiurile Fakel
şi Nistru nivelul de stabilitate la
temperaturi înalte fiind de,
respectiv, 2,2 şi 1,8 ori mai mare
faţă de datele iniţiale. Creşterea
stabilităţii la generaţiile
selecţionate, în raport cu factorul
de temperatură înaltă,  este,
probabil, rezultatul selecţiei
gameţilor stabili.

Suscită interes, de asemenea, şi
analiza influenţei exercitate de
temperatura înaltă asupra lungimii
tubului polenic la variantele
experimentale şi de control. Or,
acest indice caracterizează ritmul
de odrăslire şi de creştere, iar
crearea unui fond extrem de
temperatură la etapa dată permite
efectuarea diferenţierii granulelor
de polen care, în condiţii optime
de temperatură, nu se deosebesc.

În cazul de faţă lungimea tuburilor
polenice reflectă capacitatea
granulelor polenice de a participa
la fecundare şi   a asigura creşte-
rea şi dezvoltarea genotipului în
condiţiile temperaturilor avansate.
În legătură cu aceasta,  am
examinat caracterul repartizării
granulelor polenice după criteriul
“lungimea tubului polenic” pe
fondul temperaturii ridicate. S-a
constatat că la ecotipurile obţinute
frecvenţa depistării granulelor
polenice cu valoarea maximă a
acestui semn distinctiv este mai
mare decât la eşantionul de
control, ceea ce, după toate
probabilităţile, denotă o mai mare
stabilitate a lor la temperaturile
înalte. În consecinţă, aceasta
conduce la extinderea spectrului
de variabilitate conform criteriului
dat de cercetare. După părerea
noastră, modificările stabilite în
repartizarea criteriului examinat,
sporirea rezistenţei polenului la
temperatura înaltă şi creşterea în
lungime a tubului polenic la liniile
selecţionate are loc în rezultatul
selecţiei gameţilor stabili la
factorul termic în condiţiile
supunerii lor unor temperaturi
înalte (57°C în decurs de 3 ore).

Un rol important în procesul
lucrărilor de selectare a polenului
le revine şi datelor privind reacţia
polenului la factorul de tempe-
ratură, adică la dinamica modifică-
rilor caracteristicilor sale morfoci-
tochimice. Rezultatele existente în
literatura de specialitate cu privire
la problema abordată indică faptul
că acţiunea temperaturii înalte
asupra gametofitului masculin al
plantelor conduce la modificarea
unor indici ai nucleelor celulelor
vegetativă şi generativă ale

granulei polenice (Cravcenco,
Leah, Toderaş şi alţii, 1988,
Rojnevschi, 1997).

Analiza dispersională bifactorală a
datelor experimentale obţinute şi a
populaţiilor selectate ne-a permis
să stabilim că modificarea unei
asemenea caracteristici morfolo-
gice, precum este aria nucleului
celulei vegetative, având o propor-
ţie de 22,4%, este determinată de
genotip, pentru nucleul celulei
generative parametrul respectiv
constituind 44,5% (tab. 2). Variabi-
litatea indicelui în cauză este
determinată în cea mai mare
măsură de confluenţa factorilor,
care constituie pentru nucleele
celulelor vegetativă şi generativă
57,8 şi, respectiv, 49,7%. Varietatea
reziduală, adică modificarea
condiţionată de alţi factori, repre-
zintă doar 16,0 şi, respectiv, 2,4%.

Prezintă interes şi analiza
variabilităţii conţinutului general de
ADN în nucleul celulei vegetative.
S-a stabilit că prezenţa acidului
dezoxiribonucleic în proporţie de
39,9% este determinată de genotip
şi numai 9,4% depinde de factorul
termic. S-a constatat că cea mai
mare parte a variabilităţii pe
parcursul experimentului apare în
urma confluenţei factorilor (genotip
şi temperatură) - 55,6%, ceea ce
poate însemna o reacţie
considerabilă a nucleului celulei la
factorul în cauză în funcţie de
genotip. Este necesar să se
menţioneze depistarea unei
tendinţe similare în procesul
analizei indicelui observat în
nucleele granulelor polenice ale
celulelor generative. În acest caz
cota de influenţă a genotipului a
constituit 38,7%, a factorului termic
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- 3,9%, iar a confluenţei factorilor -
67,6%. Astfel s-a demonstrat că
indicii înregistraţi, cota influenţei
genotipului este considerabilă atât
în cazul nucleului celulei vegeta-
tive, cât şi al celei generative. În
plus, a fost stabilită sensibilitatea
lor înaltă la factorul termic.

O caracteristică tot atât de
importantă a nucleului granulei
polenice este şi dispersia
cromatinei nucleice care, precum
se ştie, caracterizează densitatea
ambalării, adică activitatea lui
funcţională. Precum s-a stabilit,
cota influenţei genotipului

constituie 21,7% pentru nucleul
celulei vegetative şi 25,23% pentru
nucleul celulei generative. Nivelul
de confluenţă a factorilor observaţi
pentru ambele celule constituie
68,9 şi, respectiv, 56,0%. Este
necesar să menţionăm că în toate
cazurile cota variabilităţii,
determinată de factorul termic,
precum şi variabilitatea reziduală,
nu au fost înalte (tab.2).

Cercetările efectuate ne-au
permis să constatăm că
selectarea polenului stabil de
tomate conduce la sporirea
rezistenţei lui la temperaturi înalte
în populaţiile obţinute în urma
selecţiei, precum şi la modificarea
unor caracteristici morfocito-
chimice ale nucleului granulei
polenice, ceea ce presupune
posibilitatea unei evaluări
eficiente şi selectări, conform
indicilor nominalizaţi, a
genotipurilor rezistente la
temperaturi înalte.

În aceeaşi ordine de idei prezintă
interes efectuarea înmulţirii şi
evaluării noilor ecotipuri de tomate,
selectarea după indicele
rezistenţei polenului la temperaturi
înalte. Am desfăşurat asemenea
cercetări pe parcursul câtorva ani
la rând. În consecinţă, au fost
alese cele mai bune dintre
ecotipurile ce s-au impus prin
rezistenţă la temperaturi înalte a
polenului şi sporofitului, fiind
efectuată evaluarea lor după unele
criterii de utilitate şi rentabilitate.
După cum ne demonstrează
tabelul 3, ecotipurile în cauză
depăşeau populaţiile de control în
ceea ce priveşte stabilitatea
polenului cu 17,0% - la Fakel 24,
cu 11,9% - Prizior 26 şi 3,6% -

Indici Cota variabilităţii %, determinată de 

 Genotipul Factorul 
termic 

Confluenţa 
factorilor 

Rezidual 

V  nucleu     

Aria 22,37 3,83 57,80 16,0 

Cantitatea ADN 39,93 4,09 55,63 0,68 

Densitatea 
cromatinei 

21,69 0,69 68,90 2,35 

G nucleu     

Aria 44,46 3,46 49,69 2,39 

Cantitatea ADN 38,73 3,92 67,64 1,15 

Densitatea 
cromatinei 

25,23 10,86 56,04 7,86 

 

TABELUL 2

REZULTATELE ANALIZEI DISPERSIONALE A VARIABILITĂŢII
PARAMETRILOR MORFOCITOCHIMICI AI NUCLEULUI GRANULELOR

POLENICE DE TOMATE

Genotipul Rezistenţa 
polenului la 
temperaturi 
înalte, % 

Legatul 
rodului, % 

Productivi-
tatea, c/ha 

+ la varianta 
de control 

Prizior 26 55, 8 + 1,65 56,5 229,2 + 34,8 
Prizior c 43,9 + 1,44 47,8 194,4  
Fakel 24 52,6 + 1,75 56,4 266,4 + 28,8 
Fakel c 35,6 + 1,80 44,3 237,6  
Nistru 49 50,2 + 1,50 61,4 201,6 +36,0 
Nistru c 43,9 + 1,55 47,8 194,4  

 

TABELUL 3

CARACTERISTICA NOILOR ECOTIPURI DE TOMATE OBŢINUTE PRIN
METODA SELECŢIEI POLENICE (MEDIA PE O PERIOADĂ DE 2 ANI)
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Nistru 49. Concomitent, în
variantele experimentale s-a
înregistrat o creştere la legatul
de rod de 1,27; 1,18 şi, respectiv,
1,14 ori.

S-a stabilit că linia-ecotip
Prizior 26, selectată din soiul
Prizior, a depăşit prin productivitate
populaţia de control cu 34,8
chintale la hectar, iar liniile-ecotip
Fakel 24 şi Nistru 49, selectate
din soiurile Fakel şi Nistru,
depăşeau prin productivitate
exemplarele de control cu 28,8
şi, respectiv, 36,0 c/ha. După
părerea noastră, o eventuală
cauză a sporirii  productivităţii
ecotipurilor selectate ar putea fi un
mai bun legat de rod pe fondul
temperaturii înalte, acesta fiind
rezultatul selecţiei, la etapa
maturizării polenului, a
genotipurilor rezistente la
temperaturi înalte.

Totodată, asemenea rezultate pot
servi drept dovadă a posibilităţii
formării prin metodele de selecţie
polenică din soiurile cu polen
heterogen şi rezistent la
temperaturi înalte a genotipurilor
care întrec formele iniţiale prin
stabilitate la temperaturi înalte şi
productivitate.

Aşa dar, utilizarea în procesul de
selecţie a metodelor de selectare
polenică în îmbinare cu
procedeele tradiţionale poate fi un
mod eficient de obţinere a unor noi
ecotipuri de tomate rezistente la
temperaturi înalte şi de o
productivitate sporită.  Asemenea
metodă ar fi deosebit de eficientă
în cazul efectuării selecţiei cu
utilizarea hibridizării.
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SUMMARY:

O  btaining of certain new varieties of crops which could combine a higher productivity and a stable
resistance in correlation with the natural limiting factors is one of the most complicated tasks of the

selection. Utilization of ecotypical selection, i. e. selection of genotypes on the basis of already existing
varieties, having manifested a higher adaptability to specific environmental conditions, constitutes a promis-
ing approach of the problem at issue, being determined by the genetic heterogeneity of the already standardized
variety or of the selected lines.

The hypothesis is based on the fact that among the already standardized varieties there can be detected genetic
sources of stability to both diseases and pests and extreme environmental conditions.

It should be mentioned, however, that the method for creation of the improving material just on the basis of
common use of the ecotypical selection and of the methods of gametic selection may offer an efficient result.

The possibilities of genotype selection in the pollination and fecundation processes have been stated since
1957. Up to date an increasing number of researchers acknowledge the possibility and opportunity of artificial
selection of the pollen for increasing the efficiency of the improvement process.

Having started with the stated premise, the aim of the carried out experiments was focused on determining the
variability of characteristics of the tomato male mature gametophyte in high temperature conditions and
obtaining of tomato high-temperature stable genotypes by the method of pollenic selection.

ŞTIAŢI CĂ…

…. În 1932 Alexandru Priodceanu obţine hibridul GRÂU+SECARĂ?

… în 1942 Ştefan S. Nicolau creează la facultatea de medicină din Bucureşti prima
catedră de inframicrobiologie din lume?

… în 1942 Ecaterina  Constantinescu  a obţinut soiul de orz de toamnă CENAD 396?

SE ÎMPLINESC…

… 150 de ani  de la naşterea inginerului Ioan I. Puşcariu (1852-1921), autorul lucrării
„Stereometria -  instrument pentru măsurarea corpurilor”, unde  este prezentat un
instrument cu ajutorul căruia se puteau măsura capacitatea unei găleţi, a unui butoi, a
unui cazan, volumul unei grămezi de pietriş, al unei gropi, al unui trunchi de copac etc.
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D   ezvoltându-se în
   timpul fermentării
mustului drojdiile de

vin se depun sub formă de
sediment împreună cu piatra de
vin la sfârşitul procesului,
deoarece devin insolubile în
alcoolul format.

Conţinutul alcoolului în drojdiile
presate variază de la 5-10%, al
acidului tartric – 12-35%, în
unele chiar mai mult - 40-48%.
Compuşii tartrici ce se conţin în
drojdii sunt alcătuiţi în general
din tartratul acid de potasiu şi
tartratul de calciu. Alţi compuşi ai
α-acidului tartric şi ai izomerilor
lui alcătuiesc 2-3%, în
dependenţă de cantitatea totală
α acidului tartric în produsul
vinicol secundar [1].

Prima etapă a tehnologiei de
obţinere a acidului tartric din
drojdiile de vin constă în trecerea
tuturor compuşilor tartrici din

forma insolubilă în cea solubilă în
mediul apos.

Caracterul optimizării procesului
de dizolvare a compuşilor tartrici
din drojdiile de vin este influenţat,
în mare măsură, de particularităţile
complexe ale acestuia care se
desfăşoară în cadrul unui număr
mare de variabile (parametri),
acţionând independent ori se
intercondiţionează în timp. Pot fi
folosite metodele statistice de
analiză a procesului (un grup de
metode de calcul cu ajutorul cărora
se pot obţine datele cele mai
probabile), însă ele nu rezolvă o
serie întreagă de aspecte
referitoare la modul de stabilire a
deciziilor pentru conducerea
proceselor. Din această cauză au
fost aplicate metodele de
optimizare.

Optimizarea oricărui proces
tehnologic are la bază un model
matematic. Modelele matematice
obţinute prin aceste metode pot fi
utilizate nu numai în vederea
relevării condiţiilor extremale
(optime), ci şi ca important izvor de
informaţii, necesare pentru

conducerea optimă a proceselor
tehnologice. Modelarea proceselor,
combinată cu utilizarea calcula-
toarelor electronice, a permis
abordarea problemei deciziei
optime drept una de mare eficaci-
tate tehnică şi economică  [2].

Metode şi materiale

Reactivi: Acid tartric chimic pur,
H2C4H4O6; soluţie de metavanadat
de natriu (5%), NaVO3⋅2H2O; acid
acetic (glacial), CH3COOH; acid
clorhidric (32%), HCl; hidroxid de
sodiu (1N), NaOH; produse
secundare vinicole (drojdia de vin
presată).

Aparate: Fotocolorimetru  ФЭК-М;
ionomer universal ЭВ–74;
termostat şi celule termostate,
balanţă analitică АДВ–200.

Modul de lucru

Drojdiile de vin preventiv mărunţite
şi cântărite sunt trecute într-o
celulă termostată peste care se
adaugă acid clorhidric (32%). La
această etapă conform datelor
prezentate în tabelul 1 se variază
timpul de dizolvare, temperatura

MODELAREA {I OPTIMIZAREA
PROCESULUI DE DIZOLVARE
A TARTRA|ILOR DIN DROJDIA
DE VIN

drd. Aliona MEREU|+, USM
drd. Cornel COJOCARU,
UT “Gh. Asachi”, Ia[i, Rom`nia
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procesului de dizolvare şi raportul
flotal dintre drojdiile de vin şi acidul
clorhidric.  Apoi amestecul se trece
cantitativ într-un balon cotat de 250
ml şi se aduce cu apă distilată
până la semn. Se filtrează soluţia
din balon, se iau 10 ml de filtrat şi
se trec într-un balon de 100 ml, se
adaugă 60-70 ml apă distilată,
neutralizându-se cu soluţie de
NaOH  1N până la pH 6-7. După
aceasta conţinutul balonului se
aduce cu apă distilată până la
semn. Într-un balon de 50 ml se
trec 5 ml din soluţia obţinută, 4 ml
soluţie de metavanadat de natriu
(5%), 1 ml acid acetic glacial.
Soluţia se agită şi se lasă la
întuneric timp de 15-30 min,   apoi
se fotocolorimetrează la lungimea
de undă 525 nm.

Conţinutul în procente al acidului
tartric în materia primă se
determină conform formulei,
luându-se în consideraţie şi
coeficientul de corecţie:

C ⋅ B ⋅ 1000
Y =  ———————        unde

A ⋅ 100

A – masa materiei prime, g

B – coeficientul de diluţie

C – conţinutul acidului tartric (mg/
100 ml).

Determinarea cantităţii totale de
acid tartric în drojdia de vin presată

Se iau 10 g de drojdie, se introduc
într-un pahar chimic peste care se
toarnă 150 ml acid clorhidric.
Se lasă la temperatura de 200C
timp de 10 min. Din soluţia
obţinută se iau 75 ml şi se trec într-
un balon cu volumul de 200 ml şi
se continuă determinarea

conţinutului de acid tartric, conform
metodei redate mai sus.

În paharul din care s-au luat la
prima etapă 75 ml se adaugă 75
ml HCl, se agită bine şi se lasă la
temperatura de 200C timp de 10
min. Se iau iarăşi 75 ml şi se
procedează la fel ca la prima etapă
până când concentraţia acidului
tartric în soluţie devine constantă.

Modelarea procesului

Elaborarea modelului matematic
empiric al procesului de dizolvare a
compuşilor tartrici a constat în
stabilirea corelaţiei dintre perfor-
manţa procesului şi variabile
(factorii) care influenţează semnifi-
cativ dizolvarea acestor produşi.
Parametrii ce influenţează nemij-
locit performanţa procesului de
dizolvare a tartraţilor din drojdia de
vin sunt: timpul de dizolvare,
temperatura, raportul de flotă.
Domeniul de valori ale acestor
variabile a fost selectat conform
testelor preliminare şi este consi-
derat ca fiind regiune optimă pentru
dizolvarea tartraţilor. Informaţiile
privind dimensiunea domeniului de
valori ale variabilelor de decizie sunt
prezentate în tabelul 1.

În vederea stabilirii ecuaţiei de
regresie a procesului de dizolvare
a fost realizat un program factorial
de experimentare prin modificarea
simultană a factorilor implicaţi în
desfăşurarea procesului. Strategia
experimentală adoptată reprezintă
un program ortogonal de ordinul
doi de tip 23. În conformitate cu
acest program, s-au obţinut
valorile experimentale ale
randamentului de dizolvare Y care,
de fapt, reprezintă valorile reale ale
răspunsului sistemului.

În formă generală modelul
matematic al procesului reprezintă
un polinom de gradul doi:

k k k
Y=b0+∑bixi +∑bijxixj + ∑biixi

2 (1)

i=1 i=1 i=1
j=1
i≠ j

unde,  Y-funcţia de răspuns a
sistemului (valoarea randamen-
tului de dizolvare conform mode-
lului empiric);

xi, xj - variabilele cod corespunză-
toare semnificaţiei din tabelul 1;

b0 , bi , bij , bii – coeficienţi de
regresie pentru i,j = 1,2…k

Variabilă 
proces 

Cod Variabile reale 
 ale nivelurilor codificate 

Interval 
de 

variaţie 

  -α -1 0 +1 +α  

Timpul, min X1 7,85 10 20 30 32,15 10 
Temperatura,0C X2 17,85 20 30 40 42,15 10 
Raportul flotal X3 0,9 1 1,5 2 2,1 0,5 

 

TABELUL 1

CORESPONDENŢA DINTRE VALORILE NATURALE ŞI NIVELURILE
CODIFICATE ALE FACTORILOR (A=1,215)
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În ideea explicitării ecuaţiei (1) se
calculează coeficienţii de regresie
cu ajutorul relaţiei (2)

b = (xTx-1)xTY  (2)

unde, b - matricea coloană a
coeficienţilor de regresie;

x - matricea extinsă a variabilelor
cod;

Y - matricea coloană a rezultatelor
experimentale (randamentul
practic)

În consecinţă, procesul de
dizolvare a tartraţilor din drojdia de
vin este descris cu ajutorul ecuaţiei
de regresie (3):

Y=83,801+1,401x2+2,404x3+4,838x1
2-

2,202x1x2-2,955x1x3 (3)

În ecuaţia (3) coeficienţii de
regresie reprezintă coeficienţii
semnificativi reţinuţi în urma
verificării semnificaţiei tuturor
coeficienţilor prin compararea
valorilor absolute ale acestora cu
intervalul de încredere Db

bp >∆bp (4)

Dacă inegalitatea (4) este
respectată, coeficientul bp se
consideră semnificativ, în caz
contrar, factorul corespunzător
poate fi considerat nesemnificativ
şi exclus din ecuaţia de regresie.

Intervalele de încredere au fost
determinate prin calcularea
dispersiei coeficienţilor regresiei şi
multiplicarea acestora cu valoarea
tabelată a criteriului Student
t0,05l =12,706

Concordanţa dintre ecuaţie şi
datele experimentale se verifică pe

baza aplicării testului Fischer (Fc)
cu valoarea tabelată  (Ft). Valoarea
criteriului Fc este dată de raportul
dintre dispersia de concordanţă
SPconc=18,801 şi dispersia
reproductibilităţii sp0=0,106; astfel
s-a obţinut Fc=177,702.

Pentru nivelul de semnificaţie
p=0,05 şi gradele de libertate f1=9
şi f2=1 valoarea tabelată a
criteriului Fischer este de
Ft(p, f1, f2,) = 240,54. Deoarece
Fc< Ft modelul matematic de
regresie stabilit este considerat un
model adecvat.

În diagrama de mai jos sunt
prezentate valorile calculate ale
randamentului de dizolvare
comparativ cu cele experimentale,
pentru cele 15 determinări ale
programului de experimentare.
Observăm că valorile
randamentului de dizolvare
obţinute în urma experimentului se
apropie de valorile celui calculat
conform modelului.

În momentul în care a fost stabilit
modelul matematic al procesului
prin aplicarea tehnicii de
modelare, prezentate anterior,
problema optimizării procesului de
dizolvare a tartraţilor rezidă în
stabilirea maximului funcţiei
obiectiv (ecuaţiei de regresie) în
condiţiile existenţei unor restricţii
suplimentare la care sunt supuşi
factorii procesului:

max{Y (x1 , x2 , x3 ,)}

-α ≤ xi ≥α ,  i=1…3

În acest sens iniţial s-au determi-
nat coordonatele punctului
staţionar (centrul S), prin soluţio-
narea sistemului de ecuaţii (5):

∂ Y ∂ Y ∂ Y
  = 0  = 0  =0 (5)
∂ x1 ∂ x2 ∂ x3

Fiindcă  M =0   funcţia scop nu
are punct staţionar.

Se consideră un punct restricţionat
xr :=(-1 1 1) , unde valoarea funcţiei

FIG. 1. VALORILE EXPERIMENTALE ALE PROCESULUI DE DIZOLVARE
ŞI CELE CALCULATE CONFORM MODELULUI
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scop în punctul restricţionat  Y (xr0

,xr1 ,xr2) =97,601.

În vederea precizării naturii
punctului restricţionat, funcţia scop
a fost adusă la forma canonică

Y-Yr =λ1χ1
2+λ2χ2

2+λ3χ3
2 (6)

unde, Yr – valoarea funcţiei obiectiv
în punctul restricţionat (97,601);

χ1 ,χ2 ,χ3 – variabilele corespun-
zătoare noului sistem de coor-
donate;

λ1 ,λ2 ,λ3 – coeficienţi canonici

Ecuaţia de regresie adusă la
forma canonică (28), conţine doar
termeni pătratici, centrul noului
sistem de coordonate
corespunzând cu centrul suprafeţei
de răspuns. Pentru calcularea
coeficienţilor canonici se
alcătuieşte determinantul
caracteristic şi se anulează

det (B-λE) =0 (7)

în care B reprezintă matricea
pătrată a coeficienţilor, E- matricea
unitate.

În consecinţă forma explicită a
ecuaţiei canonice capătă aspectul
următor:

Y – 97,601= -0,622χ2 
2+5,46χ3

2

Natura punctului restricţionat poate
fi precizată prin analiza semnelor
coeficienţilor canonici. Deoarece
aceştia au diferite semne (B0 =0,
B1<0, B2>0), centrul S reprezintă un
“ minimax”. Pentru determinarea
punctului optim se cercetează
suprafaţa de răspuns în vecină-
tatea “minimaxului”, prin deplasa-
rea direcţiei axei coeficientului
pozitiv χ3 , deplasarea din centrul S

pe direcţia axei va contribui la
creşterea valorii funcţiei scop.

Pentru rezolvarea problemei de
maxim se dau valori funcţiei Y > Yt

şi se realizează deplasarea de-a
lungul axei canonice χ3 . În acest
caz χ1 =0 ,χ2 =0  şi din ecuaţia
canonică se obţine

χ3 =± 
3λ

YtY −

Modificînd valoarea funcţiei Y se
verifică respectarea restricţiilor
impuse asupra variabilelor
procesului. Valoarea optimă
maximă a randamentului de
dizolvare calculată conform
modelului s-a obţinut egală cu
97,7724%  pentru următoarele
valori ale variabilelor cod
x1 =-1,106 , x2 =1,135, x3 =1,045

În tabelul 2 sunt prezentate valorile
naturale optime ale variabilelor
procesului, precum şi randamentul
de dizolvare a tartraţilor verificat
experimental în acest punct.

Randamentul experimental obţinut
în condiţiile optime adoptate
reprezintă cel mai bun randament
de dizolvare a compuşilor tartrici
din drojdia de vin.

Dar dacă am lua în consideraţie
beneficiul economic maxim posibil,
atunci cel mai bun randament de
dizolvare a compuşilor tartrici din

drojdia de vin poate fi considerat cel
de 92%, cu următoarele condiţii
optime de realizare a procesului:
timp – 30 min, temperatura – 200C,
raportul molar 1.

CONCLUZII

S–a elaborat modelul matematic
empiric (ecuaţia de regresie) ce
descrie dependenţa dintre
randamentul şi variabilele
procesului de dizolvare a
compuşilor tartrici.

Punctul optim a fost localizat în
regiunea punctului staţionar al
suprafeţei de răspuns  (regiunea
minimaxului).

Randamentul experimental
obţinut în condiţii optime adoptate:
timpul de dizolvare 9 minute,
temperatura de dizolvare 410C,
raportul de flotă 2,053, reprezintă
cel mai bun randament de
dizolvare a compuşilor tartrici
alcătuind 96,8%.

BIBLIOGRAFIE:

1. C. D. Neniţescu, Tratat
elementar de chimie organică,
Bucureşti, Ed. tehnică, 1983.

2. D. Taloi, C. Bratu, E. Berceanu,
Optimizarea proceselor
metalurgice, Bucureşti,
Editura didactică şi pedago-
gică, 1983.

Timp, (min) Temperatura,0C Raport molar Y, % 

8,94 41,35 2,023 96,8 

TABELUL 2

CONDIŢIILE OPTIME DE REALIZARE A PROCESULUI DE DIZOLVARE



48

TEHNOLOGII INOVATIVE

SUMMARY:

M  odelling and optimization of a technological process is based on a mathematical model, by means of
 which there can be emphasized the extreme (optimal) conditions, there can be obtained the information

necessary for optimal management of the process, etc. Modelling of processes combined with the utilization of
electronic computers allowed to approach the problem of optimal decision as a problem of great technical and
economic efficiency.

Optimization of the process for dissolution of tartaric compounds from the wine yeast had in view establish-
ment of an empiric correlation between the dissolution efficiency and the factors affecting such process. It was
developed a regression equation, according to which there was found the experimental efficiency obtained in
the adopted optimal conditions: the dissolution time - 9 minutes, the dissolution temperature - 41°C, the
floating ratio between the solvent and the wine yeast 2. 053.

SE ÎMPLINESC…

… 120 de ani de la  naşterea fizicianului Augustin Maior (1882-1964) care primul
demonstrează că pe  un acelaşi circuit se pot transmite simultan mai multe convorbiri
telefonice prin utilizarea curenţilor alternativi de înaltă frecvenţă şi a fenomenului de
rezonanţă electrică?

Într-un  prim studiu, intitulat ”Uber Mehrfach Fernsprechen”, apărut în 1947, şi într-o
serie de alte articole publicate până în 1917 în revista de specialitate

”Elektrotechnische Zeitschrift”  el fundamentează teoretic la cel mai înalt nivel ştiinţific
din acel timp problema telefoniei multiple, fiind considerat precursor în acest domeniu.

Un rezumat al primului articol a lui A Maior, publicat în 1909 în revista  americană
„Electrical World”,  cu titlul „Multiple Telephony”, în care  este propusă folosirea
metodei lui în telefonia  transatlantică, justifică exactitatea expunerii lui A. Maior.

O metodei similară cu cea elaborată de fizicianul român a fost descrisă în revista
„The Electrician” abia în 1911 de către americanul G.O. Squier.
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P   erspectiva utilizării
  metodelor in vitro şi
posibilităţile oferite de

aceasta în crearea unui spectru
larg al variabilităţii genetice la
diferite culturi, asigurarea unor
sisteme eficiente de selecţie şi
accelerarea obţinerii unor soiuri
noi este recunoscută, sunt nişte
obiective în care ne punem mari
speranţe.

Problema este legată, în  primul
rând, de variabilitatea genetică
somaclonală, care apare în
rezultatul calusogenezei ţesuturilor
şi a organelor in vitro.  Cauzele
variabilităţii  somaclonale se
presupun a fi următoarele:
mutaţiile somatice, variaţiile
numeric cromozomale, variaţiile
structural-cromozomale, crossing-
over-ul somatic, acţiunea trans-
pozonilor (Palii, 1998). S-a stabilit
că genotipul, explantul, starea
hormonală sunt factori primordiali.
Cu toate că din punct de vedere
practic  există o serie de probleme
nesoluţionate, a fost deja
demonstrat  faptul că obţinerea
unor variante somaclonale la

monocotiledonate (inclusiv la
porumb) este posibilă prin
utilizarea embrionilor imaturi şi a
mediului care conţine 2,4-D (Lorz
et al., 1988; Bhaskaran, Smith,
1990; Karp, 1995).  Scopul lucrării
de faţă   a constat atât în
evidenţierea legităţilor genetice ale
procesului de regenerare a
plantelor, cât şi în studierea
particulariţăţilor acţiunii radiaţiei
gama la etapele obţinerii regene-
ranţilor de  porumb ceros in vitro.

În calitate de material iniţial pentru
cercetare am utilizat atât hibridul
Pioneer 3978+/+ şi formele lui
parentale – liniile inbrede 346+/+
şi 502+/+ (cu o structură obişnuită
a bobului), cât şi analogii lor ceroşi
(Pioneer 3978wx1wx1; 346wx1wx1;
502wx1wx1). Culturile de ţesuturi
au fost iniţiate din embrionii imaturi
(12,13, 15 şi 17 zile) ai
genotipurilor indicate mai sus,
folosindu-se metoda Green,
Phillips (1975) cu unele modificări.
În calitate de mediu nutritiv de bază
s-a  utilizat  mediul  MS
(Murashige, Skoog, 1962),
completat    suplimentar cu diferite

concentraţii de 2,4-D: 0,5 mg/l
(MS1); 1,0 mg/l (MS2); 2,0 mg/l
(MS3). Frecvenţa (%) formării
calusului s-a apreciat de la
numărul de embrioni cultivaţi, iar
embriogeneza somatică şi
regenerarea - de la numărul de
explanţi de calus recultivaţi. În
varianta de probă pe mediu nutritiv
au fost cultivaţi în total 3000
embrioni imaturi. Iradierea
embrionilor imaturi  s-a efectuat cu
utilizarea instalaţiei gamma (izvorul
de radiaţie Co60 cu intensitatea de
0,16 Gy/sec), dozele fiind urmă-
toarele: 2, 4, 8 şi 12 Gy. Expe-
rienţele au fost efectuate după
schema analizei dispersionale bi-
şi trifactoriale cu utilizarea
programei “Statistic Grafics”.

Rezultatele obţinute au demonstrat
că procesele de obţinere a
calusului, embrioizilor somatici şi
a regeneranţilor au depins în mare
măsură de vârsta embrionilor şi de
interacţiunea cu genotipul.
Influenţa genotipului asupra
acestor procese a fost mai mică,
mai ales în procesul de
regenerare a plantelor. Asupra

REGENERAREA
PLANTELOR DE PORUMB
CEROS IN VITRO

dr. Oxana CRAVCENCO,
Institutul de Genetic= al A{M
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proceselor studiate a influenţat
într-o mică măsură componenţa
mediului nutritiv de inducere, însă
interacţiunea acestui  factor cu
genotipul şi, în special, cu vârsta
embrionilor acţionează
semnificativ asupra procesului de
regenerare a plantelor.

Analizând frecvenţa de formare a
calusului, a embrioizilor somatici
şi a regeneranţilor în dependenţă
de genotip, a fost depistat că
analogii ceroşi ai liniilor 346+/+ şi
502+/+ cedau liniilor iniţiale după
aceşti parametri, în timp ce hibridul
ceros depăşea hibridul obişnuit
Pioneer 3978+/+. Totuşi, după
procesul de regenerare forma
iniţială a hibridului era  mai
superioară decât analogul ceros,
cedând numai liniei 346+/+
(Tabelul 1).  Referitor  la   linia
502+/+  şi  a   analogului  ei   ceros
putem  menţiona  că,  potrivit
acestui  parametru, nu s-au stabilit
deosebiri  semnificative  între ele.
Cea mai mare frecvenţă a

calusogenezei şi a embriogenezei
somatice la toate genotipurile a
fost menţionată în mediul nutritiv
MS3,  parametru crescând
consecutiv cu sporirea
concentraţiei 2,4-D până la 2 mg/l.

Indicii de formare a calusului, a
embrioizilor somatici şi a
regeneranţilor au fost diferiţi în
dependenţă de vârsta embrionilor.
Cei mai buni s-au dovedit a fi
embrionii în vârsta de 12 zile, iar
cei mai fragili - explanţii de 17 zile
(tabelul 2). Embrionii de 15 zile au
fost superiori celor de 13 zile după
aceiaşi indici. În procesul de
regenerare explanţii de 13 zile au
avut, însă, un nivel mai înalt de
obţinere a plantelor-regenerante.

Aprecierea interacţiunii factorilor
studiaţi asupra proceselor de
calusogeneză, embriogeneza
somatică şi regenerarea plantelor
ne-a permis să punem în evidenţă
atât îmbinarea optimă a acestor
factori pentru elaborarea

tehnologiei de obţinere în masă a
regeneranţilor de porumb ceros,
cât şi a procedeului de obţinere a
variantelor somaclonale a acestei
culturi numai cu organe reproduc-
tive femele. Este necesar să
menţionăm în acest context că au
fost estimate 24 de variante ale
acţiunii comune a factorilor
“genotipul” şi “vârsta embrionilor”,
18 variante ale interacţiunii
factorilor “genotipul” şi “compo-
nenţa mediului nutritiv” şi 12
variante de manifestare a factorului
“vârsta embrionilor” pe diferite
medii.

Comparând genotipurile obişnuite
cu cele waxy, am observat că
ultimele se caracterizează printr-o
frecvenţă mai mică a parametrilor
studiaţi la etapa de obţinere a
regeneranţilor, cu toate că
embrionii de 17 zile pe mediul MS3
formau semnificativ mai bine
calus, embrioizi şi regeneranţi,
decât explanţii genotipurilor
normale.

Pentru o analiză mai detaliată a
influenţei genei wx1 au fost
obţinute combinaţii directe şi
inverse ale liniilor hibridului
Pioneer 3978+/+ (în stare
heterozigotă şi homozigotă după
gena wx1). Toate variantele
combinaţiilor hibride depăşeau
hibridul iniţial Pioneer 3978+/+
după frecvenţa de formare a
calusului şi embriogenezei
somatice,   valoarea frecvenţei de
regenerare a plantelor s-a dovedit
a fi, însă, cea mai mare la hibridul
iniţial. Combinaţiile hibride în care,
în calitate de formă maternă a fost
linia 346+/+, ce conţine o doză a
genei wx1 (heterozigoţi), au avut
indici mai mari de formare a

Genotipul Calusogeneza Embriogeneza 
somatică 

Regenerarea 
plantelor 

346 +/+ 97,37 84,62 57,31 

346wx1wx1 86,42 65,12 14,23 

502+/+ 77,33 53,31 35,22 

502wx1wx1 52,36 47,82 36,15 

Pioneer 
3978+/+ 

53,28 64,64 45,13 

Pioneer 
3978wx1wx1 

81,19 85,23 25,31 

Frecvenţa 
medie a probei 

73,69 66,01 34,15 

DMS 0,05 0,77 0,44 1,44 

TABELUL 1

INFLUENŢA GENOTIPULUI ASUPRA FRECVENŢEI FORMĂRII CALUSULUI,
EMBRIOIZILOR SOMATICI ŞI A REGENERANŢILOR (%).
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calusului şi a embrioizilor,
comparativ cu homozigoţii după
gena wx1. Totodată, după frecvenţa
de obţinere a regeneranţilor
această legitate nu s-a depistat.
Hibrizii ce conţineau gena wx1, în
care în calitate de formă maternă
era linia 502+/+, cedau hibridului
obişnuit 502+/+ x 346+/+, cu toate
că heterozigoţii  wx1 aveau
superioritate faţă de homozigoţi
după calusogeneză,
embriogeneză somatică şi
regenerarea plantelor.

Pe baza analizei dispersionale a
fost stabilit că asupra procesului
de formare a calusului şi a
embriogenezei somatice în toate
combinaţiile hibride cercetate a
influenţat semnificativ numai forma
paternă (13,2% şi, corespunzător,
12,8%), iar asupra regenerării
plantelor influenţa atât forma
maternă (18,2%), cât şi cea
paternă (37,2%), precum şi
interacţiunea lor (25,6%). Posibil
că acest fenomen este legat de
expresia asincronică a genelor

componentelor materne şi paterne
în organismul hibrid în timpul
proceselor sus-numite.

În procesul de cultivare a
embrionilor imaturi iradiaţi a fost
menţionată apariţia unui calus de
două tipuri: de culoare albă sau
alb-gălbuie, de o consistenţă
compactă, densă (desemnat de
noi  drept calus de tip 1 -
embriogen) şi de culoare galben-
închisă, transparent, de o
consistenţă moale (desemnat de
noi  drept calus de tip 2 -
slabembriogen). Analiza
dispersională a frecvenţei de
formare a calusului tipurilor
menţionate a demonstrat că
asupra acestui proces influenţează
semnificativ (P<0,001) genotipul,
radiaţia gama şi interacţiunea lor,
puterea de influenţă a genotipului
fiind mai mare.

Concomitent, au fost determinate
deosebiri semnificative printre
genotipurile estimate după tipul
calusului format în dependenţă de

iradiere cu raze gama. Astfel,
calusul de tip 1 a apărut în toate
variantele de iradiere ale liniei
346+/+ şi a analogului ei ceros, iar
de tipul 2 - numai în variantele cu
embrioni iradiaţi ale liniei 502+/+ şi
502wx1wx1. În acest caz, frecvenţa
de formare a calusului de tip 1 a
fost cea mai mare la linia 346+/+,
în timp ce aceiaşi indici ai liniei
502+/+ şi 502wx1wx1 s-au dovedit
a fi mai mici, cu toate că la linia
502wx1wx1 se forma calus de tipul
2 (numai în variantele iradiate) cu o
frecvenţă mai mare decât acelaşi
parametru la linia 502+/+, ceea ce
indică, probabil, sensibilitatea ei
sporită la radiaţie. Dozele de
radiaţie gama cercetate  provocau,
toate fără excepţie, scăderea
frecvenţei de formare a calusului
de tip 1 şi creşterea frecvenţei de
formare a calusului de tip 2,
comparativ cu martorul.
Frecvenţa calusogenezei,
embriogenezei somatice şi
regenerării plantelor în
dependenţă de dozele radiaţiei
gama este prezentată în tabelul 3.

Analiza dispersională a frecvenţei
embriogenezei somatice a elucidat
influenţa semnificativă a
genotipului, a radiaţiei gama şi a
interacţiunii lor asupra  procesului
dat. În acest caz, puterea de
influenţă a genotipului a fost mai
mică în comparaţie cu acelaşi
parametru pentru procesul de
calusogeneză,   alcătuind 16,2%,
iar pentru iradierea cu raze gama -
25,5%, cea mai mare valoare
având interacţiunea acestor factori
- 34,3%. În acelaşi timp, analogii
ceroşi cedau vizibil liniilor iniţiale
după acest parametru, iar liniile
346+/+ şi 346wx1wx1 - erau

 TABELUL 2

INFLUENŢA VÂRSTEI EMBRIONILOR ASUPRA FRECVENŢEI FORMĂRII
CALUSULUI, EMBRIOIZILOR SOMATICI  ŞI A REGENERANŢILOR (%).

Vârsta embrionilor 
( în zile) 

Calusogeneza Embriogeneza 
somatică 

Regenerarea 
plantelor 

12 88,94 91,49 61,99 

13 83,29 70,83 66,66 

15 86,42 75,89 18,11 

17 41,98 33,58 9,12 

Frecvenţa medie 
în probă 

73,69 66,01 34,15 

Diferenţa minimă 
semnificativă 
(DMS) 0,05 

0,77 0,44 1,44 
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superioare liniei 502+/+ şi
analogului ei ceros. Frecvenţa
embriogenezei somatice la
variantele cu iradiere a fost mai
mică decât la martor,   scăzând
odată cu creşterea dozei de
iradiere.

Asupra procesului de regenerare a
plantelor influenţează semnificativ
genotipul, iradierea cu raze gama
şi interacţiunea acestor factori.
Puterea de influenţă a acestor
factori a constituit 6,0; 10,0 şi,
corespunzător, 19,3%. Conform
frecvenţei de formare a
regeneranţilor, s-a evidenţiat linia
502+/+, care a depăşit după acest
parametru linia 346+/+. Analogii
ceroşi,   conform frecvenţei de
formare a regeneranţilor, cedau
liniilor normale. Trebuie să
menţionăm că în toate variantele
de iradiere, frecvenţa de formare a
regeneranţilor a fost mai mică
decât la martor (mai ales la doza
de 12 Gy).
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SUMMARY:

T   he prospect for utiliza-

  tion of methods in vitro

and their possible potential in

the creation of a wide range of

genetic variability for different

crops, in the provision of

certain efficient systems of

selection and in the accelera-

tion of obtaining certain new

varieties is known, being

reposed much hope in that. The

matter deals first of all with the

somaclonal genetic variability,

appearing as a result of

callusogenesis of tissues and

organs in vitro.

The aim of the present work

consisted in reflecting the

genetic nature of the plant

regeneration process, as well as

in studying the particularities

of the gamma radiation action

at the stages of obtaining waxy

corn regenerants in vitro.

The obtained results showed

that processes for callus,

somatic embryos and

regenerants obtaining depended

mainly on the age of the

embryos and on the interaction

thereof with the genotype.

TABELUL 3

INFLUENŢA RADIAŢIEI GAMA ASUPRA FRECVENŢEI (%) DE FORMARE
A CALUSULUI, EMBRIOGENEZEI SOMATICE ŞI REGENERĂRII PLANTELOR

Doza, Gy Calus 
de 

tip 1 

Calus 
de tip 2 

Embriogeneza 
somatică 

Regenerarea 
plantelor 

Martor 94,72 0,01 98,81 56,46 

2 25,35 27,68 86,34 41,67 

4 28,67 2,53 92,44 50,56 

8 26,49 26,44 76,62 38,61 

12 27,75 29,55 51,08 20,22 

Valoarea medie 
a probei 

44,57 14,36 82,59 43,46 

DMS 0,05 0,83 0,39 0,19 2,29 



53

INVENÞII ªI INVENTATORI

Generalităţi

}   n Republica Moldova,
  precum şi în alte ţări,
poluarea mediului  a ajuns

la un nivel ameninţător. În legătură
cu faptul că emisiile poluante se
deplasează cu aerul, poluarea
atmosferei are un caracter global.

Rolul de bază în poluarea atmos-
ferei revine evacuărilor de la
transportul auto. În anul 2000, de
exemplu, în republica noastră cota
emisiilor nocive în atmosferă de la
transportul auto a constituit 83%.
Industriei şi energeticii le revine
restul volumului de evacuări
nocive.

Evacuările speciale în rezultatul
arderii unei tone de combustibil
convenţional constituie:

n Oxid de carbon – 395 kg;

n Oxizi de azot – 20,0 kg;

n Hidrocarburi – 34,0 kg;

n Aldehide şi acizi organici –
1,4 kg.

În afară de afectarea directă a
sănătăţii, noxele, nimerind în
mediul ambiant, apoi în produsele
agricole, le fac neconcurenţiale la
comercializarea lor pe piaţa
mondială, ceea ce este foarte
important pentru sectorul agrar
al ţarii.

În oraşe transportul este factorul
principal al degajărilor toxice în
atmosferă, inclusiv şi al celor
cancerigene.

La funcţionarea motorului
automobilului într-un regim stabil
conţinutul impurităţilor în gazele de
eşapament este mai redus decât
în regimul de lucru al motorului în
gol, în regimul de pornire şi
frânare, ceea ce este foarte
caracteristic pentru exploatarea
transportului auto în ciclul urban.
Conţinutul de substanţe
dăunătoare creşte la exploatarea
automobilului cu o ajustare
nesatisfăcătoare a sistemului de
alimentare şi aprindere a
amestecului de carburant. Zilnic
1000 automobile cu tipul

motoarelor cu carburator elimină
aproximativ 3 t oxid de carbon,
200-400 kg de alţi compuşi de la
arderea incompletă a benzinei,
50-150 kg oxid de azot.

Gazele de eşapament de la
transportul auto provoacă
următoarele boli: alergiile, catarul
căilor respiratorii superioare,
angina, tuberculoza, cancerul etc.

În tabelul 1 sunt prezentate date
despre CLA (concentraţia limită
admisibilă) şi indicele toxicităţii
care indică raportul de diluare cu
aer a unui şir de substanţe toxice
ce se conţin în gazele de
eşapament de la motoarele cu
ardere internă până la o stare
inactivă.

Din acest tabel rezultă că
obţinerea CLA prin diluarea cu aer
pentru majoritatea substanţelor
toxice practic este imposibilă.
De aceea este necesară
elaborarea şi utilizarea metodelor
de ardere mai completă a
combustibilului.

INFLUEN|A CATALIZATORULUI
OMOGEN ASUPRA REDUCERII
CON|INUTULUI DE EMISII
NOCIVE DE LA MOTOARELE
CU ARDERE INTERN+

conf., dr. ing. Vladimir ENE (UTM),
acad. Gheorghe DUCA (USM),
conf., dr. ing. Alexandru CR+CIUN (USM)
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Pentru diminuarea în gazele de
eşapament a substanţelor
dăunătoare şi menţinerea CLA,
stabilită de lege, sunt folosite
următoarele căi:

1. Utilizarea combustibilului
gazos (H2, CH4, etc.).

2. Utilizarea combustibilului
combinat.

3. Îmbunătăţirea injectării
benzinei în tractul de aspiraţie
şi obţinerea amestecului
necesar de benzină.

4. Perfecţionarea proceselor de
ardere (anticameră-flacără).

5. Utilizarea convertorilor catalitici
din ceramică de tip fagure.

6. Utilizarea catalizatorilor
omogeni (adaosuri carburante
polifuncţionale) prin injectarea
lor nemijlocită în carburant
(benzină sau motorină).

Punctul şase nu-l exclude pe cinci,
ci îl completează  şi conduce la
micşorarea considerabilă a
emisiilor nocive în atmosferă.

Prezenta lucrare este destinată
experimentării catalizatorului
omogen “BIO-FRIENDLY”, produs
şi realizat de BIO FRIENDLY
CORPORATION (USA), cu scopul
evaluării eficacităţii acţiunii lui
asupra reducerii emisiilor nocive în
atmosferă şi consumului de
carburant.

Rechizitele comerciale ale
catalizatorului sunt: GREEN Plus
R530MIAN Diesel and petrol Fuel
Catalyst, Made by Green Plus
Ltd., 98 Mount Street London
W1K2TE.

Catalizatorul omogen se injectează
în carburant în cantitate de 25 ml la
50 litri de combustibil (benzină sau
motorină).

Metodica testării

Testele au avut loc pe un motor de
tip VAZ-21011 cu un număr de ore
lucrate – 1500 ore sau aproximativ
45000 km parcurs.  Înainte de
începerea testelor motorul a fost
pregătit în modul următor: s-au
reglat jocurile în mecanismul de
distribuţie, s-a înlocuit carburatorul

cu unul nou, reglat în conformitate
cu prevederile documentaţiei
tehnice, s-a schimbat filtrul.

Pe parcursul testelor reglări ale
sistemului de aprindere, de
alimentare cu combustibil şi altele
nu s-au efectuat.

Funcţionarea motorului cu şi fără
catalizator omogen BIO-FRIENDLY
s-a efectuat:

¥ pentru aceleaşi condiţii
climatice;

¥ la măsurarea componentelor
toxice ale gazelor de
eşapament CO şi CH, în
funcţie de regimul stabilit, s-a
utilizat analizatorul de gaze de
tip ГИАМ-29;

¥ măsurările consumului de aer
şi combustibil, toxicităţii s-au
efectuat la aceleaşi regimuri
de sarcină şi turaţie,
instalându-le prin intermediul
standului;

¥ turaţia a fost măsurată cu
tahometrul, instalat pe stand,
şi fixată pe hârtie de analizorul
de gaze în momentul
măsurării componentelor
toxice;

¥ măsurările s-au efectuat în
corespundere cu exactitatea
aparatelor indicate în
metodicele testelor de stand.

Rezultatele testelor
şi analiza lor

Testele au arătat, că funcţionarea
la mersul în gol cu catalizatorul
omogen “BIO-FRIENDLY” a
motorului este mai avantajoasă,
având consumul de combustibil

Substanţa CLA, mg/m3 Indicele 
de toxicitate, K 

CO 1,000000 1,0 

NOx 0,085000 11,8 

CHx 1,500000 0,67 

C 0,500000 20,00 

Pb 0,000700 1,43 x 103 

Hidrocarburi 
policiclice aromatice 

0,000001 1 x 106 

TABELUL 1. CONCENTRAŢIA LIMITĂ ADMISIBILĂ
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consumului orar Gc şi specific (ge)
de combustibil sunt respectiv mai
reduşi la mersul în gol la
funcţionarea cu BIO-FRIENDLY.

La regimul de sarcină
(n = 2500 rot/min - const) compo-
nentele toxice CO se află sub
0,3%, iar CH sub 300 ppm pe tot
intervalul de variaţie a puterii (Pe).

Regimul de turaţie (caracteristica
de viteză) a arătat: cu micşorarea
turaţiei creşte brusc componenta
toxică CO, depăşind la turaţia
1500-2000 rot/min 4%. La turaţia
de funcţionare normală a motorului
de acest tip (autoturism VAZ
21011) 3000-3500 rot/min
concentraţia de CO în gazele de
ardere nu depăşeşte 0,5%,
crescând până la aproximativ 6%
la funcţionarea fără BIO-Catalizator
şi aproximativ până la 4,5 cu BIO-
FRIENDLY.

(curba 2 Gc  din fig. 1) de 1,6 ori
mai mic, pe toată gama de turaţie.

Toxicitatea gazelor la turaţia 950-
1000 rot/min scade la funcţionarea
cu BIO-FRIENDLY: CO de 1,9 ori,
CH de 1,6 ori. Cu creşterea turaţiei
mersului în gol (fig. 2) (regim de
încărcare a motorului 1200-1500
rot/min) componentele toxice: CO
rămâne la aceeaşi valoare de
aproximativ 2% la funcţionare cu
BIO-FRIENDLY, iar fără catalizator
CO>3%; CH variază având
valoarea maximă la turaţia de
1200 rot/min, însă menţinându-se
diferenţa de 1,6 ori mai mică faţă
de funcţionarea motorului fără
adaos.

În limitele 1700-2500 rot/min
componenta toxică CO scade
brusc la valori sub 1% la
funcţionarea cu şi fără BIO-
FRIENDLY, iar CH rămâne

constantă: mai ridicată (> 400
ppm) fără BIO-FRIENDLY şi mai
mică (< 300 ppm) pentru
funcţionarea cu catalizator
omogen.

Trebuie menţionată funcţionarea
mai uniformă (mai lejeră) şi mai
stabilă a motorului cu compoziţia
BIO-FRIENDLY.

Testele în regimul caracteristicii de
sarcină au arătat: consumul de
combustibil Gc (fig. 3) şi
economicitatea motorului (ge) se
află în limitele erorilor cu excepţia
regimurilor de mers în gol (Pe = 0)
şi puterea maximă când consumul
orar Gc este mai mic în cazul
funcţionării motorului cu BIO-
FRIENDLY.

Compuşii toxici CO şi CH (fig. 4) în
acest regim de funcţionare variată
în conformitate cu variaţia

Fig. 1. Caracteristica motorului la regimul mersului în
gol: variaţia consumului  orar (Cc) şi componentei

toxice CO. 1 – funcţionarea motorului cu benzină
АИ-95Н; 2 – funcţionarea motorului pe baza benzinei

АИ-95Н cu catalizator omogen (BIO-FRIENDLY).

Fig. 2. Caracteristica motorului la regimul mersului în
gol: variaţia componentei toxice CH.  1 – funcţionarea
motorului cu benzină АИ-95Н; 2 – funcţionarea
motorului pe baza benzinei АИ-95Н cu catalizator
omogen (BIO-FRIENDLY).
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Semnificativ este faptul că la
puterea maximă componenta
toxică CH pentru motorul fără
adaos creşte până la valoarea de
500 ppm, pe când la regimurile
violente cu turaţie mică (n = 1500 –
2500 rot/min) CH diferă, fiind
aproximativ de 2 ori mai mare faţă
de valorile CH fără catalizator
(curba 1, CH fig. 5).

Trebuie de menţionat că adao-
surile carburante polifuncţionale
şi-au găsit aplicare practică într-un
şir de ţări.

De exemplu, în Rusia este utilizat
un adaos la benzine şi motorine
care posedă următorii parametri
de bază:

Micşorează cantitatea emisiilor
nocive în atmosferă
– NOx până la 5%,
CO până la 85%,
benzpiren până la
40%, aldehide
până la 60%,
cantitatea de ceaţă
de ulei cu 20%.

Reduce consumul
de combustibil cu
6%.

Perioada exploa-
tării motorului
creşte cu 70%.

Concentraţia
procentuală de
volum este de
0,01% (1 litru de

adaos pentru 10 m3 de com-
bustibil).

Rafinăriile de petrol produc pe zi
câte 1500 tone de motorină de
calitate europeană şi câte 2000
tone de benzină AИ-93 cu adaosul
menţionat mai sus.

Acţiunea catalizatorului omogen
constă în aceea că el distribuie
uniform pe tot volumul camerei de
combustie a motorului moleculele
de carburant în amestecul com-
bustibil-aer, asigurând astfel o
ardere mai completă a lor,
deoarece procesul decurge pe tot
frontul şi nu provoacă focare de
explozie (aprindere bruscă).

Utilizarea catalizatorului BIO-
FRIENDLY nu exclude şi prezenţa
convertorului catalitic în tractul de
aspiraţie care epurează gazele de
eşapament MAI.

În ultimii 2-3 ani corporaţiile şi
firmele constructoare de maşini
elaborează instalaţii suplimentare
care măresc atât eficacitatea
procesului de ardere a

Fig. 3. Caracteristica de sarcină a motorului: variaţia
consumului orar (Gc) şi specific (ge) de combustibil.

1 – funcţionarea motorului cu benzină АИ-95Н;
2 – funcţionarea motorului pe baza benzinei АИ-95Н

cu catalizator omogen (BIO-FRIENDLY).

Fig. 4. Caracteristica de sarcină a motorului: variaţia
componentelor toxice (CO şi CH). 1 – funcţionarea
motorului cu benzină АИ-95Н; 2 – funcţionarea
motorului pe baza benzinei АИ-95Н cu catalizator
omogen (BIO-FRIENDLY).

Fig. 5. Caracteristica de viteză a motorului:
variaţia componentelor toxice (CO şi CH).

1 – funcţionarea motorului cu benzină АИ-95Н;
2 – funcţionarea motorului pe baza benzinei

АИ-95Н cu catalizator omogen (BIO-FRIENDLY).
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amestecului combustibil-aer în
MAI, cât şi eficacitatea funcţionării
convertorului catalitic.

Instalaţia asigură obţinerea unui
aer necesar arderii, ce conţine
ozon prin acţiunea radiaţiilor
ultraviolete cu lungimea de undă
de 185 nm asupra curentului de
aer.  O cantitate oarecare de acest
aer se admite la intrarea în
convertorul catalitic. Această
metodă permite de a reduce în
gazele de eşapament conţinutul de
CO şi CH, respectiv până la 92,8%
şi 92,2%.

Într-o altă instalaţie, se acţionează
asupra aerului şi a unei cantităţi de
vapori de apă cu radiaţii ultraviolete
cu lungimea de undă de 257 nm,
se obţine oxigen şi hidrogen,
peroxid de hidrogen, precum şi
radicali liberi OH şi HO2, care
asigură atât o ardere mai completă
a amestecului combustibil-aer, cât
şi distrucţia efectivă a CO şi CH în
bioxid de carbon şi vapori de apă
la admisia unei părţi de astfel de
aer în convertorul catalitic.

Deci, utilizarea catalizatorilor
omogeni şi a instalaţiilor care
asigură obţinerea unor oxidanţi
efectivi în combinare cu conver-
toare catalitice asigură o funcţio-
nare mai bună a materialelor, le
măresc termenul de funcţionare şi
micşorează cantităţile emisiilor
gazoase în atmosferă.

CONCLUZII

1. Testele au arătat o capacitate
de funcţionare mai eficientă a
motorului cu catalizator
omogen în benzină de tip BIO-
FRIENDLY:

¥ funcţionare mai uniformă şi
stabilă la mersul în gol (n =
950-1000 rot/min);

¥ micşorarea cantităţii
compusului toxic CO la acest
regim de 1,9 ori, iar la
regimurile de încălzire (n
=1200-1700 rot/min) a
motorului de 1,6 ori;

¥ funcţionarea motorului la
mersul în gol pe tot diapazonul
de variaţie a turaţiei cu o
micşorare a componentei
toxice CH de aproximativ 1,4-
1,66 ori, stabilizând conţintul
lui CH în limitele 250-400 ppm
contra 400-650 fără catalizator;

¥ funcţionarea motorului în
regim de viteză se efectuează
cu  micşorarea evidentă a
toxicităţii la regimurile de
turaţie 1500-2500 rot/min
 (fig. 3)

2. Din punct de vedere al consu-
mului orar şi eficienţei de
funcţionare, motorul cu
combustibil + BIO-FRIENDLY
posedă aceleaşi calităţi, iar la
regimurile de mers în gol şi
puterii maxime componentele
toxice CO şi CH sunt mai
reduse (≈ 5%).

3. Catalizatorul omogen BIO-
FRIENDLY este indicat pentru
utilizarea în combustibili lichizi
hidrocarburanţi şi folosirea
acestuia ar îmbunătăţi consi-
derabil bazinul aerian al
Republicii Moldova.

BIBLIOGRAFIE:

1. Попова Н. М. Катализаторы
очистки выхлопных газов
автотранспорта. – Алма-Ата:
Наука, 1987. – 224 с.

2. Губер Ю. Е. Основные
направления снижения
токсичности автотранс-
портных средств. Тезисы
докладов. Юбилейная
научно-техническая конфе-
ренция ТУМ, 2-3 июня 1994 г.
Механика. с. 144-145.

3. R. N. Miller, R. P. Caren, I.A.
Ekchian. Method  and appara-
tus for reducing polluants. Pat.
USA Nr.5.806.305. Int. CI6,
F10N3/20; F01N3/30. From
15.09.1998.

4. R. P. Caren, I. A. Ekchian.
Method and apparatus for
using hydroxil to reduce
polluants in the exhaust gases
from the combustion of  a fuel.
Pat. USA  Nr. 6.048.500. Int.CI7,
C25F5/00. From 04.11.2000.

SUMMARY

T  his paper presents results
of investigation on the test

bench of the homogeneous
catalyst “BIO-FRIENDLY”.

It was established that catalysts
introduced in gasoline permits
signification reduction of CO
and CH in exhaust gases,
especially at empty course, and
reduction of gasoline consum-
ption on average 5 %.
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S    tructurile metal-oxid-
   semiconductor (MOS)
au un şir de proprietăţi

specifice: rezistenţa de intrare
înaltă, tehnologia simplă, sunt
economice ş.a. Acest fapt
contribuie la utilizarea largă a
acestor structuri în calitate de
elemente de bază a circuitelor
integrate (CI).

Specificul funcţionării structurilor
MOS la acţiunea iradierii
ionizante (II), de regulă este
determinată de procesele ce au
loc la interfaţa dielectric -
semiconductor. De aceea nu se
poate asigura stabilitatea
funcţionării elementelor şi a CI
în întregime fără cercetarea
detailată a efectelor fizice în
structurile MOS la iradiere.

Diversitatea tehnologiilor de
realizare a elementelor şi a CI,
particularităţile schemotehnice
şi constructive, funcţionalitatea
şi condiţiile de exploatare,
conduc la diferenţierea compor-
tării elementelor şi a CI aflate
sub acţiunea II. Este necesar de
a elabora modele fizice care ar
explica comportarea parametrilor
elementelor şi a CI la acţiunea II.

Cercetările şi aspectele teoretice obţinute până în prezent în acest domeniu

au de regulă un caracter de discuţii, fiind determinate de dificultatea

proceselor fizice ce au loc în structurile MOS la acţiunea II. De asemenea

rezultatele cercetărilor efectuate nu sunt bine corelate din cauza diverselor

niveluri ale tehnologiilor de producere a tranzistoarelor MOS (TMOS).

Conţinutul de bază al lucrării este destinat simplificării modelului fizic al

sarcinii induse la iradiere, care permite determinarea concentraţiei elec-

tronilor n(x) şi a golurilor p(x), concentraţiei golurilor captate Pt(x), câmpului

electric în oxid Eox(x) şi sarcinii acumulate în volumul oxidului Qot(x).

Acţiunea II asupra structurilor MOS contribuie la schimbarea esenţială a

caracteristicilor electro-fizice, determinate de formarea centrelor de captare

şi acumulare a sarcinii în dielectricul de sub grilă, creşterea densităţii

stărilor de suprafaţă (SS) la interfaţa Si-SiO2 şi micşorarea mobilităţii

sarcinii în regiunea de lângă suprafaţa semiconductorului [1-4].

Mecanismele principale de degradare a structurilor MOS la iradiere [5-9]

sunt determinate de degradarea caracteristicilor elementelor, cauzate de

schimbarea parametrilor oxidului, interfeţei oxid-semiconductor şi oxid-

metal în timpul acumulării dozei sumare absorbite.

La acţiunea II în structurile MOS se formează perechi electron-gol. Sub

acţiunea câmpului electric, electronii care nu au recombinat sunt scoşi din

dielectric. Golurile care nu au recombinat, se mişcă lent spre potenţialul

negativ. Ca rezultat , în cazul când golurile vor fi captate pe capcane la o

interfaţă, ele se vor afla timp îndelungat la această interfaţă, deoarece

electronii sunt scoşi de câmp la cealaltă interfaţă. De aceea sarcina fixă

pozitivă din volumul oxidului se acumulează aproape de interfaţa

dielectricului, la care este aplicat potenţial negativ.

Electronii şi golurile sunt separate de câmpul electric din oxid, după ce se

formează sarcina pozitivă în volumul oxidului Qot cu densitatea Not şi sarcina

AC|IUNEA
IRADIERII IONIZANTE
ASUPRA OXIDULUI
STRUCTURILOR MOS

dr., conf. univ. Vitalie RUSANOVSCHI,
rector al Institutului de Proprietate Intelectual=
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pe SS Qit cu densitatea Nit. Semnul

sarcinii SS este negativ pentru

TMOS cu canal n şi pozitiv pentru

TMOS cu canal p.

Rezultatele experimentale ne

demonstrează [2,4] că în structurile

MOS la iradiere, în cazul aplicării

tensiunii pozitive la grilă,

densitatea acumulării sarcinii

pozitive este maximă la o distanţă

de Xq=(10-40)nm, apoi descreşte

exponenţial în volumul dielec-

tricului. La aplicarea tensiunii

negative la grilă repartizarea

sarcinii la interfaţa dielectric-metal

este mult mai complicată. Aceasta

se explică prin faptul că în procesul

de metalizare a electronului o parte

din atomii metalului trec în volumul

SiO2. Atomii de Al, Au, Cr şi alte

metale formează în SiO2 „capcane”

de electroni. Pentru acest caz, la

iradiere apar două regiuni

încărcate pozitiv şi negativ (Ug<0).

Regiunea încărcată pozitiv este

situată într-un strat cu grosimea

l≈ 5nm, iar cel negativ - în volumul

SiO2, la distanţa de ≥10nm.

Modelarea formării sarcinii este

destul de dificilă, chiar şi la

utilizarea calculatorului.

Problema principală constă în

verificarea rezultatelor calculului şi

dificultatea separării rezultatelor

fizice calculate, de erorile

inevitabile modelării matematice a

sistemului de ecuaţii cu derivate

parţiale. De aceea este raţional de

a simplifica sistemul iniţial de

calcul, folosind aproximări şi

argumentări teoretice.

Aproximările utilizate şi majoritatea argumentărilor teoretice propuse au fost

publicate în [10-14]. Pe baza lor a fost obţinut următorul sistem de ecuaţii ce

descriu formarea sarcinii induse la iradiere:

Ecuaţia continuităţii pentru electroni:

tnnxgoxdn NtxnCPKEf
x

txnV ⋅⋅−⋅⋅=
∂

∂
⋅− ),()(),(

(1)

Ecuaţia continuităţii pentru goluri:

tppxgoxdp NtxpCPKEf
x

txpV ⋅⋅−⋅⋅=
∂

∂
⋅ ),()(),(

(2)

Ecuaţia lui Poisson:

tPq
x
E

0εε
=

∂
∂

(3)

Ecuaţia cineticii de acumulare a sarcinii golurilor pe centrele de captare:

tpp
t NpC
t
P

⋅⋅=
∂
∂

(4)

Ecuaţiile de continuitate a electronilor (1) şi a golurilor (2) au fost rezolvate în

următoarele condiţii de frontieră:

0)0,(,0),0(0

0),0(,0),(0

==〉

==〉

oxg

oxg

dntpV
tntdpV

(5)

şi condiţiile iniţiale:

oxg dVExE /)0,( 0 == (6)

unde: Vg – tensiunea aplicată la grila structurii TMOS; dox – grosimea

oxidului.

Cu ajutorul unui program elaborat, utilizând metoda iteraţiilor, au fost

obţinute soluţiile numerice şi reprezentările grafice ale sistemului de

ecuaţii.

Algoritmul de rezolvare a sistemului de ecuaţii vizând determinarea valorilor

numerice, este următorul: 1) Se stabileşte intervalul 0-dox şi pasul de calcul

x∆  în acest interval. 2) Pentru x=0 se calculează Eox(0)=Vg/dox. 3) Valoarea

calculată şi constantele iniţiale se substitue în ecuaţiile (1-5), calculându-se

valorile numerice pentru o oarecare putere a dozei de iradiere Px=(P1).

4) Rezultatele obţinute se includ în sistemul de ecuaţii şi se determină

valoarea câmpului electric în oxid Eox pentru următorul x (x=x1+ x∆ ). 5) Ciclul

de calcul se repetă până când x=dox pentru timpul de iradiere t=t1,t2,…tn.
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Analiza rezultatelor
obţinute

Calculele au fost efectuate pentru

iradierea structurii MOS cu raze X

şi repartizarea uniformă a centrelor

de captare la tensiunea aplicată la

grilă Vg= (0; +5)V.

În fig. 1, 2 sunt prezentate

dependenţele sarcinii acumulate

în volumul oxidului (Qot) în

dependenţă de doza acumulată la

diferite valori a tensiunilor aplicate

la grilă. Din aceste grafice rezultă

că sarcina indusă la iradiere

depinde exponenţial de doza

acumulată. În dependenţă de

tensiunea la grilă sarcina este

situată la interfaţa metal-semicon-

ductor (Vg=0V) sau la interfaţa Si-

SiO2 (Vg=+5V).

Acumularea sarcinii în volum (Qot)

la doze mici nu are, practic, loc. La

dozele mai mari creşte liniar,

trecând apoi în regimul de satura-

ţie. Acumularea sarcinii lângă

poartă este foarte mică deoarece

concentraţia purtătorilor liberi (p(x))

lângă grilă este mică (Vg=+5V). Cu

mărirea dozei acumulate caracterul

de distribuire a sarcinii se schimbă.

Acumularea sarcinii are loc în

volumul oxidului, apoi ia valoarea

maximă la interfaţa Si-SiO2.

Valoarea sarcinii acumulate creşte

cu mărirea tensiunii aplicate la

structura MOS şi depinde de

polaritatea tensiunii aplicate.

La etapa iniţială (până la iradiere)

repartizarea maximă a electronilor

liberi este situată în vecinătatea

electrodului asupra căruia este

aplicată tensiunea de deplasare

pozitivă, iar maximul repartizării

golurilor libere – lângă electrodul

cu tensiunea de deplasare

negativă.

În fig. 3, 4 sunt prezentate depen-

denţele cineticii de acumulare a

golurilor în dependenţă de doza
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Fig. 1. Dependenţa sarcinii acumulate de doză (Vg=0V). Fig. 2. Dependenţa sarcinii acumulate de doză (Vg=5V).
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Fig. 3. Dependenţa concentraţiei golurilor captate
de doza acumulată (Vg=0V).

Fig. 4. Dependenţa concentraţiei golurilor captate
de doza acumulată (Vg=5V).
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acumulată Pt(x)=f(D) la diferite

valori ale tensiunilor aplicate la

grilă Vg=(0;+5)V. Dependenţa Pt(x)

arată, că odată cu mărirea dozei se

schimbă caracterul de acumulare

a sarcinii. În volumul oxidului

lipseşte, practic, sarcina golurilor

captate la doze mari, iar

acumularea sarcinii în straturile

subţiri aproape de electrozi ne

permite să înţelegem

particularităţile dependenţelor

Qot(D), care sunt determinate de

repartizarea „capcanelor”

neutre Ntp(x).

Absenţa sarcinii în volumul

oxidului nu înseamnă că în

volumul oxidului lipsesc nivele de

captare, iar localizarea sarcinii

induse la iradiere lângă electrozi

nu înseamnă că centrele de

captare sunt situate numai lângă

interfeţe.

La fel se explică şi acţiunea

repartizării capcanelor asupra

dependenţei Qot=f(D) la aplicarea

tensiunii de deplasare. Factorul

decisiv în acest caz îl constituie

concentraţia capcanelor lângă

electrodul negativ.

Din analiza valorilor maxime ale

densităţii golurilor captate Pt
max(x)

şi a dependenţei Qot(D) se poate

conchide că valoarea limită a

sarcinii acumulate (la doza

maximă) este puţin mai mare

(nesemnificativ). În al doilea caz -

concentraţia centrelor de captare în

volumul oxidului este mai mică.

Acest rezultat neaşteptat poate fi

lămurit prin faptul că reducerea

concentraţiei nivelelor de captare

în volumul oxidului scade ritmul de

recombinare a perechilor electron

– gol prin nivelele adânci în

volumul oxidului. În consecinţă, se

măreşte fluxul de goluri în regiunile

de lângă electrozi, unde are loc

acumularea lor.

CONCLUZII

1. Reprezentările grafice

ilustrează corectitudinea

aproximărilor utilizate şi

argumentărilor teoretice

propuse pentru simplificarea

sistemului de ecuaţii.

2. Lipsa procesului de captare

în volumul oxidului structurii

MOS nu este condiţionat

numai de II. Nu este exclus

faptul că în anumite condiţii

sarcina indusă de iradiere se

poate forma şi în volumul

oxidului.

3. Valoarea teoretică şi practică a

lucrării ştiinţifice pe care o

propunem constă în simplifica-

rea modelului clasic de

descriere a efectelor fizice ce

au loc în structurile MOS la

acţiunea II.
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SUMMARY:

T  he Integrated Circuits
 that are under the ionized

irradiation influence, widely
used in the computer science,
require a deep research of the
active elements in order to
determine the deviation of the
parameters of the elements and
of the integrated circuits under
the ionized irradiation action
and to determine the highest
level of irradiation under
which the elements and the
integrated circuits will function
constantly.

SE ÎMPLINESC…

…190 de ani de la naşterea matematicianului Caius Jacob (1912 - ?), membru al
Academiei Române (1963), iniţiatorul primelor cercetări de aerodinamică subsonică şi
suprasonică din ţară? Concomitent el e  considerat pe plan mondial  precursor al
aerodinamicii transsonice.

… 100 de ani de la naşterea lui Ion Şt. Basgan (1902- 1980), inventatorul forajului cu
aplicarea sonicităţii şi descoperitorul „efectului Basgan”. În 1937 a obţinut  în SUA
brevetul nr. 2103137 pentru invenţia cu titlul „Trotaru Well Drilling Apparatus”. O
perfecţionare a acestei invenţii, nr. 37743, a fost brevetată în România (1945) cu titlul
„Forajul prin ciocan Rotarz”. Aceste invenţii constituie o aplicare a „Efectului Basgan”
şi a sonicităţii la forajul rotativ cu prăjini  suplimentare. În 1967 a fost brevetată  în
SUA, Franţa, Portugalia, Emiratele Arabe etc. invenţia „Sistem de foraj rotativ şi
percutant cu frecvenţe sonice” prin care s-a depăşit adâncimea critică de 8.000 m.
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P   entru
 generaţiile
şcolite în

perioada sovietică autorul
geometriei neeuclidiene
nu este altcineva decât
Nikolai Lobacevski.
Această opinie mai
persistă şi astăzi.
În ultima vreme unii
afirmă că această onoare
îi aparţine lui Karl Gauss,
alţii – lui Ianoş Bolyai.
Care este, totuşi,
adevărul?
Pentru a înţelege
mai bine această
chestiune, este necesar
să facem o ochire
retrospectivă, numai astfel
problema abordată ne va
fi mai clară.

Matematicianul Euclid (sec. 3 î. C.)
a înfiinţat în Alexandria egipteană
nu numai cea mai vestită şcoală
de geometrie din antichitate, dar e
şi autorul celebrei lucrări
”Elementele”, care conţine o
expunere completă şi sistematică
a fundamentelor geometriei. În
ciclul axiomelor el a inclus atât
premise ”vizibile”, cum ar fi ”două
mărimi egale cu o a treia mărime
sunt egale între ele” sau” între
două puncte distincte de pe o
dreaptă există un al treilea punct”,
ori ”întregul este mai mare decât
partea”, dar şi afirmaţii care ulterior
au dat mare bătaie de cap
matematicienilor, aşa cum a fost
postulatul al cincilea. Plecând de
la aceste axiome, prin
raţionamente logice, Euclid a
demonstrat 465 de teoreme.

Cel de al V-lea postulat, conform
căruia printr-un punct exterior unei
drepte pe plan trece numai o
singură dreaptă paralelă cu
dreapta dată, a generat discuţii
imense. Numeroşi oameni de
ştiinţă s-au străduit zadarnic să

demonstreze această afirmaţie. De
rezolvarea acestui nod gordian a
fost frământat şi Gauss (1777-
1855), genial matematician,
fizician şi astronom german.

Un rol important în accelerarea
rezolvării acestei extradificile
probleme îi aparţine şi lui Farcaş
Bolyai (1775-1856), remarcabil
matematician, originar din
Transilvania. Menţionăm în acest
context că, practic, în toate
enciclopediile editate în România,
atât în perioada comunistă, cât şi
după revoluţia din decembrie 1989
- de cele străine nu mai vorbim -
se afirmă că Farcaş şi fiul său,
Ianoş Bolyai, sunt maghiari.
Aceeaşi opinie este vehiculată şi în
medalionul lansat în Internet,
fireşte, în engleză, ca să se ştie pe
toate meridianele lumii.

Cercetătorul Horia Stâncă şi-a
propus să studieze originea
familiei Bolyai, întrucât numele
ei este absent în spaţiul
hungarofon, detaliu ce i-a
suscitat îndreptăţite bănuieli,

CINE A CREAT
GEOMETRIA
NEEUCLIDIAN+?

Teodor COJOCARU,
sp. principal, sec\ia Editura, AGEPI
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privind „originea maghiară” a
iluştrilor matematicieni.
Cercetările îndelungate i-au
relevat adevărul că această
familie îşi trage obârşia de la
cetatea Bolia, astăzi Buia, o
localitate românească din
Transilvania, înfiinţată încă în
antichitate de geţi şi renovată
apoi de romani. Mai mult:
„…numele unui Bolia apare
într-un document în 1404, pe
timpul regelui ungur
Sigismund, prin care acesta
face donaţii nobililor din Ţara
Haţegului, printre alţii şi lui
Bolia, voievod de Zarand, unul
dintre acei „nobiles
valachorum” (aristocraţi
români – n.n.), specificaţi în
document”. (revista „Vatra
românească”, anul 1, nr. 4,
1990”. Exponenţii acestei
familii s-au extins mai târziu şi
în Moldova: ”Din Transilvania
îşi au originea şi boierii Dan
Bolia, pârcălabul de Hotin sub
Bogdan Vodă la 1514 şi
stolnicul Toader Bolia la
1552”. („Vatra românească”,
anul 1, nr. 5, 1990). Aceasta
demonstrează şi mai mult
originea ei românească Or,
dacă ar fi fost unguri, prin
urmare catolici sau
protestanţi, nu ar fi obţinut
atât de repede ranguri
boiereşti şi posturi atât de
importante într-o ţară
ortodoxă, chiar dacă s-ar fi
dezis de religia lor. Interesant
e că în raza legendarei cetăţi
de pe Nistru există şi astăzi
vechea localitate românească

Boian. Să fi fost ea întemeiată
de unul din Bolia? E cât se
poate de posibil. Or, de la
„Bolian”, cum se va fi numit
iniţial, şi până la „Boian”, cum i
se zice în prezent, calea nu e
lungă.

Farcaş Bolyai a fost o fire cu
multiple preocupări. Avea aptitudini
faţă de inventică, muzică, pictură şi
literatură. A fost considerat un copil
minune, deoarece la 9 ani făcea
versuri în latină şi extrăgea din
minte rădăcina patrată, precum şi
rădăcina cubică, cea cu 14
zecimale exacte. Recita pe de rost
sute de versuri din Homer, de
aceea a şi fost luat sub protecţie
de luminatul baron Kemeny din
Cluj. Împrietenindu-se cu fiul
acestuia, de aceeaşi vârstă cu
dânsul, au fost trimişi în 1797 la
studii la Jena, iar apoi la Gottingen
(Germania). În acest centru
universitar, cunoscut în toată
Europa, face cunoştinţă cu Gauss,
student la aceeaşi instituţie din
1795. Ambii erau săraci, dar îi
unea pasiunea fierbinte pentru
matematică. Au discutat nu o dată
şi enigmele postulatului al V-lea a
lui Euclid. În acei ani de înflăcărare
juvenilă s-au legat “fraţi de cruce
sub semnul adevărului”. În 1799
Bolyai se reîntoarce în
Transilvania. Peste doi ani se
căsătoreşte.. Din această căsnicie
au rezultat doi copii: o fată, care
muri de mică, şi un băiat, Ianoş,
născut în 1802 la Cluj.

În 1804 tânăra familie s-a mutat la
Târgu Mureş, unde Farcaş a fost
numit profesor de matematică,
fizică şi chimie la Colegiul

evanghelic reformat, instituţie cu o
veche şi bogată tradiţie. Copilăria
fiului său s-a desfăşurat într-o
frumoasă ambianţă familială,
înconjurat de grija părinţilor,
ascultând muzică de calitate. S-a
simţit şi el atras puternic de
splendorile sunetelor. De la mamă
a învăţat să cânte remarcabil la
pian. Dar s-a ataşat îndeosebi de
vioară. Exersând necontenit, iniţial
sub îndrumarea tatălui său, iar
apoi şi singur, va ajunge un viorist
de forţă. Acest instrument, vioara, îi
va rămâne pentru totdeauna
singurul lui tovarăş credincios,
căruia i se va destăinui complet,
fără rezerve, în clipele de disperare
şi furtuni sufleteşti. Avea, de
asemenea, înclinaţii vădite şi
pentru desen.

Şi dacă muzica era universul în
care se retrăgea în momentele de
incertitudine, melancolie şi revoltă,
reîmprospătându-se şi liniştindu-
se, apoi matematica avea să
devină pasiunea dominantă,
devoratoare, care îl va subjuga
totalmente. La vârsta de 9 ani
Janoş îi studiase deja pe Euclid şi
Euler, cunoştea calculul diferenţial
şi integral, ghidat, fireşte, de
părintele său. În timpul unor lecţii
tatăl avuse imprudenţa să-i
vorbească şi despre postulatul al
V-lea al lui Euclid, declanşându-i
curiozitatea şi dorinţa arzătoare să
rezolve cu orice preţ problema
problemelor. Ulterior, când îşi va da
seama de gafa - în opinia sa - pe
care o făcuse, va regreta amarnic,
dar era de acum târziu. La 12 ani
Ianoş trece în mod strălucit nu
numai examenele de absolvire ale
cursului primar, dar şi pe acelea
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ale primelor şase clase
gimnaziale şi, conform legilor
şcolare din acea vreme, deveni
student.

Entuziasmat de capacităţile
neobişnuite ale fiului său,
conştient de faptul că pentru a se
realiza din plin are nevoie de studii
temeinice, tatăl se decide să-i
scrie lui Gauss, ajuns între timp o
somitate europeană, considerat
unanim “princeps
mathematicorum”. Nu i-a fost uşor
să facă pasul acesta, întrucât de la
un timp prietenul german a început
să-i răspundă la epistole tot mai
rar. De când revenise la baştină
Farcaş nu a încetat să muncească
şi asupra problemelor teoretice ale
matematicii. Concomitent cu
scrisoarea expediată lui Gauss el
i-a trimis şi lucrarea sa intitulată
”Teoria de Gottingen relativ la
paralele”, anunţându-l totodată că-i
va expedia şi alta, “Principiile
aritmeticii şi ale geometriei”,
solicitându-l să se pronunţe
asupra lor. Văzând că timpul trece
şi nu e nici un răspuns el se
adresează la 14 aprilie 1816 din
nou lui Gauss: ”M-a durut mult că
nu mi-ai răspuns la ultima
scrisoare. Suntem ca şi când am fi
murit unul pentru altul…Lasă
soarele primăverii să strălucească
iar, peste gheaţa bătrâneţii care
vine, încă o dată să mai simţim
căldura curată a tinereţii…Ascultă
planul meu: fiul meu are acum
aproape 14 ani. Aş vrea să-l ţii
lângă tine trei ani şi, dacă s-ar
putea, în casa ta (vom cântări
sincer şi deschis toate
circumstanţele), căci nu pot lăsa
singur un tânăr de 15 ani, şi ca

să-l trimit cu supraveghetor nu-mi
permit mijloacele. Voi plăti
cheltuielile lui şi vom discuta
împreună toate atunci când voi veni
cu el la tine”. (Florica T.
Câmpan,”Aventura geometriilor
neeuclidiene”, Editura „Albatros”,
1978, B., p. 49-50).

Văzând, însă, că s-au spulberat
toate speranţele în privinţa
“uceniciei” la Gaus, care nu a
răspuns la scrisoare, tatăl lui
Ianoş a reuşit să obţină o bursă,
înscriindu-şi fiul la Academia de
ingineri militari din Viena, unde
studenţii căpătau o pregătire
matematică solidă. Tânărul Bolyai
a fost printre primii la învăţătură.
Într-un registru al clasificării din
1822 el e al doilea din cei 19
studenţi. Se pasionează de şah,
devenind un adversar redutabil.
Începe, totodată, să se exerseze
asiduu la scrimă, ajungând un
spadasin de temut. Dar pe lângă
instrucţii şi viaţa mondenă, cea
mai mare parte a timpului o dedică

matematicii, ”... fiind atras în
special de celebra problemă a
paralelelor. (В. Д. Чистяков,
„Рассказы о математиках”,
Издание второе, Издательство
„Высшая школа”, Минск, 1966,
стр. 182). Alţi specialişti precizează
că Ianoş deja „… în 1820 a început

elaborarea unei geometrii
independente de axioma
euclidiană”. (The New
Encyclopaedia Britannica,
Chicago, volume 2, 1993, p. 346).

În 1823 termină studiile şi îmbracă
uniforma de sublocotenent, fiind

numit la Direcţia fortificaţiilor din
Timişoara. Era un excelent

specialist, dar treptat îşi neglijează
serviciul, consacrându-se complet
problemei paralelelor, intrând din
această cauză în conflict cu cei din
jur. Biografii susţin că odată într-o
singură zi a avut … 12 dueluri.
Ianoş a cerut de la adversari doar
o singură favoare: să i se permită
să cânte puţin la vioară înainte de
fiecare luptă. Rugămintea i-a fost
acceptată şi el ieşi învingător în
toate confruntările.

E   forturile uriaşe depuse
 în rezolvarea problemei

paralelelor nu rămân
zadarnice. În 1823 tânărul
Bolyai ”… izbuteşte să dea o
soluţie remarcabilă acestei
probleme, care preocupa în
epoca aceea toată lumea
ştiinţifică. Până în 1825, el
creează, independent de
Lobacevski, prima geometrie
neeuclidiană, mai precis: o
geometrie absolută, adică o
geometrie care este
independentă de axioma
paralelelor lui Euclid” (Dinu
Moroianu, I. M Ştefan,
”Focul viu” /Pagini din istoria
invenţiilor şi descoperirilor
româneşti/, B., 1963, p. 328).

C onştient de importanţa
 excepţională a des-

coperirii, dânsul se grăbeşte
să-l informeze la 3 noiembrie
1823 pe tatăl său, unicul om
care, credea el, era capabil
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să-l înţeleagă: ”Hotărârea
mea rămâne neclintită, voi
publica o lucrare despre
teoria paralelelor. Am
descoperit lucruri aşa de
sublime şi care m-au uluit într-
atât, că ar fi o pagubă nespus
de mare dacă ele s-ar pierde.
Vei recunoaşte-o singur,
scumpul meu tată, când vei
vedea. Acum nu pot să-ţi spun
mai mult decât că eu am creat
din nimic un univers întreg.
Tot ce ţi-am trimis până acum
este ca o casă de carton faţă
de un turn. Şi sânt aşa de
sigur că aceasta îmi va face
onoare, ca şi cum totul s-a şi
întâmplat” (Florica T.
Câmpan, “Aventura”, p. 55).

Contrar aşteptărilor, tatăl nu-i
împărtăşeşte entuziasmul, fiind
îngrijorat peste măsură. “Nu au
reuşit să facă acest lucru atâtea
minţi luminate în decursul a trei mii
de ani şi tocmai fiul meu, un tinerel
de 21 de ani, să rezolve enigmă?”
Întristat, dar nu dezamăgit de
adevărul calculelor sale, Ianoş îşi
sintetizează în 1825 rezultatele
într-o lucrare, expediind un
exemplar tatălui său, iar altul -
profesorului său de matematica de
la Academia de ingineri militari din
Viena. Dar, cu părere de rău,
această lucrare s-a pierdut ca şi,
de altfel, prima comunicare din
1826 a lui Lobacevski.
Amărăciunea cauzată de moartea
prematură a mamei sale,
supărarea pricinuită de căsătoria
precipitată a tatălui său cu o
femeie care era doar cu cinci ani
mai mare decât tânărul Bolyai,

hărţuielile necontenite la serviciu,
transferarea sa de la Timişoara la
Arad, apoi tocmai în Lemberg
(Lvov), capitala Galiţiei, la periferia
Imperiului austriac - toate acestea
nu i-au permis tânărului Bolyai
să-şi publice lucrarea intitulată
“Ştiinţa absolută a spaţiului” decât
abia în 1831 la Târgu Mureş, în
calitate de anexă, cu denumirea
convenţională de “Appendix”, la
lucrarea lui Farcaş Bolyai, în două
volume, intitulată “Tentamen”
(Încercare). În treacăt fie zis,
„Tentamen”- ul „…a pus bazele
teoriei ariilor şi a demonstrat
pentru prima dată teorema cu
privire la echivalenţa ariilor
poligonale”. (Dicţionar
Enciclopedic Român, vol. 1 /A-C/,
Editura politică, B., 1962, p. 392).

Bătrânul tată îşi călcă iarăşi pe
inimă, adresându-se la 20 iunie
1831 din nou lui Gauss, rugându-l
să-şi expună părerea despre
lucrarea fiului său. Această
tentativă ne sugerează gândul că
dânsul înţelesese, în sfârşit,
importanţa lucrării, dar vroia ca
anume genialul Gauss să se
pronunţe public asupra ei. Nu i se
mai adresează, însă, amical, ca pe
vremuri, ci pe un ton oficial:”Prea
stimate Gauss, iartă-mă că te
tulbur de pe drumul tău de pe
culmi, fă o mică oprire şi dăruieşte
un minut prieteniei… Am un băiat,
un om foarte delicat - lumină în
întuneric şi întuneric în lumină, el
are o mare admiraţie pentru tine...
La rugămintea lui, îţi trimit această
cărticică compusă de el: ai
bunătatea să o judeci cu vederea
ta aşa de pătrunzătoare şi în
răspunsul tău, pe care-l aştept şi

eu cu nerăbdare, scrie-mi părerea
ta fără nici un fel de cruţare… Fiul
meu ţine la părerea ta mai mult
decât la aceea a întregii Europe.
Bucură-mă cu un răspuns grabnic,
redă-mi cea de-a doua viaţă a
mea” ( Florica T. Câmpan, „Bolyai,
Editura „Albatros”, B., p. 78-79).

Zilele au început iarăşi să se
scurgă ucigător de încet. Trecu
vara şi toamna, apoi veni şi iarna…
Nemaiputând suporta această
tăcere nimicitoare Farcaş îi scrie
din nou, la 16 ianuarie 1832,
olimpianului din Gottingen: “Prea
onorat prieten, ţi-am mai trimis o
dată această cărticică cu prima
scrisoare, dar nu ştiu ce s-a
întâmplat. Fiul meu îmi scrie că de
atunci a mai găsit alte
demonstraţii, mai simple şi mai
elegante, despre imposibilitatea
de a stabili apriori dacă axioma XI
este adevărată sau nu. Iartă-mă
din cauza inoportunităţii mele, dar
fiul meu ţine mai mult la judecata
ta decât la aceea a Europei şi o
aşteaptă cu nerăbdare. Te rog din
suflet să-mi faci cunoscută
părerea ta… Rămân pentru
totdeauna prietenul tău sincer”.
(Florica T. Campân,”Bolyai”,
p. 81-82).

În sfârşit, la 6 martie anul 1832
Farcaş a primit mult aşteptata
scrisoare de la Gauss, de care cei
doi îşi legau atâtea speranţe: ”Tot
conţinutul lucrării, drumul pe care l-
a urmat fiul tău şi rezultatele pe
care le-a obţinut corespund
aproape în întregime cu meditaţiile
care le fac de 30-35 de ani… Într-
adevăr, aceasta m-a surprins
extraordinar. Am avut intenţia ca din
munca mea proprie, din care de
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altfel am pus până acum foarte
puţin pe hârtie, să nu public nimic
atâta timp cât voi fi în viaţă, însă
intenţia mea a fost ca să scriu cu
timpul totul în aşa fel încât să nu
piară o dată cu mine. M-a surprins
deci foarte mult că tocmai fiul
bunului şi vechiului meu prieten să
fie acela care mi-a luat-o înainte
într-un mod atât de uimitor”. (Gh.
Vrâncean, C. Teleman,
”Geometrie euclidiană, geometrie
neeuclidiană, teoria relativităţii”,
Ediţia a II-a, Editura tehnică, B.,
1967, p. 96).

Năstruşnic răspuns, mai ales
dacă ţinem cont că a fost lansat de
un matematician de excepţie. E
lipsit de cea mai elementară
logică. Or, a avea numai idei
despre ceva, fie chiar şi juste, nişte
însemnări fixate într-un blocnot, pe
de o parte, şi elaborarea, crearea
şi definitivarea obiectivului schiţat
în imaginaţie, pe de altă parte, sunt
două lucruri diferite. Deosebirea e
ca între cer şi pământ. Spre
exemplu, ideea piesei “Revizorul”,
care l-a făcut celebru pe
începătorul Gogol, i-a fost sugerată
acestuia de Puşkin. Ei şi? Piesa
aceasta e, totuşi, creaţia lui Gogol
şi nu a lui Puşkin!

Gauss, după cum am văzut, nu a
dorit nici să-l cunoască pe tânărul
Bolyai, necum să-l ajute ori să-i
dea vre-o indicaţie generatoare.
Dacă Ianoş este dator cuiva în
această privinţă, apoi numai tatălui
său, care l-a călăuzit de mic în
universul palpitant al matematicii,
vorbindu-i şi de postulatul al V-lea
al lui Euclid. Într-un fel, a fost chiar
mai bine că Bolyai junior nu a
devenit discipolul lui Gauss. Într-
adevăr: nu e rău şi fără bine…

În fine, în 1832 el primi o copie a
scrisorii lui Gauss, expediată după
mai multe şovăieli de tatăl său.
Cuprins de furie şi indignare,
intenţionează în primele clipe să
plece la Gottingen şi să-l provoace
la duel. Cât timp o să-şi mai bată
joc de dânşii? Intervine însă o altă
lovitură. La 12 iunie 1833 căpitanul
Ianoş Bolyai e pensionat la vârsta
de 31 de ani. Începea ultima
perioadă a calvarului său.

C  urios e că în februarie
 acelaşi an, 1832, deci cu

o lună înainte de a-i răspunde
amicului său din Transilvania,
Gauss scria cu totul altceva
unui prieten: ”Zilele acestea
am primit o mică lucrare despre
geometria neeuclidiană în care
am găsit toate ideile şi
rezultatele mele proprii, deduse
cu multă eleganţă, deşi, din
cauza formei concentrate, ceva
mai greu de urmărit pentru
cineva străin de acest subiect.
Autorul este un foarte tânăr
ofiţer austriac, fiul unui prieten
al meu din tinereţe, cu care
discutam adesea aceste
probleme prin 1798, pe când
ideile mele erau departe de a fi
ajuns la maturitatea la care a
ajuns acest tânăr prin propriile
lui gânduri. Îl consider pe acest
tânăr geometru Bolyai ca pe un
geniu de prima mărime”.
(Florica T. Câmpan,
“Aventura”, p. 65).

Cât de mult s-ar fi bucurat ambii
Bolyai, dar mai ales juniorul, dacă
ar fi primit această epistolă! Prin
urmare, Gauss era conştient de
importanţa extraordinară a acestei
descoperiri pentru ştiinţă, dar nu a
luat o atitudine publică, ci a
preferat să tacă. În ceea ce
priveşte observaţia că ”forma e
prea concentrată”, apoi de aceeaşi
„vină” suferă şi alţii. Bunăoară,
Evarist Galoix, unul dintre cei mai
mari matematicieni ai lumii, şi-a
rescris lucrarea în ajunul duelului,
în urma căruia a fost ucis, pe doar
12 pagini. Oricum, specialiştii de
astăzi consideră că opera lui Ianoş
Bolyai, graţie „…chibzuinţei cu care
a fost ales fiecare cuvânt în
alcătuirea propoziţiilor, aparţine
celor mai desăvârşite lucrări ale
literaturii matematice” (А. И.
Бородин, А. С. Бугай,
”Выдающиеся математики” /
Биографический словарь-
справочник/, Киев,
Издательство „Радянска
школа,” 1987, стр. 64).

Ianoş Bolyai nu e unica jertfă a lui
Gauss. Au fost mai multe.
Incredibil, dar acesta-i adevărul.
Un cercetător menţiona în acest
sens: ”Succesele fraţilor mai mici
nu-l bucurau pe „colos”. În
matematică el era un egoist
iremediabil. Matematicianul
norvegian de geniu, Abel, un
băieţel încă, era bolnav, aproape
un cerşetor, avea mare nevoie de
ajutorul lui Gauss. Şi el, ca să vezi,
a rezolvat problema asupra căreia
a muncit nopţi întregi Gauss.
„Întrucât Abel a demonstrat atâta
clarviziune şi atâta eleganţă în
chestiunile expunerii, eu – a
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declarat dânsul - simt că pot să

mă dezic de la publicarea

rezultatelor obţinute de mine”. Aşa

şi neapucând sprijinul din partea

colosului din Gottingen, Abel muri

de tuberculoză la vârsta de 27 de

ani. Numai după aceea Gauss a

putut spune: ”Aceasta e o mare

pierdere pentru ştiinţă. Dacă a fost

publicată undeva biografia acestui

în cel mai înalt grad minunat om,

informaţi-mă. Eu aşi vrea să am,

de asemenea, şi portretul lui Abel”.

(М. С. Колесников, „Лобачев-
ский”, Издательство ЦК ВЛКС,
„Молодая гвардия” /ЖЗЛ/, М.,
1965, стр. 232- 233).

Cunoscut stil, nu-i aşa? Există

crime ce sunt sancţionate, chiar şi

în unele ţări civilizate, cu pedeapsa

capitală. Dar ce ne facem cu

asasinatele morale?

Ianoş s-a întors la Târgu Mureş. A

încercat să-şi întemeieze o familie.

A avut şi trei copii. Dar căsnicia,

care promitea să fie îndelungată şi

fericită, nu a rezistat prea mult. În

1834 Societatea ştiinţifică din

Leipzig a iniţiat un concurs cu un

premiu privind problema

perfecţionării teoriei geometrice a

mărimilor imaginare. El se implică

în această participare, dar lucrarea

sa este respinsă. Abia mai târziu

matematicienii au identificat

adevărul că el a făcut un set de

descoperiri geniale, anticipând,

printre altele, teoria legăturilor de

argument complex, aplicaţiile

numerelor imaginare în geometria

absolută dar, mai ales, întreaga

teorie a cuanternionilor care,

tocmai peste 17 ani, va fi

rediscoperită de W. Hamilton,

matematician irlandez, aducându-i

acestuia celebritatea (Большая
советская энциклопедия, том 5,
второе издание,
Государственное научное
издательство, М., 1950, стр.
547).

Această nouă lovitură l-a deprimat

şi mai mul pe tânărul Bolyai iar cei

din jur au început să-l considere

un ghinionist incorigibil, evitându-l.

Pensia mică pe care o primea,

faptul că nu reuşea să se angajeze

la lucru şi că tatăl nu i-a dat nimic

din partea ce i se cuvenea pe drept

ca fiu, îngrijindu-se doar de copiii

din a doua căsătorie, a destrămat

tânăra familie. Altruist din fire, el a

semnat un act prin care îi dărui

soţiei casa ca să aibă cu ce

întreţine copii, iar singur s-a mutat

într-un bordei de la periferie, lângă

cimitir.

Un destin asemănător, deşi nu

într-atât de tragic, l-a avut şi Nikolai

Lobacevski (1793-1856), polonez

de origine, profesor la

Universitatea din Kazan, Imperiul

rus. În 1826 el a prezentat judecăţii

colegilor săi o primă expunere

asupra „geometriei imaginare”,

astfel a numit-o el, bazată pe

respingerea postulatului

paralelelor şi pe ipoteza că suma

unghiurilor unui triunghi rectiliniu

este mai mică decât suma a două

unghiuri drepte. Devenit rector al

Universităţii el a publicat în 1829 în

revistă locală, principiile noii sale

geometrii, precum şi diferite

aplicaţii. Lobacevski şi-a continuat

cu perseverenţă eforturile,

dezvoltându-şi ideile într-o serie de

memorii publicate între anii 1835

şi 1838 în revista universităţii.

Neînţeles de colegi, încearcă să

contacteze matematicienii din

Occident, publicând două expuneri

elementare, una în limba franceză,

editată în 1837, şi alta în germană,

apărută în 1840. Acest text a fost

citit şi de Gauss, care l-a remarcat,

calificându-l pe autor într-o

scrisoare „…matematician

ingenios”. Dar, ca şi în cazul lui

Ianoş Bolyai, nu şi-a exprimat în

public aprobarea. Lobacevski face

un ultim efort, întocmind un studiu

de ansamblu, publicându-l în 1856

în franceză. A murit, însă, şi el fără

să-şi vadă recunoscute meritele.”

(“Istoria generală a ştiinţei”, /
Ştiinţa contemporană, sec. XIX/,
Editura Ştiinţa, B., 1972, vol. III,
p. 40).

C onfruntând datele
 prezentate în lucrarea

respectivă, la care şi-au dat
concursul specialişti din mai
multe ţări din Europa, America
şi Asia cu cele expuse deja, e
clar că Ianoş şi-a definitivat
lucrarea şi a publicat-o mai
înainte de Lobasevski.
Aşadar, dacă vorbim de
creatorii geometriei
neeuclidiene trebuie să-l
numim în primul rând pe Ianoş
Bolyai, iar apoi pe Lobacevski.
Dacă însă acceptăm modelul
Boyle-Mariotte, atunci doar în
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formula Bolyai-Lobacevski. O
altă variantă ar fi incorectă şi
inacceptabilă. Istoricii ruşi
susţin că deşi G. Marconi e
considerat oficial inventatorul
radioului, întrucât primul a
reuşit să-şi breveteze invenţia,
dar în realitate este A. Popov,
deoarece invenţia acestuia e
anterioară cronologic. Justă
obiecţie, într-adevăr, dar şi
dânşii se conduc de acest
principiu numai atunci când el
le convine.

Bătrânul Bolyai remarcă şi el

scrierea profesorului din Rusia.

Dar înţelegând că „mica lucrare a

lui Lobacevski” – astfel a calificat-o

Gauss – va suscita şi curiozitatea

fiului său, i-o transmite. Ianoş,

spre deosebire de „prinţul

matematicienilor”, nu s-a mărginit

să însăileze nişte aprecieri

sumare, ci a studiat-o temeinic.

Curios, dar nu i-a generat

sentimente negative, cum ar fi fost

normal pentru atâţia, ci i-a

declanşat o mare bucurie. El nu

mai este singur! Notele sale critice

intitulate ”Cercetările geometrice

ale lui Lobacevski” sunt o veritabilă

lucrare, reprezentând concomitent

şi prima recenzie, şi un studiu de

analiză profundă şi obiectivă:

„Trebuie să recunosc că lucrarea

lui reflectă un uriaş geniu creator,

iar calea pe care o urmează şi

rezultatul la care ajunge îl ridică,

fără îndoială, în rândul geometrilor

de primul rang. Ideea lui

fundamentală este minunată. Cu

un tact foarte fin el caută la locul

potrivit şi găseşte adevărul ascuns

într-un colţ. Chiar dacă în unele

locuri el se bazează pe consideraţii

încurcate şi rămâne în urma acelei

perfecţiuni care este de dorit şi pe

care eu am atins-o, totuşi, lucrarea

lui trebuie considerată ca o operă

de maestru”. (Florica T. Câmpan,
„Bolyai”, p. 122).

Reflecţiile lui Ianoş Bolyai pe

marginea geometriei neeuclidiene

a lui Lobacevski constituie, însă,

un pas înainte atât faţă de lucrarea

matematicianului din Kazan, cât şi

faţă de propria-i lucrare. Bolyai

intuieşte universalitatea geometriei

neeuclidiene. Semnificativ e că

atunci când A. Einstein a creat

teoria relativităţii el a mai

descoperit şi un alt lucru

inimaginabil până atunci. Căile pe

care se propagă lumina în spaţiul

cosmic formează o familie de

drepte neeuclidiene, arătând că

numai geometria neeuclidiană

permite înţelegerea deplină a

structurii Universului. Începând cu

acest moment geometria nouă a

ieşit din sferele abstracte ale

matematicii, invadând fizica.

Aplicabilitatea acesteia în

cercetarea naturii Universului a

constituit totodată cea mai

strălucită confirmare a caracterului

ei obiectiv.

Savanţii au menţionat, de

asemenea, că Ianoş Bolyai, cu

viziunea lui largă, pătrunzătoare şi

îndrăzneaţă, a ajuns să anticipeze

unele teze relativiste; pornind de la

ideea că spaţiul nu poate fi

despărţit de materie, el a susţinut

că „legea gravităţii pare să fie într-o

strânsă legătură cu forma, cu

esenţa, cu felul de a fi al spaţiului”.

Această idee filozofică a fost

transformată de Bolyai într-o idee

fizică şi astronomică eficientă:

dacă geometria Universului este

neeuclidiană, atunci vor trebui să

apară, în decursul secolelor,

abateri esenţiale în traiectoria

reală a planetelor de la traiectoria

calculată pe baza mecanicii lui

Newton, deoarece mecanica

cerească newtoniană se bazează

în întregime pe geometria lui

Euclid. Această idee a fost perfect

confirmată. În mişcarea planetei

Mercur a fost observată o abatere

sistematică de la traiectoria

newtoniană, ce nu poate fi

explicată decât cu ajutorul teoriei

relativităţii, care se bazează pe

geometria neeuclidiană.

Începând cu anul 1832, când a fost

pensionat, şi până în 1860, când

s-a stins, existenţa lui Ianoş Bolyai

a fost o lentă agonie. După ce l-a

părăsit soţia şi copiii, iar tatăl i-a

întors spatele, unica fiinţă care l-a

îngrijit ca pe un copil până în

ultima clipă a fost o femeie simplă,

pre nume Iuliana Şoţ, româncă de

origine, căreia i se făcu milă de

acest nenorocit. La 27 ianuarie

1860 inima genialului vizionar a

încetat să bată. În ultimul lui drum

l-au condus spre groapă doar trei

oameni. Iar în registrul bisericii

reformate pastorul a ţinut să

menţioneze următoarele despre

dânsul: ”Viaţa i s-a scurs fără nici

un folos”.
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În cele peste 10.000 de pagini rămase de la dânsul există o notiţă în care el menţionează: ”Nimeni nu iubeşte, nu

preţuieşte, nu susţine mai mult decât mine naţiunea română, şi ca oameni îi iubesc la fel ca pe maghiari, recunosc

cu admiraţie că deşi a fost asuprită atâta vreme, totuşi naţiunea română nu şi-a pierdut vitalitatea, elasticitatea şi

optimismul”. (Florica T. Câmpan, „Bolyai”, p. 136).

Or, anume aceste native trăsături de caracter - întâmplător oare? - i-au fost caracteristice în cel mai înalt grad şi lui

Ianoş Bolyai, în pofida destinului său tragic.

SUMMARY

T  he honoyr to be the creator pf the non – Euclidean geometry was belonging for a long time sometimes

to the German Gauss, sometimes to the Russian (of the Polish origin) Lobacevski. The careful scrutiniz-

ing of the documents and their uinbiased interpretation gives an eloquent demonstration that author of this

geometry, which has revolutionized the Mathematics and has masterly inmfluenced the Physics and zhe

Astronomy, is the genius Ianoş Bolyai (1802-1860), a Romanian from Transilvania. To our consangvin

belongs, as well, other epochal discoveries, for example, the Theory of Quaternions, anticipating with

almost 20 years the great Irish mathematician W. Hamilton (1805-1865) to whom was initially atributed

this paternity.

SE ÎMPLINESC…

… 50 de ani de la naşterea savantului şi inventatorului Gheorghe DUCA.
Academician, doctor habilitat în chimie, membru titular al Academiei Naţionale de Ştiinţe
Ecologice, şeful catedrei chimie industrială şi ecologică a USM, Ministru al Ecologiei,
Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului, deţinător al Medaliei de Aur OMPI “Inventator
Remarcabil”

Gh. DUCA este unul dintre fondatorii chimiei ecologice, ai concepţiei redox privind
acţiunea unor substanţe bioactive de natură peroxidică, autor a peste 200 lucrări
ştiinţifice, 50 brevete de invenţie, o monografie, patru manuale, cinci lucrări didactice.
Rezultatele cercetărilor sale ştiinţifice au fost prezentate la 70 de congrese şi conferinţe
naţionale şi internaţionale.
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Dl Ion Gabarev
a venit la AGEPI ca să-şi  breveteze

invenţia intitulată  „Cutie de viteze

variabilă planetară”care, potrivit

afirmaţiilor lui, „nu are  pereche în

lume”. El  doreşte, în primul rând,

să-şi  ajute semenii. Ar vrea,

evident, să câştige şi ceva bani

prin creaţia sa deşi, discret, a evitat

să spună deschis acest lucru. E şi

firesc să fie aşa, dacă ţinem cont

de faptul că e căsătorit. Are două

fete, ambele  studente, iar soţia e

şomeră şi toţi trebuie întreţinuţi.

Inventatorul are peste 40 de ani, a

absolvit cu diplomă de merit  în

1981 Colegiul de mecanizare şi

electrificare a  gospodăriei săteşti

din Soroca, specialitatea

tehnician-electrician. În prezent

locuieşte în satul Pruteni, judeţul

Bălţi. Repară instalaţii tehnice,

maşini, aparate electrice etc. O

duce greu, ca majoritatea

covârşitoare a oamenilor noştri,

luptând  din răsputeri să facă faţă

nenumăratelor nevoi şi obstacole.

Şi totuşi,  ochii săi mari, albaştri şi

limpezi, cu o uşoară doză de

tristeţe, emană o pace lăuntrică şi

o dârzenie extraordinară, mai rar

întâlnite în vremurile noastre

tulburi. Întrucât opiniile sale ni s-au

părut interesante,  vă oferim în

continuare varianta scrisă a

acestui dialog.

Cor.: Cum e, dle Ion,  să fii astăzi

inventator la ţară?

I. Gabarev: După părerea mea,

nu  e nici o diferenţă între
inventatorul de la sat şi cel de la

oraş. Pentru toţi e foarte greu,

fiindcă, oriunde s-ar adresa,
întâmpină numeroase piedici.

Cor.: Şi care sunt acestea? Ne
puteţi spune câteva?

I. G.: Spre exemplu, prima  mea

cerere  de obţinere a brevetului de

invenţie am  prezentat-o la Agenţie
în anul 2000. De fapt, lucrarea mea

era  gata cu mult mai înainte. Am

consultat literatura necesară  în
decursul mai multor ani. Iar în

1989 am fost chiar şi la Biblioteca

centrală din Moscova, ca să citesc
literatura referitoare la domeniul

care mă interesează.  Scopul meu

a fost  să mă verific pe mine
însumi: la ce nivel mă aflu? M-am

convins că nu  există în lume  o

schemă asemănătoare a cutiei de

viteză inventată de mine. Încurajat

de aceasta, m-am reîntors  acasă

şi am  depus  la AGEPI o cerere de

brevet de invenţie. Am întâlnit aici

însă unele persoane care, cel

puţin aşa mi s-a părut mie, au

căutat să tărăgăneze lucrurile,

chiar să-mi respingă cererea.

Cor.: Vă înţeleg emoţiile prin care

treceţi. Dar e  posibil să vă faceţi o

imagine falsă în această privinţă.

Chestiunea e că  cererea de brevet

pentru care s-a constituit depozitul,

s-au plătit taxele stabilite, dar nu a

fost încă luată hotărârea de

eliberare a brevetului, se publică în

Buletinul Oficial de Proprietate

Industrial (BOPI) în termen de

tocmai 18 luni de la data

constituirii depozitului. Or, datele

trebuie bine verificate.  Dar şi

aceasta are loc numai după ce aţi

prezentat din capul locului toate

documentele într-o stare

ireproşabilă.

I. G.: M-aş bucura dacă treburile

stau anume aşa cum  ni le-aţi

relatat. Vom trăi şi vom

vedea.Vreau să menţionez că şi

O CUTIE DE VITEZE
ORIGINAL+
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acum, când am prezentat cererea

a treia oară, ca şi atunci, întâia

oară, nu am schimbat nimic în

expunerea ideii: e aceeaşi, numai

am formulat-o cu alte cuvinte. De

altfel, de fiecare dată, ca să mă fac

mai bine  înţeles de specialiştii de

la AGEPI, a trebuit să car cu mine

şi multă literatură de specialitate.

Mai este încă ceva la mijloc. Atunci

când  am prezentat cererea de

brevetare, am plătit suma

necesară ca să fie făcută

cercetarea în fond. Unii mi-au

sugerat ideea să fie pe

răspunderea proprie, dar  eu am

refuzat lucrul acesta,  cu toate că

ştiam situaţia  adevărată, deoarece

studiasem bine  problema. Am

dorit să fie supusă cercetărilor şi

de alţii ca să mă verific o dată în

plus pe mine însumi.

Cor.: Există şi frica să  nu vă o ia

cineva înainte, nu-i aşa? Or,

aceeaşi idee poate  să-i vină şi

altcuiva, s-o breveteze înaintea

dvs., ba chiar şi s-o aplice  mai

degrabă în practică. În acest

context ţin să vă împărtăşesc un

detaliu important. Drepturile

asupra invenţiei aparţine autorului

de la data depunerii cererii. Mai

este încă ceva, inventatorii noşti

care au participat la saloanele de

inventică internaţionale au povestit

că  cea mai mare impresie asupra

vizitatorilor are loc atunci când, pe

lângă scheme şi imagini, autorul

demonstrează prin  prototip cum

funcţionează invenţia sa. Nu v-aţi

gândit să faceţi şi dvs. o mostră a

cutiei de viteze?

I.G.: Ca să grăbesc lucrurile, am

fost  după ajutor şi la  Universitatea

Tehnică. Am bătut la uşa dlui  Ion

Bostan,  rectorul  acestei instituţii

care, la rându-i, m-a prezentat unui

conferenţiar de la catedra organe

de maşini. Ultimul m-a  purtat o

vreme pe drumuri,  apoi  mi-a

declarat că nu are  timp să se

ocupe de problema mea.  În aşa

fel s-a terminat tot ajutorul. Mi-a

părut foarte rău de această

atitudine. Văd că tot ce-i bun se

duce peste hotare. Eu, însă, chiar

dacă aş avea  posibilitatea să

câştig cu mult mai  mult în alte ţări

cu  invenţia mea, nu m-aş duce

nicăieri. Vreau ca de ea să

beneficieze, în primul  rând,

consângenii mei, chiar dacă  eu

personal aş  câştiga din aceasta

mai puţin. În acelaşi timp, vreau să

demonstrez tuturor că şi la noi se

pot  face lucruri mari.

Cor.: Să nu  disperăm  atunci

când, din anumite cauze, nu

suntem la moment înţeleşi de unii

dintre semenii noştri. Trebuie,

totuşi, să fim  insistenţi până la

capăt, să nu ne descurajăm lesne,

îndeosebi în chestiunile care ştim

că au o importanţă cardinală.

Poate că într-adevăr  oamenii erau

atunci antrenaţi în  probleme

arzătoare, ce necesitau rezolvări

urgente. Nu aţi mai apelat ulterior

la sprijinul dlui I. Bostan? Or,

dânsul e o personalitate marcantă

printre inventatori şi cuvântul d-lui

are greutate.

I.G.: Ba da. Dar am înţeles că nu

mai are rost să sâcâi oamenii.

Totuşi, lucrurile s-au mişcat înspre

bine.  Mi-a  fost publicat rezumatul

cu privire la invenţia mea în

Buletinul Oficial de Proprietate

Industrială (BOPI).  Totodată,  am

încheiat un contract cu dl Mihail

Sâncu, directorul uzinei

constructoare  de maşini din

Făleşti, ca să construim împreună

un prototip al cutiei de viteze

inventată de mine.

Cor.: În ce constă avantajul cutiei

de viteze gândită şi proiectată de

dvs. comparativ cu  cele existente?

I.G.: Toate  cutiile de viteze

cunoscute folosesc transmisia

prin trepte. Singura ce face

excepţie este CVT, care  poate  să

transmită turaţiile şi  momentul de

torsiune variabil. Anume  pe acest

principiu au lucrat mulţi ani

renumitele uzine Ford şi Fiat. Dar

transmisia CVT este limitată în

transmiterea  momentului de

torsiune. Se întrebuinţează  numai

la maşini de clasă mică. În

schimb, cutia propusă de mine

poate transmite turaţiile şi

momentul variabil nelimitat. Prin

urmare, ea poate fi folosită de la

motocicletă până la

autobasculante, tractoare şi

maşini din industria grea.

Cor.: Deci, aţi inventat, propriu-

zis, o cutie de viteze universală, cu

multiple aplicaţii?

I.G.: Într-adevăr, aşa este. Ba mai

mult  decât atâta. Lucrând în

direcţia aceasta,  am ajuns la

concluzia  că numai schemele

planetare pot  da rezultatul scontat.
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Anume: obţinerea varierii lente a

turaţiei şi a momentului de

torsiune a arborelui condus cu

valori nelimitate. Aceasta, după

părerea mea, e  cel mai mare

avantaj.

Cor.: Dar acest principiu,

transmisia planetară, se

utilizează…

I.G.:  Se întrebuinţează, dar

marele lor neajuns este că nu pot

fi folosite în calitate de variatoare

din cauza că valoarea momentului

la elementul de conducere

constituie 75+125% în raport cu

valoarea momentului la elementul

condus. În rezultatul unor

îndelungate cercetări (aproximativ

20 de ani), am eliminat

neajunsurile   enumerate, obţinând

micşorarea valorii momentului la

elementul de conducere (0,2 +

10%) în raport cu valoarea

momentului la elementul condus

(99,8+90%). Altfel spus, o forţă

mică  poate să conducă o forţă

mare. Prin urmare, cutia de viteze

inventată de mine reprezintă un

variator planetar bazat pe

interacţiunea roţilor dinţate care

asigură transmiterea variabilă

continuă a turaţiilor şi a

momentului de torsiune cu valori

nelimitate. Schema  cutiei de viteze

este alcătuită dintr-o simplă

transmisie planetară dezvoltată în

direcţia axială şi radială din

angrenaje omonime.

Cor.: Când v-a venit ideea?

I.G.: Asta a fost demult,  pe  când

îmi învăţam  sora să meargă cu

motocicleta. Ea încurca  perma-

nent  vitezele. De fapt, lucrul acesta

îl fac foarte  mulţi. Atunci mi-a venit

ideea: de ce nu ar fi  o transmisie

în care să nu  existe aceste trepte?

Asta a fost prin anul ‘74. Am pornit,

după cum vedeţi, de la nişte

observaţii practice. În ‘79 am intrat

la Colegiul din Soroca şi de atunci

am început să lucrez serios

asupra problemei  privind cutia de

viteze. Am lucrat de sine stătător.

Mi-a plăcut întotdeauna să  consult

literatura despre mecanică, să mă

documentez fundamental. Am

mers pe o cale mai grea, dar în

final am căpătat, după părerea

mea, şi rezultate bune.

Cor.: Şi, după câte am înţeles,

sunteţi dispus să nu vă liniştiţi

până nu vă veţi  vedea  roadele

muncii „funcţionând  cu toate

turaţiile”, ca să  folosesc o

expresie din limbajul tehnic.

I.G.: Mă conduc de principiul să

nu părăsesc  invenţia până  nu o

aplic în practică, s-o văd  că

funcţionează conform tuturor

datelor concepute teoretic, şi nu

doar la nivel de prototip. Numai

după aceea  voi  porni la

soluţionarea altor idei ce-mi roiesc

în cap.

Cor.:  E lăudabilă tenacitatea dvs.

Mai ales dacă ţinem cont de faptul

că  noi, de obicei, ne aprindem

repede, dar şi ne stingem la fel de

repede. Într-adevăr, câte am  face

dacă am avea dârzenie până  în

ultimul moment,  cu aceeaşi

abnegaţie ca  la început.

Dle Ion, viaţa  vă obligă să fiţi un

om pragmatic, deşi, în unele

privinţe, aţi mai păstrat o frumoasă

şi necesară, aş zice eu, doză de

idealism. Ştiu că aţi asamblat şi un

minitractor…

I.G.: Da, aşa e… În anul 2001 am

participat chiar cu tractorul meu la

expoziţia  INFOINVENT din

Chişinău. Nu l-am adus, desigur,

dar am luat cu mine toate sche-

mele şi fotografiile trebuincioase

pentru ca vizitatorii să-şi facă  o

imagine cât mai completă despre

această maşinărie. Am propus mai

multor responsabili  de la  uzine

din republica noastră să

pornească producerea în serie a

minitractorului  acesta, de care ştiu

că au neapărată  nevoie ţăranii

noştri, fiindcă este  cu mult mai

mic, deci - mai manevrabil  prin

puzderia de  parcele existente

astăzi  şi, în sfârşit, mai

economicos.

Cor.: Care sunt caracteristicile

tehnice ale acestui tractor,

avantajele lui  faţă de cele

similare?

I. G.:  Cu toate că face  parte din

aceeaşi clasă cu tractorul

„Vladimiroveţ” (T-25), minitractorul

elaborat de mine face lucrări cu o

economie de combustibil de

aproximativ 20%.  Adică aceeaşi

lucrare pe care o realizează T-25 o

poate face şi  tractorul asamblat de

mine.

Cor.: Şi cum aţi ajuns la această

performanţă?
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I.G.: Am folosit un motor de

T-25, schimbându-i transmisia.

Astfel l-am făcut cu mult mai uşor.

Am calculat toate cheltuielile

combustibilului pentru T-25 şi am

văzut că  se iroseşte  mult în

angrenaj  şi în cutia de viteze. De

aceea am şi simplificat unele

lucruri. Desigur, dacă aş fi făcut

asamblarea la o uzină

specializată, având la îndemână

toate cele necesare, atunci

minitractorul meu ar fi atins

performanţe şi mai mari. Dar aşa

l-am asamblat în condiţii casnice,

folosind ce-am găsit pe ici-colo.

Am rămas, vă mărturisesc sincer,

uimit  de răspunsul  dlui Vasile

Chirmigi, director general la Uzina

de tractoare din Chişinău, care,

făcând cunoştinţă cu ”creaţia” mea,

a exclamat: ”D-apoi  cum să

facem noi  minitractorul ista?”.

“Acasă, la ţară, i-am răspuns eu, l-

am făcut cu barda,  pe când dvs.

aici, la uzină, nu puteţi să-l faceţi?”

Cor.: Şi ce face acum

minitractorul?

I.G.: Nu ştiu: probabil că lucrează…

Cor.: Cum să înţeleg aceasta?

I.G.: Păi, văzând că uzinele

noastre nu au nevoie de

tractoraşul meu şi fiind hărţuit  de

griji,  am fost nevoit să-l vând…

În decursul celor trei guvernări
care s-au perindat în aceşti
ani  s-a promis nu o dată,
într-un mod solemn, de către
factorii de decizie că  una din
grijile lor constante va fi
sprijinirea şi încurajarea
spiritului inventivn. Înălţătoare şi
vibrante  asigurări. Dar, cu părere
de rău, ele rămân de cele mai
multe ori în suspans.

Pentru conformitate –
Dumitru VESTE

SE ÎMPLINESC…

… 50 de ani de la naşterea  savantului şi inventatorului Ion PRIDA.
Doctor în ştiinţe tehnice,specialist în domeniul optimizării proceselor tehnologice
în vinificaţie, director al întreprinderilor inovaţionale “Oenolab” şi “OenoConsulting”.

Este autor şi coautor a peste 30 publicaţii şi 50 invenţii în domeniul vinificaţiei generale
şi speciale, prin care a studiat şi optimizat procesul de fermentare alcoolică la
producerea vinurilor extractive. Modelul matematic, propus de I. Prida (1982) pentru
procesul microbiologic, ce se efectuează în mediul neomogen cu faze independente, a
permis generalizarea problemei fermentării mustului în prezenţa boştinei şi folosirii
rezultatelor în optimizarea proceselor şi aparatajului în biotehnologia generală.

… 60 de ani de la  naşterea savantului şi inventatorului  Mihai ATIMOŞOAIE.
Doctor habilitat în biologie, cercetător în domeniul fitotehniei,şef laborator regulatori ai
proceselor fiziologice, Institutul de Fiziologie a Plantelor, AŞM, “Om Emerit” al
Republicii Moldova.

Pe parcursul anilor 1985-2002 participă activ la elaborarea principiilor teoretice şi
metodelor practice care au determinat posibilitatea screening-ului substanţelor
bioactive. Aceste substanţe au fost implementate cu succes în fitotehnie, sporind
productivitatea şi rezistenţa plantelor la factorii nefavorabili ai mediului.
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“INFOINVENT” –
FORUL INTELIGEN|EI NA|IONALE

}    n perioada
   9-12 octombrie curent
în Pavilionul central al

C.I.E. “MOLDEXPO” s-a
desfăşurat Expoziţia Interna-
ţională Specializată
“INFOINVENT-2002”
consacrată invenţiilor, noilor
elaborări în domeniul selecţiei
soiurilor de plante, designului
industrial etc., coorganizatori al
6-lea an la rând fiind AGEPI şi
C.I.E. “MOLDEXPO”.

Concomitent, s-a desfăşurat şi al
9-lea Târg naţional
„Industria Moldovei”,
organizat de către Ministerul
Industriei al Republicii Moldova.

La ceremonia de inaugurare
preşedintele ţării dl Vladimir
Voronin a subliniat rolul decisiv al
sectorului industrial în programul
de dezvoltare a ţării. Într-un an şi
jumătate producţia industrială a
înregistrat o creştere de 25 la sută,
dar potenţialul industrial nu este
valorificat la deplina capacitate.
Numai conjugarea ştiinţei şi
inovaţiilor cu ramurile industriale
va da rezultatele scontate, a
menţionat preşedintele.

La “INFOINVENT-2002” au
participat peste 50 de instituţii de
cercetare şi de învăţământ supe-
rior cu circa 260 de invenţii şi
cicluri de invenţii, fiind prezenţi şi
reprezentanţi ai OSIM din
România, inventatori din România

şi din Ucraina care, alături de inventatorii moldoveni, şi-au prezentat
lucrările de ultimă oră.

La forul inteligenţei naţionale noile realizări au fost evaluate prin medalii de
aur, de argint şi de bronz instituite de AGEPI;  prin medalii de aur ale OMPI;
Premiul Guvernului; Premiul Parlamentului, menţiuni speciale oferite de
AGEPI pentru gradul de noutate, importanţa social-economică, nivelul
inventiv, atractivitate comercială, modul de prezentare.

Au fost decernate 21 medalii de aur, 27 de argint şi 38 de bronz.

Premiul Parlamentului a fost decernat dlui C. SPÂNU, dr. habilitat,
vicedirector al Centrului Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă al
Ministerului Sănătăţii  pentru ciclul de invenţii referitor la diagnosticul
virusului poliomielitic care a contribuit la realizarea Programului Naţional de
lichidare a
poliomielitei în
RM; Premiul
Guvernului – dlui
A. GULEA,
dr. habilitat, şef
catedră chimie
anorganică a USM
pentru ciclul de
invenţii în
domeniul chimiei
substanţelor
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complexe; Premiul Ministerului
Sănătăţii – dlui V. GHICAVÂI,
dr. habilitat în medicină, profesor
universitar, şef catedră farmacie şi
farmacologie clinică a USMF
„N. Testemiţanu” pentru remediu
antihipertensiv; Premiul
Ministerului Energeticii – dlui
M. POLEACOV şi dnei
N. POLEACOVA, membri ai MOIR
“Inovatorul”, pentru instalaţie
eolian-energetică.

Cea mai tânără inventatoare –
Tatiana CHIRIAC (USM) – şi
S. ANDRIEVSCHI (UTM), pentru
implementarea invenţiilor sale în
domeniul construcţiilor, au obţinut
Premiul Ministerului Industriei.

Premiul Ministerului Agriculturii şi
Industriei Alimentare a fost
conferit Institutului de Fiziologie a
Plantelor al AŞM pentru activitate
prodigioasă în domeniul fiziologiei
plantelor şi dlui V. CELAC  pentru
soiul de arahide Fazenda I.

Premiul Societăţii Inventatorilor Români şi Medalia de
Aur „Henri Coandă” au fost decernate dlor N. TARAN şi
L. FEIGER pentru procedeu de stabilizare a vinurilor
spumante naturale, metodă de purificare a vinurilor
spumante, procedeu de obţinere a vinurilor spumante
naturale aromatice de tip muscat.

Laureaţi ai Marelui Premiu au devenit dnii V. RUDIC,
A. GULEA, L. CEPOI, A. CECAL, V. BULIMAGA, C. POPA
pentru tehnologii de utilizare a microalgelor şi ciano-
bacteriilor în procesele de bioacumulare a ionilor de
uranil; dnii V. COVALIOV, O. COVALIOVA, Gh. DUCA –
utilizarea sedimentelor cleice din vinificaţie şi distrucţia

fotocatalitică a poluanţilor foarte toxici din apele reziduale; dnii T. LUPAŞCU,
I. VACARCIUC,  V. GONCIAR, V. GHICAVÂI – procedeu de obţinere a cărbu-
nilor activaţi din subproduse vegetale; dnii A. ANDRIEŞ, V. BIVOL, Şt. ROBU
etc. – purtător de informaţie foto- şi electrostructurabil şi tehnologii avansate
holografice şi xerografice şi dispozitive optoelectronice; dnii M. POPOVICI,
V. COBEŢ, V. IVANOV, V. RUDIC, V. GUDUMAC - remedii pentru ameliorarea
homeostaziei circulatorii şi remediu antihipertensiv; V. GHICAVÂI,
L. SERBENIUC, V. DUMBRAVĂ, L. PODGURSCHI, L. ŢURCAN, M. RUDI,
E. STRATU, T. CHIRIAC - ulei din seminţe de struguri nerafinat în tratamentul
ulcerelor gastrice şi duodenale şi utilizarea derivaţilor izotioureici (inhibitori
ai nitric oxid sintetazei) în tratamentul şi profilaxia hipotensiunii arteriale
acute; S. TOMA, A. CHIRILOV, GH. TUDORACHE, N. BUJOREANU,
S. VELIKSAR - diagnosticarea, reglarea rezistenţei şi productivităţii plantelor
perene.

Dl V. PRISĂCARU, dr. habilitat, profesor universitar, parlamentar, membru al
Comisiei pentru cultură, învăţământ, ştiinţă şi mijloace de informare în
masă a Parlamentului RM, şi dna  A. DESEATNIC-CILOCI, dr. în biologie, şef
laborator enzimologie, secretar ştiinţific la Institutul de Microbiologie al AŞM,
au fost decoraţi cu Medalii de Aur OMPI “Inventator remarcabil”.

Pentru rezultatele anului trecut, Trofeul OMPI “Întreprindere inovatoare” l-a
obţinut ICŞ pentru Mecanizarea şi Electrificarea Complexului Agroindustrial
„MECAGRO”. Juriul „Infoinvent-2002” a înaintat la Trofeul OMPI Institutul de
Fiziologie a Plantelor al  AŞM.

P.S. Detalii citiţi în publicaţia "AGEPI Expo".
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L  a 22 noiembrie
  curent a avut loc
 Congresul III al

Mişcării Obşteşti a
Inventatorilor şi
Raţionalizatorilor din
Moldova „Inovatorul”
(M.O.I.R.), care s-a desfăşurat
în sala de conferinţe a
Confederaţiei Sindicatelor. Darea
de seamă privind activitatea
Consiliului republican al M.O.I.R. a
fost prezentată de dl Nicanor
Solcan, preşedinte al Consiliului.
Raportul comisiei de cenzori a fost
dat citirii de către dl Mihail Manea,
preşedinte al acestei comisii, iar
dl Dumitru Parmacli, preşedintele
comisiei pentru elaborarea
proiectului de statut, a prezentat
informaţia „Modificări şi completări
ale statutului Mişcării Obşteşti a
Inventatorilor şi Raţionalizatorilor
din Moldova”.

Raportând congresului despre
activitatea desfăşurată în anii
1998-2002, dl Nicanor Solcan a
prezentat realizările remarcabile
ale inventatorilor şi raţionali-
zatorilor din republică, în pofida
dificultăţilor cu care se confruntă.
Sunt elocvente cifrele expuse la
congres.

Întreprinderile care stimulează
activitatea inventatorilor şi
inovatorilor obţin mari venituri de
pe urma implementării lucrărilor
acestora. Drept exemplu pot servi
asociaţiile „Carmez”, „Apă-Canal”,

Depoul de locomotive
„Basarabeasca” etc. Deosebit de
eficientă şi valoroasă este practica
implementării invenţiilor, inovaţiilor
şi tehnologiilor noi de către
întreprinderile mici şi mijlocii, care
aduc profit şi contribuie la
depăşirea concurenţilor.

De la cele mai prestigioase
saloane internaţionale de inventică
din străinătate inventatorii noştri
s-au întors adesea cu mai multe
distincţii decât reprezentanţii altor
ţări participante.

În dezbateri au luat cuvântul domnii
Iacob Timciuc, Ministrul
energeticii, Vasile Mămăligă, Prim-
viceministrul economiei, acad.
Valeriu Rudic, prof. univ. Aurelian
Gulea etc. S-a menţionat faptul că
în ultimii ani inventatorii moldoveni
au obţinut 158 de medalii la cele

mai prestigioase saloane
internaţionale, s-au adus cifre
concrete despre efectul economic
realizat în republică în cea mai
mare parte datorită implementării
invenţiilor şi inovaţiilor, dar şi
despre numărul foarte mic al
invenţiilor implementate, despre
dificultăţile pe care le au de
înfruntat inventatorii, chiar şi autorii
unor lucrări de stringentă
actualitate, cum sunt Ivan Stalev cu
sistemul său de captare a
pesticidelor la stropirea culturilor
agricole sau Mihail Poleacov,
autorul instalaţiilor de producere a
energiei electrice, atât de necesare
republicii, apreciate foarte înalt la
Salonul de la Bruxelless.

Dl Nicolae Taran, Director General
al AGEPI, în alocuţiunea sa i-a
îndemnat pe inventatorii din
Republica Moldova să-şi comple-

CONGRESUL III AL INVENTATORILOR
{I RA|IONALIZATORILOR
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teze în permanenţă cunoştinţele
privind modalităţile de protecţie a
invenţiilor pe cale naţională, pe
calea PCT, prin OEB sau OEAB,
proceduri care constituie un prim
şi foarte important pas în imple-
mentarea creaţiilor lor. AGEPI
desfăşoară o serie de programe
de asistenţă a inventatorilor. E
vorba de Business-incubatorul
„ELIRI-INC” din Chişinău, despre
viitorul Centru inovaţional cu
finanţare internaţională pe care se
străduie să-l întemeieze specialiştii
AGEPI, despre crearea Fondului
inovaţional, despre elaborarea unei
legi privind parcurile inovaţionale
etc. Dumnealui i-a chemat pe
inventatori la o colaborare şi mai
strânsă cu AGEPI, i-a felicitat cu

prilejul acestui însemnat for, dorind
noii uniuni de creaţie şi tuturor
membrilor ei succese şi realizări şi
mai mari.

Dl Aurelian Gulea, dr. hab., prof.
univ., deţinător al Medaliei de Aur
OMPI „Inventator Remarcabil”,
întors recent de la Salonul
internaţional „Eureka-2002” de la
Bruxelles, Belgia, a menţionat cât
de important pentru invenţie, dar şi
pentru inventator, este ca lucrarea
să fie cunoscută, apreciată,
cumpărată, adică pusă în circulaţia
de valori. Dl A. Gulea, din partea
Juriului internaţional, a înmânat
înaltele decoraţii cu care a fost
distins domnul Nicolae Taran
pentru activitatea sa inventivă:

ordinul Regatului Belgiei Crucea
de Cavaler „Meritul inventiv” şi
Medalia de Aur a Salonului
internaţional „Eureka-2002”.

La congres au fost aleşi membrii
Consiliului republican, membrii
comisiei de cenzori, s-au pus la
punct o serie de alte chestiuni
organizatorice, printre care şi
modificările de rigoare din statut,
fiind aprobat Programul de acţiuni
practice ale U.I.R., care va servi
cauzei dezvoltării potenţialului
creator al inventatorilor şi
inovatorilor, va contribui la protecţia
drepturilor şi intereselor lor
sociale, la crearea condiţiilor
pentru o activitate de înaltă
eficacitate.

C  ongresul III a transformat Mişcarea Obştească a Inventatorilor şi Raţionalizatorilor în
 Uniunea Inventatorilor şi Raţionalizatorilor din Republica Moldova “Inovatorul” (U.I.R.).

Aceasta se constituie ca asociaţie social-utilă şi îşi desfăşoară activitatea în scopul realizării intereselor şi
drepturilor civice, economice, sociale şi de alt tip ale inventatorilor şi raţionalizatorilor, consilierilor în PI, în
scopul satisfacerii intereselor profesionale ale membrilor asociaţiei, obţinerii şi propagării cunoştinţelor
profesionale în vederea dezvoltării creaţiei tehnico-ştiinţifice în republică.

U.I.R. interacţionează cu organele de stat, sindicatele, cu alte asociaţii obşteşti în vederea soluţionării
chestiunilor ce ţin de promovarea creaţiei tehnico-ştiinţifice, apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale
membrilor asociaţiei şi ale subdiviziunilor structurale ale acesteia; propagă realizările inventatorilor şi
inovatorilor, organizează participarea lor la concursuri, expoziţii, licitaţii, precum şi la diverse deplasări,
excursii, seminare, consfătuiri, conferinţe, simpozioane de creaţie şi alte activităţi de masă. U.I.R. realizează
cercetări informative de brevetare şi marketing în probleme tehnico-ştiinţifice, expertize obşteşti în domeniul
protecţiei proprietăţii industriale şi de inovare, contribuie la implementarea invenţiilor şi inovaţiilor, la crearea
prototipurilor şi modelelor experimentale, organizează instruirea tineretului, reciclarea specialiştilor în sfera
activităţii de brevete şi în alte domenii speciale ale ştiinţei, elaborează metodici şi recomandări
corespunzătoare.

Un larg câmp de activitate se preconizează în domeniul relaţiilor externe: schimburi de delegaţii, relaţii de
afaceri cu parteneri străini, alte activităţi economice externe în conformitate cu legislaţia Republicii
Moldova, cu scopurile şi sarcinile U.I.R.
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Secvenţe din raportul
prezentat de dl Nicanor
SOLCAN, preşedintele
Consiliului republican al
M.O.I.R.:

Datorită eforturilor Consiliului
republican al M.O.I.R., în comun cu
Agenţia de Stat pentru Protecţia
Proprietăţii Industriale, au fost
elaborate şi prezentate spre
aprobare Guvernului Republicii
Moldova: proiectul Regulamentului
de aplicare a Legii cu privire la
activitatea de raţionalizare şi
proiectul Metodicii de calculare a
efectului economic ce poate fi
obţinut în urma utilizării invenţiilor
şi propunerilor de raţionalizare.

Totodată, în activitatea Consiliului
republican al M.O.I.R. a devenit
predominantă apărarea drepturilor
legitime şi intereselor inventatorilor
şi raţionalizatorilor, asigurarea
controlului obştesc asupra respec-
tării legislaţiei în domeniul dat.

Prin activitatea desfăşurată în
ultimii ani, Consiliul republican a
contribuit în mare măsură la
creşterea considerabilă a indicilor
economici de dezvoltare a creaţiei
tehnice în Republica Moldova.

În ansamblu pe ţară, economiile
obţinute în rezultatul utilizării
invenţiilor şi propunerilor de
raţionalizare s-au majorat în anul
2001 de 1,5 ori, constituind 2
milioane 729 mii de lei.

În ultimii 5 ani în economia
republicii au fost acceptate spre
utilizare circa 2800 propuneri de
raţionalizare şi 185 de invenţii cu
un efect economic general de 12
milioane 670 mii de lei. Calculele
denotă că fiecare leu cheltuit în
scopuri inovative şi de raţionalizare
a condiţionat obţinerea unui
beneficiu de 3 lei 77 bani, adică
nivelul rentabilităţii creaţiei tehnice
a depăşit în republică 370%.

Pentru elaborarea unor invenţii ce
satisfac cele mai înalte exigenţe

mondiale, 17 dintre cei mai buni
inventatori din Republica Moldova,
inclusiv 5 femei inventatoare, au fost
decoraţi cu Medalia de Aur a
Organizaţiei Mondiale de Proprietate
Intelectuală “Inventator Remarcabil”.

Concomitent, datorită materializării
unor idei inedite, un şir de invenţii
create în republică au fost înalt
apreciate în cadrul diverselor expoziţii
internaţionale şi mondiale specia-
lizate. Astfel, în ultimii 5 ani creaţiile
inventatorilor din Republica Moldova
au fost distinse peste hotare cu 58
medalii de aur, 49 medalii de argint şi
53 medalii de bronz.

Pentru aportul considerabil şi
meritele deosebite în dezvoltarea
creaţiei tehnice, Consiliul republi-
can al M.O.I.R. a înaintat candida-
turile a 14 inventatori şi raţionali-
zatori spre conferirea titlurilor
onorifice ale Republicii Moldova…

Spicuiri din cuvântările
delegaţilor la Congresul III
al M.O.I.R. :
Iacob TIMCIUC,
Ministrul energeticii:

…În contextul noilor realităţi
economice Consiliul republican al
M.O.I.R. din Moldova a întreprins
măsurile necesare pentru realiza-
rea completă a Programului de
acţiuni practice, adoptat de
Congresul II al M.O.I.R., axate pe
menţinerea şi dezvoltarea potenţia-
lului creator al inovatorilor din
republică, crearea unor condiţii
favorabile pentru activitatea lor
fructuoasă, sporirea importanţei şi
prestigiului muncii inventatorilor şi
raţionalizatorilor.

În perioada de referinţă a fost
efectuat un mare volum de muncă
privind asigurarea normativ-
metodică a activităţii de
raţionalizare, ridicarea nivelului de
calificare al specialiştilor din
teritoriu antrenaţi în organizarea
acestei activităţi. Astfel, numai de
serviciile punctului de consultanţă
de pe lângă Consiliul republican
au beneficiat mai mult de 470 de
inovatori şi ingineri-raţionalizatori.

…Vreau să menţionez că Dvs.,
inventatorii, sunteţi adevăraţi
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patrioţi, deoarece în condiţii grele
vă străduiţi să faceţi ceva bun
pentru ţară. Prin munca şi creaţia
dumneavoastră contribuiţi la
ameliorarea economiei naţionale.

În ultimul timp în ansamblu pe
republică am obţinut o creştere a
ritmurilor de producere cu 6% şi
acest ritm trebuie păstrat. Sper că
aceasta va duce la reînvierea
întreprinderilor, la crearea locurilor
noi de muncă.

Vă urez din partea ministerului
multă sănătate, succese şi mai
mari în realizarea dezideratelor
trasate de Congresul III al M.O.I.R.

Vasile MĂMĂLIGĂ,
Prim-viceministru
al economiei:

puţine implementări. Trebuie să
găsim o soluţie ca să materializăm
invenţiile de valoare „în metal”, ca
apoi să le putem propune atât
antreprenorilor şi investitorilor
locali, cât şi celor străini. Cred că-i
vom găsi, deoarece progresul se
bazează pe factorul tehnologic, pe
factorul inovativ. Trebuie să mizăm
nu pe întreprinderile mari, ci pe
cele mici şi mijlocii, care au nevoie
de potenţialul uman, de care
dispunem...

Nicolae TARAN,
dr. hab., prof. univ.,
Director General AGEPI:

Recent, cu sprijinul OMPI, am
lansat un proiect de formare a unui
Centru de asistenţă în domeniul
inovaţiilor care să contribuie la
facilitarea implementării invenţiilor
şi un proiect de creare a unui
Centru de informare şi documen-
tare în domeniul proprietăţii
industriale. Scopul acestui centru
este de a oferi tuturor solicitanţilor
acces nelimitat la bazele de date în
domeniul invenţiilor din Moldova şi
din străinătate.

Consider că modificările făcute în
Statutul M.O.I.R. şi denumirea
organizaţiei au un singur scop:
ameliorarea şi facilitarea muncii
inventatorilor, reducerea procedu-
rilor birocratice din cadrul Mişcării.

Sunt sigur că pe viitor relaţiile de
bună colaborare dintre AGEPI şi
M.O.I.R. vor fi şi mai trainice, şi mai
fructuoase.

Valeriu RUDIC, acad.,
directorul Institutului
de Microbiologie al AŞM:

…În luna noiembrie s-au împlinit
zece ani de când participăm la
saloanele internaţionale de
invenţii. În acest răstimp am
obţinut un număr impunător de
distincţii – medalii de aur, de
argint, de bronz, premii speciale.
La trei ediţii ale Salonului de
invenţii de la Bruxelles (Belgia)
învingătorilor din ţara noastră le-au
fost decernate cele mai mari
distincţii – Medalia de Aur OMPI,
alte premii. Succese meritorii au
obţinut inventatorii noştri la
Casablanca (Maroc), Pittsburgh
(SUA). Aceasta vorbeşte despre
faptul că potenţialul intelectual al
ţării e foarte înalt. Însă apare

 …E ştiut faptul că la popoarele
mici numărul de inventatori, de
oameni iluştri la o mie de locuitori
e cu mult mai mare decât la
popoarele mari. Aceasta ţine de
istorie şi e natural că un astfel de
fenomen există şi la noi în
republică. Deci, avem inventatori,
avem invenţii, dar avem foarte

…Pentru a rezolva problema
implementării, trebuie creat un
Fond care ar susţine cele mai de
perspectivă invenţii selectate de
către specialiştii de la AGEPI şi
M.O.I.R. Acest Fond inovaţional ar fi
acel ajutor financiar de care au
nevoie la ora actuală inventatorii
noştri pentru a-şi realiza ideile.
Sper că în viitorul apropiat vom
avea tot sprijinul din partea
organelor de resort pentru
rezolvarea acestei probleme.
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întrebarea: de ce aceste invenţii nu
se implementează?

Problema constă în faptul că una e
să faci cercetări în laborator şi alta
e să realizezi un prototip, un model
funcţional. Vreau să vă dau un
exemplu elocvent: trei ani în urmă,
împreună cu prof. A. Gulea, am
încheiat un contract cu o firmă
franceză spre a implementa o
invenţie. Dar atunci când partenerii
noştri au aflat că nu avem un
prototip industrial, ci numai
experienţe de laborator, lucrările au
fost stopate. Într-o situaţie similară
s-a pomenit şi acad. Ion Bostan,
rectorul UTM, inventator remarca-
bil, care a dus tratative cu firme din
Canada, Germania, dar, până la
urmă, din cauza lipsei prototipurilor
contractele au fost întrerupte.

Pentru a crea un prototip, trebuie
să avem un fond de susţinere a
inventatorilor. Dacă nu rezolvăm
această problemă, credeţi-mă, am
o experienţă mare în această
ramură, lucrurile o să fie aşa, cum
au fost până acum.

Mai lansez o propunere, să
modificăm denumirea Uniunea

Inventatorilor şi Raţionalizatorilor. Noţiunile raţionalizare, raţionalizator în
lumea ştiinţifică - şi nu numai - au de mult termeni elaboraţi, care sunt
utilizaţi în limbă. În română aceştia sunt inovaţie, inovator, în franceză –
innovation, innovateur, în engleză - innovation, innovator.

Cred că a venit timpul să ne debarasăm şi noi de termenul
raţionalizator şi să ne numim corect – Uniunea Inventatorilor şi Inovatorilor.
Cu atât mai mult că şi în denumirile saloanelor internaţionale e folosit
termenul “inovaţie”. Spre exemplu: Salonul mondial de inovaţii, produse
noi de la Geneva, Salonul mondial de inovaţii, cercetări şi transfer
tehnologic de la Bruxelles, Salonul mondial de inovaţii şi produse noi
de la Pittsburgh…

Aurelian GULEA, dr. hab., prof. univ., şef catedră Chimie
anorganică a USM:

…Timp de zece ani reprezint Republica Moldova la diferite saloane
mondiale. Vreau să vă spun că potenţialul intelectual al ţării noastre este
foarte înalt. Un exemplu: recent m-am întors de la Bruxelles şi aş vrea să
mă folosesc de această ocazie ca să-l felicit şi să-i înmânez dlui Nicolae
Taran, Director General AGEPI, ordinul Regatului Belgiei Crucea de Cavaler
„Meritul inventiv” şi Medalia de Aur a Salonului „Eureka-2002”, distincţii
acordate pentru rezultatele remarcabile personale şi pentru promovarea
invenţiilor pe piaţa internaţională de către AGEPI. Sper că prin intermediul
AGEPI şi U.I.R. vom crea o verigă ce ar facilita implementarea invenţiilor în
republică…

Materialele au fost pregătite
de Mihai CUCEREAVÂI
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CEI MAI ACTIVI
AUTORI
AI REVISTEI

COLABORATORII AGEN|IEI
DISTIN{I CU PRILEJUL JUBILEULUI
DE 10 ANI AGEPI

AUTORI DIN CADRUL
AGENŢIEI:

CIOBANU Aurelia

CRECETOV Veaceslav

GAJIM Ştefan

GUŞAN Ala

JALBĂ Violeta

JAVGUREANU Octavian

MOISEI Andrei

MUNTEANU Svetlana

ROJNEVSCHI Maria

ŞTIRBU Natalia

TALPĂ Sergiu

TARAN Nicolae

TIMONIN Alexandru

AUTORI EXTERNI:

BOTEZ Ilie

CANŢER Valeriu

CRĂCIUN  Alexandru

DUCA Gheorghe

DULGHERU Valeriu

BATÂR Dumitru

NAZAROV Mihail

DIPLOME ALE GUVERNULUI
REPUBLICII MOLDOVA:

CEBAN Aurelia,
şef Secţie examinare preliminară şi metodologie

CRECETOV Veaceslav,
 şef Direcţie invenţii

GOREMÂCHIN Ludmila,
şef-adjunct Secţie modele şi desene industriale

MOISEI Andrei,
şef Direcţie juridică

PANASENCO Oxana,
şef Birou analitico-practic.

DIPLOME ALE MINISTERULUI ECONOMIEI
AL REPUBLICII MOLDOVA:

CHILARI Eudochia,
şef Secţie contabilitate şi finanţe

DEINEGO Tamara,
examinator Secţie modele şi desene industriale

GÂSCĂ Boris,
specialist coordonator Birou recepţie şi registre

JOVMIR Tudor,
şef-adjunct Direcţie invenţii

MARANDICI Ecaterina,
şef Secţie editură

NASTAS Xenia,
examinator Secţie mecanică şi electricitate

SCHIŢCO Boris,
preşedintele Comisiei de Apel

SPINEI  Maria
şef Secţie promovarea proprietăţii industriale şi marketing
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Dna Ludmila GOREMÂCHIN, şef-adjunct
Secţie modele şi desene industriale

JUBILIARI

LA MAI MULT {I LA MAI MARE!

Revista „Intellectus” a lansat  anterior publicarea unor medalioane  consacrate colaboratorilor Agenţiei care
rotunjesc,  din când în când, o vârstă jubiliară. Ne bucurăm de faptul că în numărul respectiv putem continua
această  frumoasă tradiţie.

Este o responsabilitate enormă, totuşi, să-ţi exteriorizezi
sentimentele despre o persoană cu prilejul zilelor sale
remarcabile. Mai ales dacă ştii că acestea sunt doar pe hârtie.

Atunci când te gândeşti la dna Ludmila Goremâchin,
colega noastră de lucru, în memorie îţi apare chipul ei
cu acel zâmbet larg şi învăluitor, în preajma căreia simţi
involuntar că ţi se descreţeşte fruntea şi eşti cuprins de
o pace lăuntrică.

În acelaşi timp, cunoştinţele acumulate de dumneaei
pe parcursul anilor, seriozitatea atitudinii faţă de lucru,
precum şi inteligenţa sclipitoare, cu care a înzestrat-o
Dumnezeu, îi permit să rezolve fără dificultate orice
problemă, oricât ar fi de complicată.

Iată de ce e o frumoasă şansă pentru tinerii specialişti
care, activând în ramura protecţiei desenelor şi modelelor
industriale, să lucreze sub patronajul dumneaei.

Dragă Ludmila Goremâchin, Vă dorim multă sănătate
şi bucurii. Fie să nu Vă dispară  nicicând acea energie
tinerească pe care o emanaţi în jur cu atâta dărnicie.

Dl Tudor  JOVMIR,
şef-adjunct Direcţie Invenţii

Despre un astfel de om ca dl Tudor Jovmir poţi vorbi
multe  şi toate numai de bine. Noi, agepiştii, în special
cei din Direcţia Invenţii, îl cunoaştem din  1997, atunci
când a fost angajat în calitate de examinator, specialist -
coordonator  Secţia  chimie. Primul lucru care ne-a
frapat a fost inteligenţa  sa deosebită. Apoi, pe
parcursul anilor, am remarcat şi alte calităţi frumoase:
omenia, onestitatea, erudiţia (este o adevărată
enciclopedie), bunăvoinţa faţă de cei din jur, calmul
permanent, firea creativă (vrea întotdeauna să pătrundă
în esenţa problemei). Pe lângă toate acestea mai are
un suflet mare şi deschis ca de copil, care poate fi
lesne rănit, deoarece pe toate le ia aproape de inimă.

O jumătate de secol este mult ori puţin? Dacă priveşti
retrospectiv la cele realizate de dânsul, este mult. Dacă,
însă,  o compari cu durata vieţii unui astru (iar viaţa dlui
Tudor Jovmir poate fi asemuită unui astru) este prea
puţin, căci mai are încă atâtea lucruri frumoase de
făcut. Iată de ce îi dorim ca zborul să-i fie cât mai
îndelungat. Iar pentru aceasta  îi urăm cordial şi multă
sănătate şi noroc.
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