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Stimaţi prieteni!
Cu ocazia Anului Nou-2007 şi a sărbătorilor de Crăciun Vă adresez Dvs.,
specialiştilor care activează în domeniul proprietăţii intelectuale,
inventatorilor şi cercetătorilor, oamenilor de artă şi cultură, managerilor
întreprinderilor inovatoare, cele mai calde felicitări şi urări de sănătate,
fericire şi prosperitate. Să vă bucuraţi de noroc şi bunăstare,
de multă înţelegere şi susţinere din partea factorilor de decizie,
conducătorilor Dvs. nemijlociţi, colegilor şi celor apropiaţi.
Pace în ţară şi în suflet, realizări de vârf în plan profesional şi personal.
Fie ca anul 2007 să Vă aducă îndeplinirea celor mai îndrăzneţe proiecte
de cercetare, creaţie şi inovare, satisfacţie deplină în munca Dvs. nobilă
şi necesară societăţii noastre.

LA MULŢI ANI!
Ştefan NOVAC,
Director General AGEPI
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PROPRIETATEA INTELECTUALĂ –
FACTOR DECISIV ÎN DEZVOLTAREA
SOCIAL-ECONOMICĂ

Dezvoltarea economică, socială şi culturală a societăţii şi, în consecinţă, ameliorarea calităţii

vieţii tuturor oamenilor sunt deziderate formulate, urmărite şi transpuse în viaţă de orice forţe politice aflate la guvernare. Formele, mijloacele şi modalităţile utilizate în aceste scopuri sunt multiple şi diverse, însă includ neapărat inovaţiile, noile tehnologii, echipamente şi materiale, creaţiile
intelectuale de orice natură – unite sub genericul „proprietate intelectuală”. În ultimul timp acest
termen a devenit familiar nu numai pentru oamenii de creaţie (inventatori, cercetători, amelioratori, scriitori, compozitori, artişti plastici etc.), dar ceea ce este foarte important, şi pentru mulţi
conducători de întreprinderi, politicieni şi funcţionari publici.

- Domnule Director General, ce reprezintă la ora
actuală sistemul naţional de proprietate intelectuală
al Republicii Moldova, care în anul 2007 va marca un
jubileu remarcabil – 15 ani de la fondare.
- Într-adevăr, sistemul naţional de proprietate
intelectuală a fost creat la începutul anilor ”90, când
Preşedintele Republicii Moldova a decretat crearea
Agenţiei de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale
a RM (AGEPI), precum şi reorganizarea subdiviziunii Agenţiei Unionale pentru Drepturile de Autor în
Agenţia de Stat pentru Drepturile de Autor a RM.

Prin efortul micilor colective ale agenţiilor create,
cu sprijinul Organizaţiei Mondiale de Proprietate
Intelectuală şi al oficiilor de specialitate din România,
Federaţia Rusă, Grecia, Ungaria, Statele Unite ale
Americii ş.a., într-un timp record au fost elaborate şi
puse în aplicare cele mai importante acte normative
naţionale în domeniu.
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Despre rolul şi locul proprietăţii intelectuale în dezvoltarea social-economică a Republicii
Moldova ne relatează dl Ştefan NOVAC, Director General al Agenţiei de Stat pentru Proprietatea
Intelectuală (AGEPI), instituţie care se află în pragul celor 15 ani de activitate.

Un efect regulatoriu benefic pentru sistemul naţional de
proprietate intelectuală în devenire au avut convenţiile,
tratatele, acordurile şi aranjamentele internaţionale
şi regionale în domeniu, la care, prin decizii politice
înţelepte, a aderat Republica Moldova.
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O cotitură esenţială în procesul de dezvoltare a

pe care o realizează consilierii şi reprezentanţii în pro-

sistemului naţional de proprietate intelectuală a avut

prietate industrială, evoluatorii obiectelor de proprietate

loc în anul 2004, când, conform prevederilor Codului

intelectuală, agenţii de gestionare colectivă a drepturi

cu privire la ştiinţă şi inovare, prin fuziunea Agenţiei

lor patrimoniale de autor ş.a.

de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale şi
Agenţiei de Stat pentru Drepturile de Autor, a fost
creată Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală
(AGEPI). Dispariţia cuvântului „protecţie” din denumirea noii Agenţii este motivată de extinderea şi amplificarea funcţiilor Agenţiei, acestea completându-se
cu măsuri şi acţiuni ce nu ţin nemijlocit de protecţia
proprietăţii intelectuale, cum sunt înregistrarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice, promovarea proprietăţii
intelectuale (PI), cooperarea cu alte instituţii şi
organizaţii în vederea valorificării rezultatelor ştiinţifice
şi a obiectelor de proprietate intelectuală ş.a.
Pentru Agenţia nou-creată a fost preluat logotipul
„AGEPI”, deja cunoscut pe larg atât în ţară, cât şi
peste hotare. În noua sa formulă - cea de organizator
şi realizator al protecţiei juridice a proprietăţii intelectuale pe teritoriul Republicii Moldova - AGEPI a preluat,
de asemenea, tradiţiile constituite pe parcursul anilor,
continuând şi amplificând cele mai eficiente acţiuni
întru asigurarea unei conştientizări profunde de către
cetăţenii ţării a rolului şi locului PI în dezvoltarea
economică, socială şi culturală a societăţii.
Din primii ani de funcţionare a sistemului, în paralel
cu asigurarea procedurilor de brevetare/înregistrare
a obiectelor de proprietate intelectuală (OPI), se
elaborează şi se implementează metode şi forme
operative de promovare şi popularizare a proprietăţii
intelectuale, de instruire şi perfecţionare a cadrelor
în domeniu. Sistematic, la iniţiativa colaboratorilor
AGEPI sau la cerere, se organizează seminare, sim-
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pozioane, conferinţe pentru diverse categorii

de PI funcţionează doar dacă sunt implicate toate
structurile interesate. Nu-i suficient doar de a înregistra
obiectul de proprietate intelectuală, e nevoie
şi de instituţii şi mecanisme care ar asigura respectarea drepturilor asupra obiectelor de PI.
De aceea, ca părţi componente ale sistemului naţional
de proprietate intelectuală se numără Ministerul
Afacerilor Interne, Serviciul Vamal, instanţele
judecătoreşti ş.a.
Şi, desigur, cea mai importantă verigă a sistemului o
constituie autorii, solicitanţii şi titularii drepturilor de
proprietate intelectuală, atât cei autohtoni, cât şi cei de
peste hotare, - verigă fără de care existenţa sistemului
nu ar avea sens.
- Ce cuprinde sintagma „proprietate intelectuală”?
- Proprietatea intelectuală, în sens foarte larg, cuprinde
drepturile legale ce rezultă din activitatea creativă
desfăşurată în domeniile economic, industrial, comercial, ştiinţific, literar sau artistic.
Tradiţional, proprietatea intelectuală constă din două
ramuri: „proprietatea industrială” şi „dreptul de autor
şi drepturile conexe”.
„Proprietatea industrială” cuprinde protecţia invenţiilor,
modelelor de utilitate, soiurilor de plante, mărcilor de
produse şi/sau de servicii, desenelor şi modelelor
industriale, topografiilor circuitelor integrate ş.a.

de beneficiari. Se elaborează şi se publică „Buletinul

„Dreptul de autor şi drepturile conexe” se referă la

Oficial de Proprietate Industrială”, revista cercetătorilor

protecţia operelor literare, de artă, ştiinţifice, artistico-

şi inventatorilor „Intellectus” cu suplimentele „Bursa
invenţiilor”, „AGEPI-Info”, „AGEPI-Expo”, lucrările
din colecţia “Biblioteca de proprietate intelectuală”,
enciclopedia “Cercetători şi inventatori din Republica
Moldova”. Tot aici se înscrie şi editarea CD-ROM-urilor
“Invenţii protejate în Republica Moldova”, “Legislaţia
Republicii Moldova în domeniul protecţiei proprietăţii
industriale” etc.



Am accentuat de mai multe ori faptul că un sistem

arhitecturale, programelor de calculator, precum
şi protecţia interpretărilor artiştilor, producătorilor
de fonograme, emisiunilor instituţiilor de radiodifuziune
şi de televiziune (drepturile conexe).
- Deci, ce funcţii şi atribuţii exercită AGEPI?
- În conformitate cu domeniul său de activitate,
Agenţia exercită funcţii şi atribuţii menite să asigure

Un alt element de bază al sistemului naţional de

o funcţionare eficientă a sistemului de proprietate

proprietate intelectuală este activitatea de intermediere

intelectuală. Printre ele vom menţiona aici doar cele

dintre autori, solicitanţi şi titulari de drepturi şi AGEPI,

ce se referă la:

stat şi la cadrul normativ-legislativ privind protecţia

Ô

publicaţiei „Эхо Москвы”, în care a fost remarcat

administrarea, păstrarea şi dezvoltarea bazelor

tratate internaţionale - în primul rând, pentru a sub-

elaborarea, coordonarea şi realizarea acordurilor
şi a programelor de colaborare cu alte ţări
şi organizaţii internaţionale în domeniu;

Ô

elaborarea şi implementarea programelor
de formare teoretică şi practică şi de perfecţionare
a specialiştilor în domeniu;

Ô

Ô

linia disponibilitatea şi abilitatea de a se integra şi de
a fi recunoscută de către comunitatea internaţională,
inclusiv cea europeană.
Suntem o ţară care începe să-şi relanseze economia,
însă nu avem mecanisme economice pentru a ne
impune în lume. Consider că integrarea ţării noastre
în sistemul internaţional de PI a condus la deschiderea economiei naţionale spre exterior. Nu în zadar,
în procesul de aderare la Organizaţia Mondială a

berarea titlurilor de protecţie a obiectelor

Comerţului s-a pus accentul pe conformarea legislaţiei

de proprietate intelectuală;

naţionale cu cerinţele Acordului privind aspectele

administrarea, conservarea şi completarea

examinarea şi înregistrarea contractelor de licenţă,
de cesiune, de gaj şi de franchising a drepturilor
de proprietate industrială;

Ô acordarea asistenţei juridice autorilor şi titularilor
dreptului asupra obiectelor de proprietate
intelectuală;
Ô acordarea sprijinului la constituirea organizaţiilor
de administrare colectivă a drepturilor patrimoni-

Ô

faptul că Republica Moldova a aderat la foarte multe

recepţionarea şi expertiza cererilor privind eli-

Colecţiei naţionale de brevete;

Ô

Preşedintele ţării, expuse într-un interviu acordat

proprietăţii intelectuale;

de date în domeniul proprietăţii intelectuale;

Ô

Aici vreau să fac o referinţă la relatările dlui V. Voronin,

drepturilor de proprietate intelectuală legate de comerţ
(TRIPS).
Aderând la tratatele internaţionale în domeniul
proprietăţii intelectuale, noi ne-am aliniat la cerinţele
pe care ni le înaintează Comunitatea Europeană şi
cea mondială faţă de sistemul de PI şi avem doar de
câştigat.
În acest context, aş vrea să aduc un exemplu. La
ultima şedinţă a Consiliului Interstatal pentru PI unele
ţări membre au pus în discuţie problema armonizării
legislaţiei naţionale cu directivele europene şi, desigur,

ale, monitorizarea activităţii acestora;

cu tratatele internaţionale. Cu alte cuvinte, dacă o ţară

efectuarea expertizei specializate a exemplarelor

să-şi armonizeze legislaţia cu prevederile tratatu-

de opere şi fonograme ş.a.

lui respectiv. Pentru noi deja nu mai există această

- Cum se explică faptul că republica noastră a aderat

din CSI aderă la un tratat în domeniu, ea este nevoită

problemă.

la majoritatea convenţiilor şi tratatelor internaţionale,

- În ultimul timp se vorbeşte tot mai mult de o dez-

iar alte ţări – nu. Care-i efectul aderării?

voltare durabilă a ţării. Care este rolul Agenţiei în acest

- Aş dori să menţionez încă o dată că dezvoltarea
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elaborarea propunerilor referitoare la politica de

proces?

şi perfecţionarea sistemului naţional de proprietate

- Rolul Agenţiei în procesul de dezvoltare durabilă a

intelectuală se datorează în mare parte sprijinului

ţării constă, în primul rând, în asigurarea protecţiei

internaţional de care beneficiază ţara noastră.

obiectelor de PI. Trebuie să conştientizăm cu toţii

Printre organizaţiile şi instituţiile internaţionale

faptul că economia modernă se bazează mai mult pe

şi regionale cu care colaborează AGEPI sunt,

active imateriale. Pentru marea majoritate a între-

în primul rând, Organizaţia Mondială de Propri-

prinderilor din ţările economic dezvoltate, ponderea

etate Intelectuală (OMPI), Organizaţia Mondială a

proprietăţii intelectuale în active este de circa 60-70-80

Comerţului (OMC), Uniunea Europeană (UE), Oficiul

sau chiar 90 la sută. Şi lucrul acesta îl vedem foarte

European de Brevete (OEB), Oficiul Eurasiatic de Bre-

simplu chiar din postura noastră de consumatori.

vete (OEAB), Consiliul Interstatal CSI pentru

Noi căutăm mereu să cumpărăm un produs al unei

problemele protecţiei PI.

companii cu renume, care ne atrage mai mult decât
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calităţile produsului ca atare. Deci, numele produsului
costă enorm, el joacă un rol extrem de mare în dezvoltarea economiei. Sarcina noastră este anume de
a facilita utilizarea proprietăţii intelectuale în relansarea economică, deoarece fără aportul PI, numai pe
resursele naturale şi pe materia primă nu ne putem
baza. De aceea consider că economia ţării noastre
trebuie să se dezvolte ţinând cont de utilizarea la maximum a obiectelor de PI.
Un factor primordial în sporirea eficienţei sistemului de
protecţie şi aplicare a proprietăţii intelectuale îl constituie stimularea autorilor, a titularilor şi valorificatorilor
PI. Cu sprijinul AGEPI, instituţiile inovatoare şi inventatorii din republică participă la expoziţii şi saloane
naţionale şi internaţionale, unde au posibilitatea să
stabilească relaţii de afaceri cu parteneri din ţară şi
de peste hotare. Nivelul tehnic şi noutatea invenţiilor
prezentate la expoziţii şi saloane sunt de fiecare dată
înalt apreciate, iar inventatorii obţin distincţii de primă
mărime. Meritele inventatorilor şi ale întreprinderilor ino
vatoare sunt, de asemenea, înalt apreciate de OMPI.
În prezent în republică activează 23 de deţinători ai
Medaliei de Aur OMPI „Inventator Remarcabil”, iar
mai multe întreprinderi şi instituţii au intrat în posesia
Trofeului OMPI „Întreprindere inovatoare”. Această
realitate ne dă dreptul să afirmăm că AGEPI joacă un
rol important în procesul de relansare a economiei
naţionale şi, implicit, în dezvoltarea durabilă a ţării.
- Vă rugăm să ne relataţi despre Expoziţia
Internaţională Specializată „INFOINVENT”,
organizată de AGEPI.
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- Un capitol aparte în activitatea de promovare şi
stimulare a procesului inovativ din ţară îl constituie
Expoziţia Internaţională Specializată „INFOINVENT”,
care este un adevărat for al inteligenţei autohtone, în
cadrul căruia se formează treptat piaţa naţională de
invenţii, tehnologii, tehnică şi materiale noi.
De rând cu noile invenţii, soiuri de plante, modele
şi desene industriale, proiecte inovaţionale, agenţii
economici au posibilitatea să-şi expună produsele şi
serviciile, marcate cu semne distinctive, larg cunoscute
în rândul consumatorilor. Noi elaborări expun întreprinderile mici şi mijlocii, instituţiile de cercetare-dezvoltare
şi de învăţământ superior atât din Republica Moldova,
cât şi din Federaţia Rusă, Ucraina, România ş.a.
În cadrul Expoziţiei „INFOINVENT” se anunţă bilanţul
concursurilor “Trofeul AGEPI pentru inovare şi creativitate”, „Invenţia anului”, „Cel mai dotat tânăr inventator” şi



al Concursului jurnaliştilor care abordează tematica PI.
- Activitatea legată de examinarea cererilor de brevetare/înregistrare a obiectelor de proprietate intelectuală
necesită o înzestrare tehnico-materială
şi informaţională performantă. Care este situaţia la
acest capitol?
- Pe parcursul anilor, au fost depuse eforturi considerabile la crearea şi modernizarea bazei tehnico-materiale şi informaţionale a AGEPI. În prezent sunt create
condiţiile necesare atât pentru activitatea eficientă a
specialiştilor Agenţiei, cât şi pentru cea a utilizatorilor
sistemului naţional de proprietate intelectuală din toate
zonele republicii.
La dispoziţia specialiştilor şi solicitanţilor sunt puse
baze de date pentru toate obiectele de proprietate
intelectuală. Este asigurat accesul liber la un şir de
baze de date naţionale şi internaţionale. Izvoare
indispensabile de informaţii utile pentru orice persoană
interesată sunt paginile noastre internet: www.agepi.
md, www.moldovanpatentofice.org, www.infoinvent.
md, accesarea cărora oferă vizitatorului multiple
posibilităţi – de la familiarizarea cu principalele
direcţii de activitate ale Agenţiei până la efectuarea
cercetărilor documentare pe obiecte de PI.
În afară de aceasta, este organizat un schimb permanent de informaţii cu Oficiul European de Brevete,
Oficiul Eurasiatic de Brevete, oficii de specialitate din
diverse ţări ale lumii, ceea ce asigură veridicitatea
documentării. Cât priveşte înregistrarea rezultatelor ştiinţifice, funcţia aceasta noi am preluat-o de la
Institutul Naţional de Economie şi Informaţie TehnicoŞtiinţifică şi acum la AGEPI este în curs de elaborare o
bază de date cu informaţia despre rapoartele ştiinţifice,
realizate în instituţiile de învăţământ superior şi de
cercetare-dezvoltare, finanţate din bugetul de stat.
- Există, eventual, o analiză vizând domeniile de cercetare ale savanţilor şi tematica brevetelor de invenţie?
Or, câteva decenii în urmă era „la modă” să inventezi
în domeniul militar.
- Nu cred că ţine numai de modă, sunt mai mulţi factori care influenţează acest proces. Există domenii în
care activitatea inventivă dintotdeauna a fost destul de
prodigioasă, problema constă însă în transferul tehnologic sau în implementarea rezultatelor acestei activităţi.
Invenţiile brevetate nu se utilizează în tehnologii, deoarece nu corespund cerinţelor economice sau tehnologice. Pentru a depăşi obstacolele existente a fost luată

- Vă rugăm să ne relataţi succint despre rezultatele
activităţii de brevetare/înregistrare a obiectelor de PI în
anul ce s-a scurs.
- În anul 2006 au fost depuse circa 7200 cereri de
protecţie a obiectelor de proprietate intelectuală
sau cu 4 % mai multe decât în anul precedent. Este
îmbucurător faptul că pe an ce trece creşte numărul
cererilor de protecţie depuse de solicitanţii naţionali atât
în ţară, cât şi în străinătate. Un fapt deosebit de important pentru economia naţională îl constituie interesul
semnificativ al solicitanţilor străini faţă de ţara noastră,
care se manifestă prin solicitarea tot mai masivă a
protecţiei obiectelor de proprietate industrială pe teritoriul Republicii Moldova. Cantitativ această activitate se
caracterizează prin depunerea la AGEPI a circa 5000
cereri de protecţie, inclusiv prin desemnarea ţării noa
stre în cererile internaţionale, depuse conform Aranjamentului şi Protocolului de la Madrid Aranjamentului de
la Haga şi Aranjamentului de la Lisabona.
La sfârşitul anului 2006 în republica noastră erau
valabile 2460 brevete de invenţie, eliberate de Oficiul
Eurasiatic de Brevete sau cu 16 % mai multe decât
la 31 decembrie 2005. Asemenea indici pozitivi sunt
înregistraţi şi în activitatea de protecţie a mărcilor de
produse şi/sau de servicii, precum şi a desenelor/mo
delelor industriale.
- Referindu-ne la planurile de perspectivă, care sunt
obiectivele Agenţiei?
- AGEPI se preocupă în permanenţă de crearea
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condiţiilor favorabile pentru dezvoltarea cadrului
normativ-legislativ, promovarea şi popularizarea
proprietăţii intelectuale – activităţi care, în consecinţă,
conduc la conştientizarea rolului proprietăţii intelectuale în dezvoltarea social-economică a ţării. În albia
activităţilor menţionate se înscriu şi măsurile de punere
în aplicare a Strategiei de dezvoltare a sistemului
naţional de protecţie şi utilizare a obiectelor de proprie
tate intelectuală până în anul 2010.
Dintre problemele de perspectivă ce stau în faţa
AGEPI putem menţiona următoarele:

Ô
	

Ô

Armonizarea întregului set de acte normative naţionale în domeniul protecţiei PI cu directivele UE;
Realizarea prevederilor din Planul de acţiuni
RM-UE, ale Programului de stat de susţinere
a micului business ş.a.

O atenţie deosebită va fi acordată elaborării unui
mecanism funcţional de contracarare a cazurilor de
încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală.
Toate măsurile preconizate sunt orientate spre conşti
entizarea tot mai profundă de către toţi membrii societăţii
a rolului decisiv pe care îl exercită proprietatea intelectuală
asupra dezvoltării social-economice a ţării şi ameliorării
substanţiale a calităţii vieţii tuturor cetăţenilor ei.
În acest context, aş dori să pot afirma că creşterea
tot mai evidentă a interesului agenţilor economici, al
instituţiilor de învăţământ superior şi de cercetaredezvoltare, al cercetătorilor şi inventatorilor, al tuturor
oamenilor de creaţie faţă de respectarea şi realizarea
drepturilor legale asupra obiectelor de proprietate
intelectuală este un rezultat direct al eforturilor depuse
de colaboratorii AGEPI pe parcursul anilor întru dezvoltarea şi consolidarea sistemului naţional de proprietate intelectuală.
- Vă mulţumim şi vă dorim succese în anul jubiliar!
Interviu realizat
de Svetlana SELIUCOV şi Mihai CUCEREAVÎI

Summary
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decizia de a organiza nişte întruniri specializate - mese
rotunde, unde s-ar discuta problemele menţionate. Au fost
alese câteva domenii prioritare atât din punct de vedere
tehnico-economic, cât şi al brevetării invenţiilor. În lista
celor mai performante direcţii aş trece medicina şi farmaceutica, utilajul medical, agricultura, industria alimentară şi
chimia. Un loc aparte îl ocupă domeniul legat de nanoteh
nologii. Domeniile menţionate sunt cele mai solicitate
sau „la modă”, cum ziceţi Dvs., în cererile de brevetare a
invenţiilor.

In this interview Mr. Stefan NOVAC, Director General of AGEPI, relates on the intellectual property
role and place in the socio-economic development of the Republic of Moldova, on the activity of the
State Agency on Intellectual Property which in 2007 will celebrate the remarkable 15-th anniversary,
as well as on the perspective plans of the Agency.
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Programul STEP: dezvoltarea
pieţei inovaţiilor

Corina ROMAN, manager
programe industriale

dr. Lidia ROMANCIUC,
director executiv MRDA

În Statele Unite ale Americii inovaţiile contribuie la crearea produsului intern brut (PIB) cu 70%,
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pe când în ţările din spaţiul postsovietic acest indice se ridică la maximum 5%.
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În Moldova, pentru a beneficia de un impact efectiv,

alte distincţii şi diplome. După aceasta, în lipsa unei

piaţa inovaţiilor a intrat cu succes în faza incipientă de

continuităţi de promovare concretă a acestor inovaţii,

dezvoltare, începând să se contureze vizibil struc-

procesul pare să se blocheze, chiar dacă valoarea lor

tura şi mecanismul de funcţionare a ei. Necesitatea

a fost recunoscută la nivel internaţional. Drept urmare,

promovării unui model de dezvoltare a pieţei inovaţiilor

atât oamenii de afaceri, cât şi oamenii de ştiinţă din

în ţara noastră are o explicaţie simplă: oamenii de

Moldova, muncesc conform unor vectori paraleli, inter-

ştiinţă generează anual sute de idei care ar putea fi

esele lor intersectându-se foarte rar.

implementate în business, iar oamenii de afaceri sunt
în continuă căutare de tehnologii şi idei de afaceri.
Lipsa unui mecanism de comunicare între aceste
părţi are drept consecinţă direcţionarea interesului
spre Vest, de unde companiile din Moldova preferă

Modelul necesar de dezvoltare a pieţei inovaţiilor este
elaborat şi promovat activ de către Academia de Ştiinţe
a Moldovei (AŞM), Asociaţia de Cercetare şi Dezvoltare din RM (MRDA) - Partenerul Fundaţiei SUA de

să importe produse noi, echipament şi tehnologii,

Cercetări Civile şi Dezvoltare (CRDF), Agenţia de Stat

iar oamenii de ştiinţă, la rândul lor, tind sa-şi prez-

pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova

inte inovaţiile la simpozioane internaţionale, de unde

(AGEPI), Agenţia de Inovare şi Transfer Tehnologic

revin cu zeci şi sute de medalii de aur şi de argint, cu

(AITT) şi alte organizaţii locale şi internaţionale, care

va de către Asociaţia MRDA cu contribuţia Fundaţiei

lista programelor ce promovează dezvoltarea pieţei

SUA de Cercetări Civile şi Dezvoltare.

(Science and Technology Enterpreneurship Program)
şi Programul de dezvoltare industrială, iniţiat în Moldo-

La baza Programului STEP se află 6 proiecte orientate, spre dezvoltarea pieţei inovaţiilor în Moldova (mai
multe informaţii puteţi găsi la: www.mrda.md/step ).

MRDA,
Programul STEP
Proiectul 1
“Cataloagele
Inovaţiilor Top”

Proiectul 6
“Conferinţa “Ştiinţă
şi Business”

Proiectul 2
“Clubul Naţional
“Parteneriat,
Ştiinţă şi Business”

Proiectul 5
“Tendere
de afaceri pentru
soluţii ştiinţifice”

Proiectul 3
“Pagina web a
inovaţiilor STEP”

Proiectul 4
“Partneriat cu
revista “Marketing”

Proiectul 1 – “Cataloagele Inovaţiilor Top” – a fost

şi valorificare în domeniile sus-menţionate. Procedura

iniţiat de către Asociaţia MRDA în ianuarie curent,

de selectare a inovaţiilor incluse în aceste cataloage

având drept scop primar promovarea inovaţiilor în

începe la AGEPI, ulterior lista inovaţiilor fiind preluată

lumea afacerilor. Proiectul include elaborarea a 5 vol-

de Asociaţia MRDA pentru organizarea evaluărilor,

ume, fiecare într-un tiraj de 500 exemplare:

efectuată de companiile de afaceri şi de către AŞM.

1.

Catalogul Inovaţiilor
Top în agricultură;

2.

Catalogul Inovaţiilor
Top în energetică;

3.

expertizei ştiinţifice, efectuată de către instituţiile de
resort ale AŞM.
Oamenii de afaceri, interesaţi să consulte anumite

Top în nanotehnologii,

volume, le pot solicita la sediul Asociaţiei MRDA:

inginerie industrială,

Chişinău, str. Mateevici, nr. 60, bloc 4, birou 115.

de construcţie;
Catalogul Inovaţiilor
Top în ingineria mediului;
5.

businessului sunt incluse în aceste volume în baza

Catalogul Inovaţiilor

materiale şi tehnologii
4.

Astfel, inovaţiile scanate şi selectate de reprezentanţii

Catalogul Inovaţiilor
Top în medicină şi
farmaceutică (pentru
publicare în decembrie curent).

În aceste volume au fost prezentate integral peste 100
de inovaţii aplicabile, pregătite pentru implementare

Proiectul 2 – “Clubul Naţional „Parteneriat, Ştiinţă şi
Business” – a fost lansat de către Asociaţia MRDA
în martie curent, având menirea de a-i întruni pe
oamenii de ştiinţă şi de afaceri din Moldova pentru a
facilita dezbaterea şi soluţionarea unor problemele de
afaceri, promovarea efectivă a inovaţiilor aplicabile. La
şedinţele acestui club au fost examinate în special 5
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inovaţiilor în ţara noastră menţionăm Programul STEP
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recunosc oportunitatea unui astfel de mecanism. Din

direcţii majore ale dezvoltării economice:

Ô

Agricultura (martie),

Ô

Energetica (mai),
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Proiectul 3 – “Pagina inovaţiilor STEP:
www.step.mrda.md“, elaborată de Asociaţia MRDA –
integrează cele 2 variabile majore ale pieţei inovaţiilor:
cererea şi oferta, iar pentru a facilita intersecţia lor sunt
propuse o serie de programe de finanţare sub formă
de granturi, asistenţă tehnică şi credite.
Pagina Oferta ştiinţei conţine o serie de inovaţii
aplicabile, promovate pentru comercializare. Domeniile
acoperite până în prezent sunt următoarele:

Ô

Nanotehnologile şi ingineria industrială (septembrie),

Ô

Ingineria mediului (noiembrie),

Ô

Medicina şi farmaceutica (decembrie).

Ô

Agricultură;

Ô

Construcţii;

Ô

Energetică;

Ô

Ecologie;

Ô

Inginerie
industrială;

Fiecare eveniment este organizat conform unei proceduri ce implică instruirea a 5-7 echipe din ştiinţă cum
să structureze informaţiile şi cum să-şi promoveze

Ô

Nanotehnologii.

inovaţiile în faţa unui auditoriu de peste 100 de
participanţi: reprezentanţi ai businessului şi diverselor
organizaţii internaţionale (BISNIS, Banca Mondiala,
INTAS-Moldova, USAID/CEED, STCU etc.).

Această lista urmează a fi actualizată continuu de
către Asociaţia MRDA, astfel încât să extindem permanent ofertele şi posibilităţile de alegere a unor idei
aplicabile pentru oamenii de afaceri.
Pagina Cererea businessului mai include un sistem
de colectare a solicitărilor pentru soluţionarea unor
probleme de afaceri cu contribuţia şi implicarea
nemijlocită a oamenilor de ştiinţă. Aici oamenii de
ştiinţă vor afla lista problemelor ce necesită soluţii, prin
urmare, şi numele unor parteneri potenţiali de afaceri.
În perspectivă, cu ajutorul partenerilor de la Fundaţia

Totodată, la aceste întruniri oamenii de afaceri sunt
invitaţi să-şi formuleze exact propunerile de colabo-
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rare, explicându-le în mod detaliat oamenilor de ştiinţă
ce soluţii aşteaptă ei sub aspectul reducerii cheltuielilor
de producţie, îmbunătăţirii calităţii, sporirii eficienţei
etc. La şedinţele precedente, companii precum ÎM
“EFES Vitanta Moldova Brewery” SA, ÎM “Glass
Container Company” SA, ÎM “Orvento Metal Trading
Co” SRL, ÎM “Topaz” SA au venit cu solicitări concrete
privind modul în care oamenii de ştiinţă le-ar putea
acorda asistenţă unităţilor date pentru soluţionarea
problemelor cu care se confruntă ele la ora actuală
(vezi: www.step.mrda.md).
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CRDF, această pagină se va extinde în SUA şi în întreg arealul ex-sovietic. Astfel, pagina web va ajunge
la un nivel regional, facilitând creşterea probabilităţii
de conexiune “probleme economice – soluţii ştiinţifice”
şi crearea noilor parteneriate.
Proiectul 4 – “Parteneriat cu revista „Marketing” – a
oferit posibilitatea de a lansa o rubrică nouă, “De la
ştiinţă la business”, astfel dezvoltându-se un marketing
inovaţional bazat pe promovarea rezultatelor notabile
ale inovatorilor din Moldova. Revista „Marketing” este
editată de Centrul de Semiotică Economică, condus
de dr. Silvia Hârnău, în parteneriat cu AŞM, AGEPI
şi Asociaţia MRDA. Primul număr al revistei include,
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la capitolul inovaţii, două articole de excepţie, “Livezi
care aduc bani grei” şi “Case ieftine, durabile şi calde”,
prezentând argumente multiple şi convingătoare în
susţinerea faptului că ştiinţa poate genera şi chiar
generează profit.
Prin intermediul revistei „Marketing”, vor
fi prezentate lunar
inovaţiile implementate cu succes în
Moldova. Cele recomandate în primul

creştere a nucilor, având o productivitate şi o calitate

număr – detector de

a produsului final net superioară celei existente azi pe

gaze (la preţ de 2 ori

piaţă.

mai mic decât cele
importate), remediu
gratis contra bolii de
lupoaie la floarea
soarelui, tehnologii
de creştere a noilor soiuri de peşte de înaltă calitate
la costuri reduse etc. – cu siguranţă, vor contribui nemijlocit la sporirea credibilităţii şi prestigiului ştiinţei pe
piaţa afacerilor într-o economie de piaţă viabilă.
De asemenea, special pentru oamenii de ştiinţă,
redacţia inserează la această rubrică informaţii utile
şi instrumente de lucru pentru facilitarea traducerii
inovaţiilor din “limba ştiinţei” în “limba businessului”,
înlesnirea şi eficientizarea comunicării, organizarea şi
pregătirea business-planului pentru potenţialii investitori, structurarea informaţiilor şi pregătirea sumarului
pentru promovarea invenţiilor în lumea afacerilor.

În scopul eficientizării comunicării între părţi, Asociaţia
MRDA a organizat pentru oamenii de ştiinţă 2 seminare la tema „Cum să negociem reuşit cu oamenii
de afaceri”, conduse de dr. Claudia Crăciun. 25 de
oameni de ştiinţă au beneficiat de informaţiile oferite î
n cadrul lor, perfecţionându-şi abilităţile de comunicare
şi negociere în afaceri.
Proiectul 6 – “Conferinţa „Ştiinţă şi Business” – este
organizată anual de Asociaţia MRDA, Partenerul
Fundaţiei SUA pentru Cercetări Civile şi Dezvoltare
(CRDF) şi Academia de Ştiinţe a Moldovei (AŞM),
cu suportul Agenţiei de Stat pentru Proprietatea
Intelectuală a RM (AGEPI) şi Agenţiei de Inovare şi
Transfer Tehnologic (AITT). Scopul acestei conferinţe
îl constituie organizarea concursului de Granturi STEP
pentru parteneriatele „Ştiinţă şi Business”.

Proiectul 5 – “Tendere de afaceri pentru soluţii
ştiinţifice” – a fost iniţiat cu scopul de a intermedia
crearea noilor parteneriate „ştiinţă-business”. Primul
Asociaţia MRDA atunci când compania “Politrans”
SRL, reprezentată de Directorul companiei, Mircea
Eliadi, i-a solicitat Centrului Naţional de Studiu şi
Testarea Materialelor să elaboreze, cu costuri minime,
un dispozitiv care ar determina nivelul combustibilului,
transmiţându-i companiei datele prin satelit.
Un alt tender de succes a fost organizat la solicitarea GŢ “Sveatoslav Boţorovschi”, care s-a soldat cu
iniţierea unui parteneriat economic cu Centrul Ştiinţific
al Culturilor Nucifere. Conlucrarea dintre aceste
structuri va permite să fie testate tehnologiile noi de

Concursul urmăreşte, de asemenea, scopul instruirii
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tender pentru soluţii ştiinţifice a fost organizat de

oamenilor de ştiinţă din Moldova privind structurarea
corectă a informaţiilor cu caracter ştiinţific şi prezentarea avantajoasă a inovaţiilor unor oameni de afaceri
şi potenţiali investitori.
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Etapele Programului de Granturi STEP:

Concursul Granturi STEP

Etapa 1: Anunţarea programului
Etapa 2: Expertiza locală şi în SUA
Etapa 3: Instruirea semifinaliştilor
Etapa 4: Prezentarea proiectelor la Conferinţa cu genericul
„Parteneriat, Ştiinţă şi Business”
Etapa 5: Implementarea proiectelor şi Follow up

Perioada

martie-iunie
august
septembrie
noiembrie
septembrie

martie
(anul următor)
În cadrul Programului de Granturi STEP 2006 au fost

Dr. Aliona MEREUŢĂ, USM, şi Veaceslav SEMENIUC,

desemnate următoarele echipe câştigătoare:

Întreprinderea Experimentală Chimică “Izomer”

Câştigătorii STEP 2006

Proiectul 5: “Implementarea tehnologiilor nucifere”

Proiectul 1: “Implementarea şi optimizarea producerii
în masă a carbonului activ, folosind materie primă
netradiţională”
Dr. Tudor LUPAŞCU, Institutul de Chimie, AŞM, şi
Constantin COJOCARI, Colitmas-Export SRL
Proiectul 2: “Hidroliza componenţilor stabili din ape re
ziduale vinicole pentru producerea eficientă a biogazului”
Dr. Victor COVALIOV, Centrul de Cercetări Ştiinţifice
Chimie Aplicată şi Ecologică, USM, şi Ion PLUGARU,
“Vinaria Bardar” SA
Proiectul 3: “Aplicarea şi perfecţionarea utilizării
preparatului Reglalg pentru tratarea seminţelor grâului
de toamnă înainte de semănat în scopul sporirii
rezistenţei şi productivităţii”
Dr. Alexandru DASCALIUC, Institutul de Genetică
şi Fiziologie a Plantelor, AŞM, şi Anatol PLĂCINTĂ,
Fortina-Labis SRL
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Proiectul 4: “Optimizarea tehnologiei de obţinere a
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fungicidului pe bază de cupru”

Dr. Alexandru JOLONDCOVSCHI, Uniunea Asociaţiilor
de Producători Nuciferi din Moldova, şi Sveatoslav
BOŢOROVSCHI, GŢ “Sveatoslav Boţorovschi”
Proiectul 6: “Dispozitiv cu feedback de tratare a apei
pentru schimbătoarele de căldură”
Mihail POLEACOV, Uniunea Inventatorilor
şi Raţionalizatorilor din Moldova, şi Eugen PIRIN,
Compania MGM
Proiectul 7: “Senzor pentru măsurarea volumului
combustibilului în rezervorul autocamioanelor, cu
capacitate de transfer al datelor în regim real de timp
la distanţă (SECC)”
Mihai ENACHI, UTM, şi Nicolae CHISTRUGA, GPS
Sistem SRL
Proiectul 8: “Elaborarea convertorului cu frecvenţă
electrică în 3 faze pentru motor asincron de curent
electric până la 2.2 kWt”
Vladimir GOREMÎCHIN, Institutul de Fizică Aplicată,
AŞM, şi Alexandru CATAN, „Mezon” SA

mulţumiri speciale pentru suportul acordat în promovarea Programului STEP:
Academiei de Ştiinţe a Moldovei (AŞM)
Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI),
Agenţiei de Inovare şi Transfer Tehnologic (AITT)
Camerei de Comerţ Americane în Moldova (AMCHAM)
BISNIS, Ambasada SUA
Centrului de Semiotică Economică
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Asociaţia MRDA aduce sincere felicitări câştigătorilor şi

Centrului Moldo-American pentru Iniţiativă Privată (MACIP)
PNUD / Growing Sustainable Business
USAID / CEED
Companiei IM “EFES Vitanta Moldova Brewery” SA

Summary

The development of the innovations market in the Republic of Moldova is nowadays of a popular

demand, the required model being elaborated and actively promoted by the Academy of Sciences of
Moldova (ASM), Moldovan Research and Development Association (MRDA) – the Partner of the USA
Civil Researches and Development Foundation, State Agency on Intellectual Property of the Republic
of Moldova (AGEPI), Agency on Innovation and Technology Transfer (AITT) etc. Among the important programs promoting the development of the innovations market in Moldova should be mentioned
first of all the STEP Program (Science and Technology Entrepreneurship Program) (at the head of
this Program there are 6 special ample projects) and the Program of industrial development initiated
in Moldova by the MRDA Association with the USA Civil Researches and Development Foundation
assistance.

CALENDAR
fesor universitar, şef catedră ortopedie, traumatologie şi chirurgie la USMF “N. Testemiţanu”.

Filip GORNEA a urmat Şcoala Medicală din Soroca (1959-1960), apoi serviciul militar în calitate de
felcer. În 1963 devine student la Facultatea de medicină generală a Institutului de Stat de Medicină din
Chişinău, pe care o absolveşte cu menţiune (1969). În 1972 se înscrie doctorand la Institutul Central Ortopedie şi Traumatologie “N. Pirogov” (Moscova). În 1975 susţine cu succes teza de doctor în medicină,
iar în 1992 teza de doctor habilitat, consacrată tratamentului complex al leziunilor grave ale articulaţiei
cotului.
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La 17 noiembrie 1941 s-a născut la Bulboci, Soroca, Filip GORNEA, doctor habilitat în medicină, pro-

Din 1998 este şef la Catedra de ortopedie, traumatologie şi chirurgie a USMF “N. Testemiţanu”. Autor
a 156 de publicaţii ştiinţifice, 10 invenţii, 86 inovaţii, Filip GORNEA a contribuit esenţial la aprofundarea procedeelor, metodelor de diagnosticare şi tratamentului traumatismelor şi maladiilor aparatului
locomotor.
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Devenirea capitalului
intelectual şi dematerializarea
activităţilor economice

dr. Iurie BADÎR,
şef Secţie economie şi evaluare, AGEPI

Cercetarea dimensiunii economice a proprietăţii intelectuale impune cu pregnanţă necesitatea

definirii şi studierii fenomenelor de „capital intelectual” şi „active imateriale”, care la ora actuală
au căpătat o largă răspândire în literatura ştiinţifică şi în mediul antreprenorial, fiind apriori şi pe
bună dreptate considerate drept fenomene caracteristice domeniului de proprietate intelectuală.
Pe parcursul ultimelor decenii a devenit deja o tradiţie

de M. Friedman capitalului umanitar, cele efectuate de

reflectarea, în dările de seamă anuale ale marilor com-

G. Becker, T. Schulitz, P. Romer, L. Edvinsson şi M.

panii din Occident, în cadrul unor compartimente sepa-

Malone în domeniul capitalului uman, cele întreprinse

rate, a potenţialului intelectual al societăţilor respective

de M. Polanyi şi P. Drucker, având ca temă economia

şi a nivelului de utilizare a acestuia. Concomitent, s-au

cunoştinţelor etc.

operat anumite modificări în scopul reflectării patrimoniului de provenienţă intelectuală, aflat în posesie în
calitate de element al activelor acestora, şi în rap-
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oartele financiare şi bilanţurile contabile.

umanitar, efectuată de către M. Friedman, reprezintă
primele tendinţe fragile, sesizate deja către sfârşitul
anilor 50 ai sec. XX, de subminare a rolului exclusiv

În pofida extinderii pe scară largă a termenului „capital

al capitalului tehnic şi al celui financiar în dezvoltarea

intelectual”, a prezenţei lui în numeroase lucrări şi

economică.

publicaţii recente, lansării unor lucrări consacrate
cu predilecţie acestui fenomen, capitalul intelectual
rămâne deocamdată puţin studiat şi insuficient integrat
în cercetările economice, elaborările teoretico-practice, fiind afectate de incertitudine, caracter neunivoc,
adeseori contradictoriu.
Premisele abordărilor moderne a noţiunii de „capital
intelectual” au prins contur în cercetările consacrate
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Divizarea în cadrul capitalului întreprinderii a capitalului

Specificul capitalului umanitar a fost examinat
reieşindu-se din posibilităţile limitate de substituire a
acestuia cu alte componente ale capitalului funcţional,
particularităţile schimbului şi comercializării lui, nivelul
redus al lichidităţii – proprietăţi ce impun întreprinderii
costuri suplimentare.
Un alt concept studiat în acelaşi context este cel al
capitalului uman, definit ca o totalitate complexă a

aspecte, aceasta este definită, de asemenea, drept

prin utilizarea lor eficientă, conduce la obţinerea unor

economie informaţională, economie digitală, economie

venituri suplimentare. Studiul s-a efectuat prin metoda

a intangibilelor, E-Economic etc. Iar în cadrul forului

analogiei, aplicându-se legităţile şi principiile generale

şefilor de statele şi guverne europene, desfăşurat în

de funcţionare a formelor tradiţionale ale capitalului.

anul 2000 la Lisabona, a fost definită ca economie
bazată pe ştiinţă.

formează utilizându-se capacităţile native ale omului,

Noua economie este asociată deseori cu informatiza-

plus investiţiile necesare în educaţie şi învăţământ.

rea şi digitalizarea tranzacţiilor, considerându-se că

Performanţa capitalului uman se reflectă în eficaci-

revoluţionarea tehnologiilor informaţionale contribuie

tatea economică şi ritmurile de creştere. Prin urmare,

semnificativ la creşterea economică rapidă, diminu-

investiţiile în sfera învăţământului şi a pregătirii

area inflaţiei, depăşirea ciclicităţii economice. Însă unii

profesionale sunt considerate ca fiind unele dintre cele

cercetători exprimă o opinie opusă, considerând că im-

mai eficiente. Astfel, capitalul uman, care este practic

pactul economic al revoluţiei informaţionale şi digitale

inseparabil de purtătorii lui, se încadrează în procesul

asupra modalităţilor de comunicare este comparabil cu

inovaţional ca element indispensabil al acestuia. Ela

implementarea telegrafului.

borarea respectivului concept, cercetarea principiilor
funcţionării capitalului uman i-au adus lui G. Becker, în
1992, Premiul Nobel în domeniul economiei.

Mai consistentă ni se pare abordarea teoretică a
experţilor Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare
Economică, care consideră că economia bazată pe

Cunoştinţele, care au şi ele un rol foarte important,

cunoştinţe este determinată în mod direct de formarea,

reprezintă totalitatea informaţiilor generate în procesul

distribuirea şi utilizarea cunoştinţelor şi informaţiei.

cunoaşterii, inclusiv cele obţinute în mod practic şi

Pentru a defini aspectul economic al acestui fenomen,

acumulate la un moment dat. Conştientizarea rolului

Tomas Stewart, de exemplu, merge şi mai de-

economic exclusiv şi a ponderii mereu crescânde

parte, susţinând că economia bazată pe cunoştinţe

a acestora în dezvoltarea societăţii moderne, im-

examinează banii în contextul cumpărării, producerii şi

pune tratarea lor în calitate de factor determinant

vânzării cunoştinţelor.

al producţiei, resursă economică, element integru
al capitalului funcţional. Acest mod de tratare a
cunoştinţelor nu se înscrie în teoriile economice
tradiţionale şi, prin urmare, necesită formularea unui
nou concept economic care, conform opiniei lui P.
Drucker, ar plasa ”cunoştinţele în centrul procesului
de generare a prosperităţii”. În această ordine de
idei, P. Drucker menţionează că este necesar să fie
cercetate modalităţile de aplicare a cunoştinţelor,
procesul de formare a costurilor, impactul economic al
cunoştinţelor, aspectul cantitativ şi productivitatea lor.
Opinia lui P. Drucker privind necesitatea de a aborda
într-o viziune nouă rolul cunoştinţelor în dezvoltarea economică nu este unică. În acest context, vom
menţiona faptul că mai mulţi savanţi au susţinut ideea
oportunităţii elaborării unei noi paradigme economice,
care să reflecte în mod adecvat rolul exclusiv al
cunoştinţelor în economia modernă.

Astfel, economia bazată pe cunoştinţe reprezintă o
nouă stare a acesteia, caracteristică epocii postindustriale, în care cunoştinţele se transformă într-un factor
de producţie dominant, activitatea economică tinde
spre o dematerializare semnificativă, iar comercializa
rea prin reţelele informatice marginalizează considerabil modalităţile tradiţionale de desfacere.
Cercetarea aprofundată a capitalului uman şi a
cunoştinţelor, în contextul constituirii capitalului intelectual, demonstrează că acestea sunt nu doar premisele
capitalului intelectual, dar şi o eventuală temelie pentru
clasificarea elementelor constitutive ale acestuia. Mai
mult decât atât, în opinia noastră divizarea capitalului intelectual în capital uman şi cunoştinţe este mai
judicioasă, deoarece în clasificările bazate pe divizarea capitalului intelectual în active de piaţă, active
umane, de proprietate intelectuală şi infrastructură,
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Conform conceptului menţionat, capitalul uman se

ASPECTE ACTUALE
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capacităţilor şi abilităţilor creative ale angajaţilor, care,

sau în capital uman şi structural, compus din capi-

Aceste procese au dat naştere conceptului ”noii

talul clientelei, cel organizaţional şi, în unele cazuri,

economii” sau a economiei bazate pe cunoştinţe,

capitalul relaţional, se manifestă tendinţa generală de

aplicat pe larg la finele sec. XX în teoria şi practica

dispersare neîntemeiată a obiectelor de proprietate

economică. Menţionăm că, în funcţie de multiplele ei

intelectuală, acestea fiind încadrate în diverse ele
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mente ale capitalului intelectual, şi de subapreciere a

abilităţile şi performanţele creative ale specialiştilor

domeniului proprietăţii intelectuale care în fond este

ce sunt utilizate în procesul funcţionării întreprinderii.

cea mai formalizată şi identificabilă componentă a

El este inseparabil de purtătorii lui. Concedierea

capitalului intelectual. Astfel, conform primei clasificări,

specialiştilor echivalează practic cu pierderea acestui

în activele de piaţă se includ mărcile de produse, con-

capital pentru întreprindere, fapt ce poate provoca

tractele de licenţiere, reprezentând nemijlocit domeniul

urmări grave de ordin economic şi comunicaţional. Ast-

proprietăţii intelectuale şi fiind menţionat în clasificarea

fel, înşişi angajaţii ce generează şi posedă cunoştinţe

respectivă ca element independent al acesteia. În

şi informaţii necesare pentru funcţionarea eficientă

acelaşi mod, în infrastructură se includ elemente ale

a întreprinderii au devenit actualmente o valoare

proprietăţii intelectuale cum sunt tehnologiile, metodele

inestimabilă a unităţilor de producere respective.

şi procedeele de gestionare, bazele de date etc.

În scopul cointeresării multiple a acestor specialişti
în obţinerea unor rezultate valoroase şi excluderii

Prin urmare, capitalul intelectual reprezintă

intelectuale, îşi permit deseori să ofere angajaţilor o

Astfel, proprietatea intelectuală, reprezentând un volum

evidenţia rolul exclusiv al relaţiilor comunicaţionale ale

de cunoştinţe şi informaţii protejate, se manifestă atât

angajaţilor în funcţionarea întreprinderii, acestea, după

ca factor determinant al creşterii economice, după cum

cum deja s-a menţionat, sunt examinate în calitate de

s-a menţionat deja în compartimentele anterioare, cât şi

capital relaţional.

derii în sensul larg al acestei noţiuni, ca o totalitate de
valori ce generează venituri şi se include în mod integral
în circuitul economic prin implementarea în procesul
de producere şi acordare a serviciilor, comercializare,
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Occident, ce posedă şi utilizează pe larg produsele

o categorie economică generalizatoare care
include atât capacităţile umane funcţionale din
punct de vedere economic, ce ţin de competenţa,
abilităţile şi experienţa specialiştilor, cât şi
totalitatea cunoştinţelor acumulate pe parcursul
activităţii practice şi ştiinţifice ce se manifestă
în rezultatele cercetărilor ştiinţifice, brevetele
de invenţii şi în alte obiecte de proprietate
intelectuală, precum şi în experienţa acumulată
pe parcursul activităţii şi generalizată în
instrucţiuni, regulamente, metodici, informaţii
formalizate în baze de date etc.

ca element integru al capitalului funcţional al întreprin-

schimb sau alte utilizări efective.

cotă considerabilă din pachetele de acţiuni disponibile.
Practic toate marile companii internaţionale de consul
ting recurg la asemenea măsuri de excepţie.
De menţionat că, în esenţă, capitalul uman ţine nu
doar de capacităţile pur profesionale ale specialiştilor,
dar şi de cele morale; de cultura generală, onestitate,
sociabilitate etc.
O componentă importantă a capitalului uman o
constituie relaţiile instaurate în mediul antreprenorial,
administraţia publică, cercurile ştiinţifice şi inovaţionale,
relaţiile cu clienţii şi furnizorii etc. În unele clasificări
ale componentelor capitalului intelectual, pentru a

În mai multe studii consacrate capitalului intelectual,
cunoştinţele, deci, şi proprietatea intelectuală, sunt incluse, ca regulă, în aşa-numitul capital structural. Astfel,
L. Edvinsson, elaborând un sistem de gestionare a
capitalului intelectual pentru Compania de asigurare
„Scandia Navigator”, divizează capitalul structural,

Divizarea capitalului intelectual în capital uman şi

în funcţie de provenienţa lui naturală, în capital al

cunoştinţe impune o detaliere şi cercetare minuţioasă a

clientelei şi capital organizaţional. Respectiv, capitalul

principalelor componente ale acestora şi a coraportului lor.

organizaţional, în viziunea lui L. Edvinsson, include

Definiţiile capitalului uman sunt variate şi pot fi grupate
în două categorii, una ţinând de costurile activităţilor

alte două componente: capitalul inovaţional şi cel al
proceselor.

educaţionale şi de instruire a personalului, iar cealaltă

Capitalul clientelei este tratat ca o totalitate a fidelităţii

extinzându-se asupra capitalul intelectual în întregime.

clientelei faţă de produsele şi serviciile respective, a

În această ordine de idei vom menţiona că, în opinia
noastră, capitalul uman include toate capacităţile,
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cazurilor de concediere a lor, marile companii din

bazelor de date privind consumatorii şi a portofoliului
contractelor de livrare a mărfurilor sau acordare a ser
viciilor ce determină perspectivele activităţii companiei.

valori diferit de cel tradiţional. Principalul element al

reprezintă proprietatea intelectuală a companiei ce

acestui nou sistem este factorul economic imaterial,

caracterizează capacitatea de inovare a acesteia, iar

având o natură inedită ce ţine de domeniul intelectual.

capitalul proceselor include modalităţile de gestionare

Economia este determinată tot mai puţin de circuitul şi

şi organizare a activităţilor economice, inclusiv a celor

fluxurile bunurilor materiale şi în tot mai mare măsură

de comercializare şi acordare a serviciilor aferente.

de circuitul de cunoştinţe şi informaţii – produse ale

În opinia noastră, divizarea excedentară a capitalului

activităţii intelectuale cu caracter imaterial.

intelectual în multiple elemente constitutive este puţin

Componenţa activelor imateriale este neuniformă.

productivă, deoarece provoacă incertitudine în defini-

În pofida faptului că acestea sunt constituite pre-

rea acestuia. Totodată, vom menţiona faptul că ea

ponderent din obiecte de proprietate intelectuală,

este inevitabilă la început de cale, în cadrul devenirii

evidenţa contabilă include în activele imateriale, în

noţiunii de capital intelectual în calitate de categorie

mod tradiţional, costurile tuturor bunurilor economice

economică.

lipsite de consistenţă materială. Este un act rezonabil,

În această ordine de idei, vom constata că proprietatea
intelectuală, fiind prezentă în toate clasificările existente ale capitalului intelectual, ocupă un loc central,
ca un element formalizat al acestuia care, spre deosebire de alte componente, este strict determinat, poate fi
evaluat şi supus comercializării.
Din punct de vedere financiar, capitalul intelectual şi,

ASPECTE ACTUALE ALE
PROPRIETĂŢII INTELECTUALE

Capitalul inovaţional, conform opiniei lui L. Edvinsson,

dacă luăm în considerare însăşi denumirea activelor
respective şi principiile contabilităţii. Astfel, pe lângă
produsele intelectuale, activele imateriale mai includ şi
drepturile asupra bunurilor imobile şi mobile arendate,
licenţele pentru diverse activităţi economice, obţinute
de la organele administraţiei publice, drepturile privind
valorificarea zăcămintelor, apelor, precum şi altor
resurse naturale.

în primul rând, proprietatea intelectuală constituie acspecialitate şi în mediul de afaceri mai sunt denumite
intangibile sau necorporale.

Pornind de la faptul că elaborarea produselor

intelectuale este actualmente extrem de costisitoare, iar implementarea lor în activităţile
economice generează profituri substanţiale,
adeseori inovarea fiind unica cale de menţinere
a companiei pe piaţă, gestionarea în cadrul
întreprinderii a activelor ce ţin de crearea şi
utilizarea bunurilor imateriale constituie azi un
imperativ al timpului.
În ultimele decenii ponderea activelor imateriale în totalitatea activelor corporative ale companiilor din Occident
s-a majorat semnificativ. Astfel, din 1982 până în 2000
activele imateriale ale companiilor din SUA au crescut
de la 38% la 70% din totalul activelor corporative. În
Europa Occidentală, către sfârşitul sec. XX, acest indice
se cifrează la 35-40%, fiind în permanentă creştere.
Prin urmare, economia bazată pe factorii materiali sau,
după expresia plastică a lui A. Tofler, economia coşurilor
de fum, tot mai mult cedează terenul unui sistem de

Clasificarea activelor imateriale poate fi

efectuată în baza diferitelor criterii, principalele dintre ele fiind: identificabilitatea, funcţionalitatea, gradul de protecţie,
provenienţa, apartenenţa, destinaţia etc.
În conformitate cu criteriul identificabilităţii se disting
active imateriale identificabile şi neidentificabile. Din
prima grupă fac parte activele ce pot fi separate şi
evaluate în mod individual, având o durată de existenţă
determinabilă şi utilizare de lungă durată: toate
obiectele proprietăţii intelectuale, inclusiv, know-howul; rezultatele obţinute în cadrul cercetărilor ştiinţifice;
contractele cu angajaţii, clienţii şi furnizorii; drepturile
privind utilizarea pe termen lung a activelor materiale
ce aparţin unor terţi; licenţele de activitate în anumite
domenii (importul şi comercializarea produselor petroliere, băuturilor alcoolice, ţigărilor etc.); drepturile de
exploatare a unor zăcăminte naturale, zonele piscicole
sau forestiere etc.; bibliotecile tehnice etc.
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tivele imateriale ale întreprinderii, care în literatura de

Activele imateriale neidentificabile prezintă intangibilele
ce nu pot fi separate de activitatea întreprinderilor
sau a angajaţilor acesteia, au o durată de utilizare
nedeterminată şi, prin urmare, nu se supun amortizării.
Ele includ ansamblul combinat al factorilor de

19

ASPECTE ACTUALE
ALE PROPRIETĂŢII INTELECTUALE

producţie materiali, amplasarea favorabilă a întreprin-

genuri de activitate; know-how-urile; dreptul de autor;

derii, disponibilitatea personalului calificat, modalităţile

franchizele; programele informatice; desenele şi mo

de gestiune şi control intern, denumirea întreprinderii

delele industriale; drepturile de utilizare a activelor ma-

şi reputaţia ei, fidelitatea clientelei, costurile promovării

teriale pe termen lung; drepturile asupra altor obiecte

etc. Expresia valorică a acestora în mediul de afaceri

ale proprietăţii intelectuale.

este definită prin noţiunea de goodwill, ultimul fiind
considerat ca „cel mai intangibil dintre intangibile”.
Cuantumul lui se manifestă doar prin intermediul pieţei
în cadrul înstrăinării afacerii ca fiind un complex patrimonial unic, echivalând cu diferenţa dintre valoarea
afacerii şi valoarea netă a tuturor activelor materiale şi
imateriale identificabile.
Conform criteriului funcţionalităţii, vom identifica activele imateriale funcţionale, care se utilizează la moment
în cadrul întreprinderii, generând anumite profituri, şi
activele imateriale nefuncţionale, cu un potenţial real
de eficientizare a activităţii companiei care urmează să
se manifeste în viitor.
De altfel, activele imateriale, ca şi orice alte elemente
ale unui sistem complex, pot fi clasificate conform unui
număr nelimitat de criterii, cele menţionate aici fiind
utilizate mai frecvent în practică.

Începând cu anul 2000, în rapoartele financiare ale
întreprinderilor a fost inclus un nou compartiment ce
ţine de evidenţa activelor imateriale utilizabile şi în
curs de executare – amortizarea acestora. Evident,
includerea în bilanţul contabil se efectuează la decizia
managementului, în conformitate cu prevederile politicii
de evidenţă a întreprinderii.
Confirmarea produselor intelectuale drept forţă motrice
a producţiei şi a activelor imateriale, componentă extrem
de importantă a activelor corporative conduce inevitabil
la recunoaşterea acestora ca bunuri economice, element
integru al patrimoniului societăţii, ce se încadrează tot
mai mult în circuitul economic şi, prin urmare, se impun în
calitate de obiect al teoriei economice.
Conştientizarea şi acceptarea acestei viziuni a
traversat o perioadă controversată, afectată de opinia
conform căreia principiile utilizării produselor intelec-

Portofoliul obiectelor de proprietate intelectuală şi ca-

tuale contravin legii rarităţii, ceea ce ar fi însemnat că

pacitatea de inovare a personalului calificat reprezintă

abordarea economică şi tratarea acestora în calitate

cele mai valoroase componente ale activelor imateri-

de bunuri economice nu ar fi pe deplin întemeiate.

ale, deoarece ele contribuie plenar la înregistrarea

Atare opinii luau naştere datorită specificului imaterial

unor performanţe inovaţionale în cadrul întreprinderilor.

netradiţional al bunurilor intelectuale, naturii lor inepu-

Extinderea ponderii activelor imateriale a pus în faţa
evidenţei contabile sarcina de a specifica şi reflecta
acest fapt în bilanţurile şi rapoartele financiare ale întreprinderilor. Este o cerinţă firească, deoarece activele im-

izabile. În acest context, vom menţiona că inepuizabilitatea produselor intelectuale nu contravine principiului
rarităţii; ele nu se revarsă în mod continuu din cornul
fermecat al abundenţei.

ateriale deţin nu doar o valoare în permanentă creştere,

Capacitatea de generare a produselor intelectuale

dar şi un specific semnificativ sub aspectul modalităţilor

este totuşi limitată de potenţialul creativ al savanţilor,

de funcţionare şi al eficienţei în procesul utilizării.

inventatorilor, al altor oameni de creaţie şi de
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posibilităţile materiale ale societăţii care, în fiecare

În Republica Moldova, noţiunile de bază,

modalităţile de identificare şi căile de intrare a
activelor imateriale la întreprindere sunt expuse
în Standardul Naţional de Contabilitate (SNC)
13: „Contabilitatea activelor nemateriale”, aprobat de Ministerul Finanţelor în ianuarie 1999.
Conform prevederilor standardului nominalizat, activele
nemateriale cuprind: cheltuielile de organizare aferente
creării întreprinderii; goodwill-ul; brevetele; emblemele
comerciale şi mărcile; licenţele pentru practicarea unor
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perioadă de timp, sunt limitate în cadrul unor anumiţi
parametri. Conform statisticii mondiale, circa 93%
din brevetele de invenţii înregistrate rămân neimplementate, aceeaşi soartă având-o şi o bună parte din
rezultatele cercetărilor ştiinţifice. Totodată, numeroase
solicitări de noi soluţii ştiinţifice şi tehnice rămân
nesatisfăcute perioade îndelungate de timp.

În acest context, trebuie menţionate prob-

lemele majore ale actualităţii: elaborarea unor
surse energetice alternative, inclusiv a sintezei

Bineînţeles, dematerializarea activităţilor economice
este însoţită de creşterea continuă a volumului fizic
al bunurilor materiale care, indiscutabil, va rămâne şi
pentru viitor scopul suprem al activităţii de producţie,
reprezentând unica modalitate de satisfacere a
necesităţilor biologice şi fizice ale omului. Mai mult
decât atât, însăşi creşterea ponderii activelor intelectuale este subordonată într-o mare măsură majorării
volumului de bunuri materiale fabricate.
Companiile ce activează în domeniul elaborării şi
prelucrării cunoştinţelor şi informaţiei, deservirii fluxurilor informaţionale, elaborării software s-au eliberat
completamente de consistenţa materială a produselor
lor. Dar şi în sfera producţiei materiale se operează tot
mai mult cu produse intelectuale, astfel încât întreprinderile respective devin consumatori importanţi ai
acestora. În condiţiile actuale, producţia industrială se
transformă tot mai evident într-un proces de multiplicare a unui produs intelectual iniţial. Desigur, acest
produs intelectual preschimbat într-un obiect de proprietate intelectuală deţine o valoare mult mai mare decât
copiile lui materiale ulterioare.
Schimbările menţionate se produc în cadrul
aprofundării diviziunii sociale a muncii, încadrării
muncii intelectuale în munca productivă. În aceste

Totalizând analiza capitalului intelectual şi a rolului
acestuia în dematerializarea activităţilor economice,
vom formula următoarele concluzii:
1.

Produsele intelectuale încadrate în circuitul economic iau forma specifică de capital intelectual,
ponderea căruia este în permanentă creştere în
economia modernă, comparabilă cu ponderea
sumară a tuturor celorlalte forme tradiţionale ale
capitalului;

2.

Capitalul intelectual reprezintă totalitatea capacităţilor umane funcţionale ce ţin de competenţa, abilităţile, experienţa specialiştilor şi a tuturor
cunoştinţele utilizate în cadrul activităţilor economice;

3.

Proprietatea intelectuală, o totalitate strict formalizată şi determinată a unor cunoştinţe şi
informaţii, fiind protejată prin lege, ocupă un loc
central în ansamblul cunoştinţelor şi al capitalului
intelectual in corpore;

4.

Rolul exclusiv al cunoştinţelor şi proprietăţii
intelectuale în activitatea economică au dictat
necesitatea elaborării unei noi paradigme economice ce ar reflecta în mod adecvat aportul
acestora în creşterea economică;

5.

Sub aspect financiar, capitalul intelectual se
manifestă în activele imateriale (necorporale,
intangibile) ale întreprinderilor, active care în ţările
dezvoltate constituie cca 40% din totalitatea
acestora;

6.

La nivelul macroeconomic, cunoştinţele şi obiectele de proprietate intelectuală reprezintă o totalitate de bunuri economice ce dispun fiecare în
parte de o anumită utilitate;

7.

Activitatea economică bazată preponderent pe
utilizarea capitalului intelectual îşi pierde tot mai
mult din consistenţa materială, fiind astfel infirmat
mitul potrivit căruia unica formă a avuţiei sunt
bunurile materiale.

Summary

The investigation of the intellectual property economical dimension requires earnestly to determine
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Evaluarea produselor intelectuale în calitate de bunuri
economice se înscrie completamente în tendinţa generală
de dematerializare a activităţilor economice, proces demarat în cadrul extinderii semnificative, începând cu anii 50 ai
sec. XX, a ponderii serviciilor în PIB, acestea înregistrând
actualmente în SUA nivelul de 75%. Extinderea dinamică
a companiei intelectuale a serviciilor constituie o nouă
etapă a dematerializării economiei, fiind astfel infirmat
mitul potrivit căruia bunurile materiale reprezintă forma
dominantă a bogăţiei.

condiţii, munca fizică satisface tot mai puţine necesităţi
ale societăţii.
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termonucleare, protecţia mediului ambiant,
contracararea unor maladii ce afectează serios
sănătatea (SIDA, cancer etc.), probleme care
indică asupra unui paradox al modernităţii:
îmbinarea excedentului aparent al inovaţiilor şi
cunoştinţelor cu deficitul lor sesizabil.

and to study the phenomena of „intellectual capital” and „intangible assets” that nowadays obtained
a large propagation in the scientific literature and in the entrepreneurial environment, being a priori
and fairly considered true phenomena typical of the intellectual property field. Such aspects and phenomena are multilaterally analyzed and diagnosticated in the present article.
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Experienţa istorică – factor
motivaţional în combaterea
juridico-penală a încălcării
drepturilor în domeniul
proprietăţii intelectuale

dr. Sergiu BRÎNZĂ,
şef catedră, USM

Din punct de vedere juridic, protecţia adecvată oferită creatorilor şi operelor create de aceştia a
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devenit o necesitate generată de imperativul funcţionării normale a actului de geneză şi de afirmare
naţională şi universală a valorilor cultural-ştiinţifice. Pe acest fundal, este absolut inoportună dezangajarea de care a dat dovadă legiuitorul moldovean atunci când, adoptând legislaţia penală,
a decriminalizat aproape in corpore faptele săvârşite împotriva proprietăţii intelectuale.
De ce aproape in corpore? Această evaluare
aproximativă se datorează faptului că în art. 241 CP
RM se prevede răspunderea pentru practicarea ilegală
a activităţii de întreprinzător, iar din prevederile
art. 125 CP RM rezultă că una dintre modalităţile
normative alternative ale faptei prevăzute în art. 241
CP RM se poate exprima în “desfăşurarea activităţii de
întreprinzător fără utilizarea mărcilor comerciale şi de
fabrică... în cazul când folosirea sau indicarea lor este
prevăzută de legislaţie ...”. De asemenea,
art. 216 CP RM prevede răspunderea pentru producerea (falsificarea), transportarea, păstrarea sau comercializarea produselor (mărfurilor) periculoase pentru
viaţa sau sănătatea consumatorilor. Or, în conformitate
cu art. 301 al Codului vamal al Republicii Moldova, prin
“mărfuri (produse) contrafăcute” trebuie de înţeles:
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a)

mărfurile (produsele), inclusiv ambalajul lor, având
aplicată o marcă identică celei înregistrate în mod
legal pentru mărfuri (produse) similare sau o
marcă imposibil de a fi distinsă, în elementele sale
esenţiale, de una înregistrată sau protejată în
oricare alt temei legal (mărcile notorii), încălcându-se prin aceasta drepturile titularului mărcii
respective;

b) orice material purtător de semne (embleme,
etichete, instrucţiuni pentru utilizare, documente atestând garanţia) ale mărfurilor (produselor)
contrafăcute prezentate separat sau împreună;
c)

ambalaje purtând mărcile mărfurilor (produselor)
contrafăcute.

derile art. 141 şi 1411 CP RM din 1961 că, constrângerea la coautorat (copaternitate) asupra rezultatelor
activităţii intelectuale, însuşirea prin înşelăciune a
calităţii de autor (a paternităţii) asupra operei, invenţiei
etc., folosirea rezultatelor activităţii intelectuale în
oricare alt mod ilicit pot fi calificate ca şantaj (art. 189

Este cunoscut faptul că includerea sau excluderea
unui conţinut de infracţiune în legea penală nu
semnifică întotdeauna stabilirea sau abolirea carac
terului infracţional al faptei prevăzute de acel conţinut,
căci este posibil ca legea penală anterioară, deşi nu
conţinea o normă specială care să cuprindă conţinutul
de infracţiune, să fi conţinut o normă generală care
prevedea răspunderea pentru infracţiunea respectivă.

CP RM) şi, respectiv, drept cauzare de daune materiale

Aceeaşi ipoteză este valabilă şi în raport cu legea

aceea, încălcarea drepturilor patrimoniale sus-numite

penală examinată.

are ca efect încălcarea drepturilor nepatrimoniale

În acest context, amintim că în art. 141 CP RM din
1961 – “Încălcarea dreptului de inventator” – era
prevăzută răspunderea pentru însuşirea calităţii de

prin înşelăciune sau abuz de serviciu (art. 196 CP RM).
Într-adevăr, supra am specificat că drepturile patrimoniale şi drepturile nepatrimoniale, care alcătuiesc
împreună un oarecare drept subiectiv complex
din suita drepturilor de proprietate intelectuală, se
găsesc într-o interpătrundere şi interconexiune. De

corespunzătoare. În consecinţă, vătămarea relaţiilor
sociale patrimoniale are ca efect vătămarea relaţiilor
sociale nepatrimoniale. Şi viceversa.

autor asupra unei invenţii, constrângerea la coautorat,

Prin această prismă, dacă am admite că art. 141 şi

precum şi divulgarea esenţei invenţiei, până la depu-

1411 CP RM din 1961, pe de o parte, şi art. 189 şi 196

nerea cererii de brevet, fără consimţământul inventa-

CP RM pe de altă parte, se află în acelaşi sistem de

torului.

referinţă temporală (în alţi termeni că sunt în vigoare

În art. 1411 CP RM din 1961 – “Încălcarea dreptului de
autor” – erau incriminate în mod alternativ: folosirea
operelor literare, de artă sau ştiinţifice, inclusiv a ope
relor autorilor străini fără a încheia contract cu autorul
sau cu succesorii lui de drepturi, încălcarea stipulaţiilor
legii şi ale contractului de folosire a acestor opere,
însuşirea paternităţii asupra unei opere străine, folosi-

în acelaşi timp), ar trebui să considerăm că are loc
concurenţa dintre o parte (art. 189 şi 196 CP RM) şi
un întreg (art. 141 şi 1411 CP RM din 1961). Însă,
deoarece aceasta este imposibil, vom aplica art. 189 şi
196 CP RM, fiind conştienţi de faptul că normele, care
cuprind în întregime toate semnele faptelor ce lezează
proprietatea intelectuală, au fost abrogate.

rea lor în oarecare alt mod ilicit, precum şi constrânge-

Totuşi, ar fi incorect să afirmăm că art. 189 şi 196 CP

rea la copaternitate, dacă a fost cauzată o daună de

RM sunt substitute plenitudinare ale art. 141, 1411

proporţii mari, precum şi distrugerea intenţionată a

şi 1412 CP RM din 1961. Fiind concepute în mod pe

originalului operei de artă plastică, sculptură, a manu-

remptoriu ca norme cu conţinuturi de infracţiuni contra

scrisului sau a variantei definitive a originalului operei

patrimoniului, nici art. 189 CP RM, nici art. 196 CP

audiovizuale.

RM, nici oricare altă normă din cadrul Capitolului VI din

În fine, în art. 1412 CP RM din 1961 – “Încălcarea
dreptului deţinătorului titlului de protecţie privind
obiectele proprietăţii industriale” – se prevedea
răspunderea pentru producerea, importul, exportul,

Partea Specială a CP RM nu pot să asigure o protecţie
eficientă mai ales a relaţiilor sociale nepatrimoniale
care se nasc, se desfăşoară şi se dezvoltă în jurul şi
datorită proprietăţii intelectuale.

stocarea, oferirea spre vânzare sau vânzarea unor

Aşadar, decriminalizarea faptelor săvârşite împotriva

mărfuri purtând menţiuni false privind brevetele de

proprietăţii intelectuale este reală şi aproape deplină.

invenţie, originea şi caracteristicile mărfurilor, precum
şi numele producătorului sau al vânzătorului,
cu scopul de a-i induce în eroare pe ceilalţi vânzători
sau pe beneficiari.

ASPECTE ACTUALE
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Să încercăm totuşi în cele ce urmează să elucidăm
dacă decriminalizarea faptelor contra proprietăţii intelectuale este reală sau aparentă.

Nu este greu de constatat, analizând mai ales preve-
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Acestea sunt puţinele cazuri în care legea penală
a Republicii Moldova îşi descoperă în mod expres
vocaţia de mijloc de apărare a proprietăţii intelectuale.

Fără îndoială, existenţa în Codul cu privire la
contravenţiile administrative al Republicii Moldova a
art. 512 “Încălcarea dreptului de autor şi a drepturilor
conexe asupra operelor şi fonogramelor” şi a art.
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513 “Violarea dreptului exclusiv asupra obiectelor

infracţiuni economice (de exemplu, a pseudoactivităţii

proprietăţii industriale” nu poate fi privită ca soluţie a

de întreprinzător (art. 242 CP RM), a evaziunii fiscale a

problemei investigate. Este absolut păguboasă men-

întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor (art. 244 CP

talitatea, conform căreia amenzile contravenţionale

RM), a eschivării de la achitarea plăţilor vamale

(de altfel nesemnificative ca mărime) ar putea echivala

(art. 249 CP RM) etc.). În concluzie, apărarea

prejudiciile imense pe care statul le suportă ca urmare

proprietăţii intelectuale fără o implicare eficientă a mi-

a nevalorificării adecvate a avantajelor proprietăţii in-

jloacelor de drept penal este imposibilă. Numai repre-

telectuale. Prin prisma principiului economiei represiu-

siunea penală poate preveni acutizarea influenţelor

nii, putem spune cu certitudine că art. 512 şi 513 CCA

alarmante exemplificate mai sus.

RM nu pot constitui mijloace eficiente de ocrotire a
relaţiilor sociale de proprietate intelectuală în actualele
condiţii ale economiei de piaţă. Insuficienţa acestor
mijloace determină caracterul inevitabil al necesităţii
influenţării prin mijloace juridico-penale asupra
respectivelor fapte. În context, este util să-l cităm pe
A. D. Antonov, care susţine: “Stabilirea răspunderii
penale pentru o faptă este admisibilă atunci şi numai
atunci, când ... rezultatele sociale pozitive ale aplicării
legii penale vor depăşi urmările negative inerente ale
criminalizării”.1

Incontestabil, criminalizarea faptelor contra
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proprietăţii intelectuale ar avea rezultate sociale
pozitive: ar împiedica cauzarea unor imense
prejudicii materiale şi morale întregii noastre
societăţi. Iar principalul în aceste prejudicii
morale este contraperformanţa de a avea
reputaţia unui stat care tolerează atingerile
aduse proprietăţii intelectuale prin neaplicarea
de mijloace eficace de prevenire şi contracarare
a acestor atingeri.
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Analizând evoluţia reglementărilor privind

protecţia juridică a proprietăţii intelectuale pe
teritoriul Republicii Moldova, putem constata
un paradox: în secolele XIX-XX, când nici
ştiinţa, nici tiparul, nici mass-media nu erau
dezvoltate ca acum, nici fluxul informaţional
nu era atât de mare, nici rezultatele activităţii
intelectuale nu erau la fel de variate, nici
modalităţile de valorificare neautorizată a
acestor rezultate nu erau atât de sofisticate,
proprietăţii intelectuale i se asigura totuşi o
apărare mai energică decât la ora actuală.
Astfel, în Codul penal român din 1865 (în continuare – CP Rom. din 1865)2, aplicat cu intermitenţe pe
teritoriul Basarabiei, în capitolul dedicat crimelor şi
delictelor contra proprietăţilor erau incriminate fapte de
contrafacere a operelor proprietăţii literare şi artistice,
precum şi fapte similare acestora.
În art. 339 al legiuirii nominalizate mai sus este definită
noţiunea delictului de contrafacere: “Orice ediţiune

“Tenebrizarea” industriei, legate de difuzarea şi utiliza-

de scrieri, de compuneri muzicale, de desemnuri, de

rea rezultatelor activităţii intelectuale şi a atributelor de

pictură sau de orice altă producţiune, care se va fi

identificare şi individualizare a participanţilor la circuitul

tipărit sau gravat cu orice mijloc, fără voia autorului,

civil, este înlesnită de nivelul extrem de redus al riscu-

se socoteşte contrafacere şi verice contrafacere este

lui suportării unor consecinţe reprehensive. Ca rezul-

delict”.

tat, statul nostru pierde venituri sigure într-o perioadă
în care finanţarea externă este sistată. De asemenea,
ilegalităţile în sfera proprietăţii intelectuale comportă o
influenţă păgubitoare asupra structurii ocupării forţei
de muncă, astfel încât specialiştii de calificare înaltă,
care ar putea fi antrenaţi în promovarea unor teh-

Într-o speţă din jurisprudenţa română s-a explicat că
pedeapsa pentru delictul descris mai sus “nu poate fi
pronunţată în contra unei societăţi comerciale, ... aşa
încât singurii cari pot fi responsabili penaliceşte... sunt
numai cei ce o reprezintă în actele sale...”.3

nologii performante, nu-şi găsesc rostul într-o societate

Potrivit art. 340 CP Rom. din 1865, vânzarea de scrieri

care le-a asigurat studii de specialitate, dar care nu

contrafăcute, fie introducerea în România de scrieri

le poate propune o alternativă emigrării. La fel, nu

care, după ce s-au tipărit pe teritoriul ei, au fost ulterior

trebuie ignorat nici faptul că amintitele ilegalităţi con-

contrafăcute în străinătate, erau asimilate delictului de

stituie un teren propice pentru dezvoltarea unor grave

contrafacere.

lor, în totul sau în parte, de a le dărui sau a le transmite

fapta săvârşită de “orice director, orice întreprinzător

altora prin testament.

pe teatru scrieri teatrale fără voia autorului”.
Referindu-se la ultima normă specificată, Mihail I. Papadopolu considera, din perspectiva unei interpretări
extensive, că această normă “reprimă atingerea adusă
reprezentării operelor dramatice fără autorizarea
autorului lor, prin orice mod ar fi efectuată această
reprezentare, chiar pe calea radiofoniei”.4 De fapt,
prin aceasta era urmată axa conceptuală, profilată la
acea vreme în doctrina juridică franceză şi enunţată de
Andre Saudemont: “Dacă proprietarul unei cafenele va

În consecinţă, se considera că constituie o atingere: a
dreptului de proprietate literară, de exemplu, reproducerea unei lucrări literare prin mijlocirea filmelor
cinematografice sau prin orice mijloace mecanice de
reproducere optică sau fonetică (art.19); a dreptului de
proprietate asupra unei opere dramatice, muzicale şi
coregrafice, de exemplu, reproducerea neautorizată
a operelor muzicale pe plăci de gramofoane, suluri
şi orice alte piese destinate instrumentelor de reproducere mecanică a sunetelor (art. 22) etc.

costisitoare de care se va putea uşor dispensa astfel.

În art. 3 al Legii asupra proprietăţii literare şi artistice
este consacrat “dreptul moral de control” al autorului,
una dintre faţetele acestui drept constând în facultatea
autorului de a se opune reproducerii operei într-un

Organizatorul uni bal va putea suprima executarea

mod care ar prejudicia reputaţia sa.

face pe clienţii săi să beneficieze de transmisiunile radiofonice, el va găsi prin aceasta erzaţul unei orchestre

directă a muzicii de către orchestră, dacă va avea
posibilitatea să transmită un concert de muzică de
dans, radiodifuzată, a unui post de emisie, şi aşa mai
departe... Fiecare din aceste audiţii, fiind de natură a
suprima concertul direct corespunzător, trebuie să dea
loc la perceperea aceloraşi drepturi, altfel autorul ar fi
prejudiciat”.

5

Dincolo de mesajul interpretativ al opiniilor

În dezvoltarea acestei prevederi, art. 51 din legea
menţionată mai sus asimilează delictului de contrafacere din art. 339 CP Rom. din 1865 fapta persoanei
care, în scop de a-i induce în eroare şi a-i înşela pe
cumpărători, publică o lucrare a unui autor reputat, pe
propriul său nume, ori pe un nume împrumutat, sau
publică o lucrare a sa personală pe numele unui autor
reputat.

reproduse mai sus, prin ele se semnala că, la
începutul secolului al XX-lea, cadrul reglementar vizând apărarea proprietăţii intelectuale,
elaborat în secolul precedent, nu mai corespundea realităţilor sociale care au progresat
enorm. În vederea depăşirii acestui handicap,
la 16.06.1923 a fost adoptată Legea asupra
proprietăţii literare şi artistice,6 considerată la
data adoptării sale ca una dintre reglementările
cele mai moderne şi mai complete ale dreptului
de autor.

Art. 339-342 CP Rom. din 1865 au rămas în vigoare,

Conform art. 2 din legea sus-amintită, autorii de tot

tuale, aplicată pe teritoriul Basarabiei, a fost Codul de

felul de scrieri literare sau ştiinţifice, compozitorii

pedepse criminale şi corecţionale din 1846. Secţiunea

de muzică, pictorii, desenatorii, sculptorii, arhitecţii,

a patra (art. 2195-2197) a Capitolului IV din Divizi-

gravorii, în fine toţi creatorii de opere intelectuale,

unea XII “Despre crime şi delicte împotriva proprietăţii

sub orice formă şi alcătuire s-ar manifesta ele, se vor

persoanelor particulare” a legiuirii date are denumirea

bucura în tot timpul vieţii ca de o proprietate a lor, de

“Despre însuşirea proprietăţii ştiinţifice sau artistice”.

dreptul exclusiv de a publica, a reprezenta sau exe
cuta, a autoriza traducerile, adaptările şi reproducerile
în orice mod, de a exploata singuri sau a vinde operele

cu menţiunea că au fost agravate pedepsele edictate
de aceste norme. De asemenea, s-a stabilit că, în
afară de delictele de contrafacere, orice încălcare a
dispoziţiilor Legii asupra proprietăţii literare şi artistice
constituie o contravenţie.
Notabil e faptul că legea indicată a jucat rolul de lege
penală specială în materie de protecţie a proprietăţii li
terare şi artistice şi după adoptarea, în 1937, a Codului
penal “Carol al II-lea”.
Prima reglementare a Imperiului Rus conţinând prevederi cu referire la apărarea penală a proprietăţii intelec-
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de teatre, orice asociaţiune de artişti, care reprezenta
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În fine, în art. 342 CP Rom. din 1865 era incriminată

Iată ce scria A. Lohviţki în 1871 despre proprietatea
intelectuală: “Proprietatea de acest gen a apărut
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recent în viaţa şi în legislaţia noastră; totodată, astfel

în formă de manuscris, schiţă sau într-o altă formă

de legislaţie este slab dezvoltată; practica nu a ajutat

obiectivă”.

până acum înlăturării deficienţelor legii”.

7

În Codul de pedepse criminale şi corecţionale din
1846 erau incriminate următoarele infracţiuni împotriva
proprietăţii intelectuale:
a)

contrafacerea, care avea două forme:
- publicarea operei străine literare, ştiinţifice sau
artistice sub numele făptuitorului;
- tipărirea sau, în genere, reproducerea operei

		 intelectuale străine, fie reprezentarea piesei dra-

proprietăţii intelectuale. De asemenea, nu există şi o

Nici în condiţiile aplicării Codului penal al RSSM
din 24.03.1961 (în continuare – CP RM din 1961)
protecţiei penale a proprietăţii literare, artistice şi
ştiinţifice nu i s-a acordat importanţă. Iniţial, Capitolul
IV “Infracţiuni contra drepturilor politice, de muncă
şi altor drepturi ale cetăţenilor” al Părţii Speciale din
Codul nominalizat conţinea numai o normă care avea
scopul de a asigura ocrotirea proprietăţii intelectuale

“însuşire” a numelui autorului;

– art. 141 “Încălcarea dreptului de inventator”.

b) plagiatul, adică reproducerea neintegrală, parţială

Numai în condiţiile statului independent şi suveran Re-

		 matice străine, fie interpretarea publică a
		 compoziţiei muzicale străine, însă fără a se da
		 drept autorul operei respective.
Prima faptă era pedepsită mai aspru, deoarece în cazul celei de-a doua nu se vede o intenţie a făptuitorului
de a-şi însuşi plenar şi pentru totdeauna obiectul

a unei cărţi, a unui articol de revistă, a unei

publica Moldova legea penală a ţării a fost completată

compoziţii muzicale în ediţiile făptuitorului.

în vederea asigurării unei apărări egale tuturor

La fel, se considera că există o infracţiune din partea
autorului operei faţă de editori, când el vindea dreptul
de editare unor persoane diferite, în mod separat, fără
a avea consimţământul lor, “dacă din partea lui nu a
existat vreun fals sau înşelăciune”. Existenţa falsului
sau a înşelăciunii din partea autorului schimba calificarea faptei în escrocherie.8
În Bazele dreptului de autor ale URSS din 16.05.19289,
dreptul de autor era recunoscut ca având un caracter
exclusiv: “Autorul are dreptul exclusiv să-şi editeze
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opera sub numele său, sub pseudonim sau în mod
anonim şi, în decursul termenului stabilit de lege, să o
reproducă, să o difuzeze şi să extragă foloase patrimoniale din dreptul exclusiv respectiv pe toate căile
permise de lege” (art. 7).
În acelaşi timp, prevederea de la art. 20 al Ba-

formelor de proprietate intelectuală. În acest mod, prin
Legea Republicii Moldova pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, adoptată de Parlamentul
Republicii Moldova la 14.04.199411, Capitolul IV din
Partea Specială a CP RM din 1961 a fost completat
cu art. 1411 “Încălcarea dreptului de autor”. Doi ani mai
târziu, la 20.02.1996, prin Legea Republicii Moldova cu
privire la modificarea şi completarea Codului penal12,
legiuitorul moldovean a lărgit cadrul reglementar
privind ocrotirea penală a proprietăţii intelectuale, prin
adoptarea art. 1412 CP RM din 1961 – “Încălcarea
dreptului deţinătorului titlului de protecţie privind obiec
tele proprietăţii industriale”.
După cum ştim cu toţii, în Codul penal în vigoare
a fost reglementată, în sfârşit, această problemă
serioasă - răspunderea pentru infracţiunile împotriva
proprietăţii intelectuale. Dar aceasta este tema unui

zelor dreptului de autor ale URSS submina în mod

viitor studiu.

substanţial caracterul exclusiv al dreptului de au-
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Iată cum era motivată în doctrina penală relativizarea caracterului exclusiv al dreptului de proprietate
intelectuală: “... caracterul exclusiv al dreptului de
extragere a foloaselor patrimoniale din autoratul
său, caracterul exclusiv al dreptului de a dispune de
invenţia sau de opera sa sunt condiţionale. Altfel nici
nu poate fi în condiţiile unei societăţi socialiste. În
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Summary

The adequate protection afforded to the creators and works created by them became, from the juridi-

cal point of view, a necessity generated by the imperative of the normal function of the act of national
and universal genesis and affirmation of the scientific-cultural values. Against this background, it is
absolutely mistaken the disengagement evinced by the Moldovan lawmaker when adopting the penal
laws has decriminalized nearly in corpore the facts perpetrated against the intellectual property. It is
required to adopt a set of laws and legislative standards in order to harmonize the national legislation
in the field of the intellectual property with those ones existing in the developed western countries.

La 27 decembrie 1946 s-a născut la Chiperceni, Orhei, Nicolae BALABAN, inginer, şef secţie la Institutul de Tehnică Agricolă “Mecagro”.

Nicolae BALABAN a absolvit Facultatea de Mecanică a Institutului Politehnic din Chişinău (1969) la
specialitatea “Maşini şi aparate ale industriei alimentare”.
Activitatea de muncă şi-a început-o la IPC ca asistent, apoi lector superior. O perioadă a lucrat inginerconstructor la uzinele “Signal” şi “Topaz”din Chişinău. Din 1990 până în prezent este angajat la ITA
“Mecagro”, iniţial în funcţie de inginer-constructor, iar apoi şef secţie.
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Pe parcursul activităţii sale a obţinut 7 brevete de invenţie în ramura industriei alimentare şi de prelucrare a materiei prime.
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Capitalul intelectual
în contextul noii economii
bazate pe cunoaştere

dr. Alfreda ROŞCA
Consiliul Suprem pentru Ştiinţă
şi Dezvoltare Tehnologică
1. Noua economie în societatea
cunoaşterii

În condiţiile economiei de piaţă cercetarea ştiinţifică a fost prima sacrificată, fiind considerată un
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lux în raport cu urgenţele momentului. Realitatea denotă că ştiinţa şi educaţia nu sunt instituţii
“de consum” cum deseori se consideră, ci factori de multiplicare şi dezvoltare a resurselor intelectuale, modernizatori ai societăţii. Aceste domenii reprezintă un mediu specific de producere, unde
se creează cea mai costisitoare marfă pentru umanitate – proprietatea intelectuală, sursa strategică
pentru rezolvarea problemelor globale ale societăţii.
În ultimele decenii are loc o expansiune a conceptului

numiţi economişti ai complexităţii. Ei susţin că economi-

de “noua economie”, care este apreciată ca un „sistem

ile sunt asemeni sistemelor biologice, având la bază

adaptiv dinamic” şi nu „sistem închis de echilibru”, aşa

aceleaşi legi fundamentale, numai că ele se manifestă

cum se credea multă vreme. Economia clasică pune

diferit în economie. Anume explicarea acestor diverse

accent pe stabilitate şi echilibru. Astăzi, din contra, se

şi specifice manifestări va da posibilitatea de a înţelege

atestă o extindere a instabilităţii, a fluctuaţiilor care se

mecanismul de funcţionare al noii economii.

manifestă practic la toate nivelurile. Ne aflăm în faţa
unui univers mult mai complex şi mai structurat. Se
formează o nouă viziune asupra funcţionării sistemelor
sociale care aduce omul mai aproape de cadrul naturii
şi al legilor ei, care face din inteligenţa şi creativitatea
umană expresia unei tendinţe fundamentale în univers.
Economiştii ce studiază noua economie deseori sunt
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Aspectul predominant în noua economie este
cunoaşterea ca un bun intangibil, ca un nucleu al
competenţelor, ca o apreciată valoare economică.
Sunt înregistrate “domenii cognitive” în care ideile
valorează miliarde, în timp ce produsele costă tot mai
puţin. Cunoaşterea devine astăzi singura resursă cu
adevărat relevantă, componenta esenţială a sistemu-

Pentru ca o nouă afacere să aibă succes, trebuie

Cunoaşterea, spre deosebire de muncă, pământ şi

să se realizeze produse mai bune decât cele ale

capital, este un activ al cărei valoare creşte pe măsura

concurenţilor. Daca acest principiu de bază e

utilizării. Cu cât sunt efectiv utilizate mai mult, cu

conştientizat şi realizat la nivelul întreprinderilor mici

atât cunoştinţele devin mai eficiente. Actualmente

şi mijlocii, care sunt promotorii inovaţiei şi transferului

cunoştinţele, informaţiile, tehnologiile avansate pot

tehnologic, atunci prin aplicarea unui management

sunt numite arme termonucleare, competitive, ele fiind
mai puternice şi mai valoroase decât resursele natu-

eficient se poate asigura competitivitatea. Cu toate
acestea, într-o economie dinamică de piaţa, nu e de
ajuns să se ofere un produs mai bun, ci, totodată,

rale şi marile bogăţii.

trebuie să se facă eforturi pentru micşorarea costului

De remarcat că societatea cunoaşterii în general, şi

logice, a relaţiilor cu cumpărătorii. Deci, sunt necesare

economia cunoaşterii în special, pot conduce la modi-

o serie de investiţii în propriile cercetări de dezvoltare

ficarea regulilor specifice dezvoltării economice în mod

din care pot rezulta soluţii tehnice brevetabile sau/şi

tradiţional. În acest context, merită atenţie opinia unor

produse protejate prin marcă sau design. Există o

specialişti, care consideră că societăţile sau regiunile

relaţie directă între măsura în care o organizaţie se

pot evolua de la economii cu un pronunţat caracter

dovedeşte inovativă şi abilitatea acesteia de a extinde

agrar către respectivele economii ale cunoaşterii fără

capitalul intelectual.

a fi necesară parcurgerea unei faze de industrializare.
Pentru aceasta societatea trebuie să investească
în educaţie, cercetare, ocrotirea sănătăţii şi în alte
programe cu caracter social. Educaţia, cercetarea şi,
implicit, investiţiile corespunzătoare trebuie să constituie componente-cheie pentru asigurarea unei autentice
dezvoltări umane pe termen lung.
Managementul noii economii presupune acordarea
unui interes sporit societăţii cunoaşterii, reprezentată
prin organizaţiile care învaţă şi acumulează cunoştinţe,
capital intelectual şi care sunt apreciate prin puterea
minţii colective. Capitalul intelectual este termenul
atribuit activelor intangibile combinate care permit
companiei sa funcţioneze eficient.

Astăzi accentul se pune pe organizaţiile flexi-

bile, cu specialişti care pot să lucreze în echipe,
denumite sugestiv multifuncţionale, care pun
în evidenţă nu numai calitatea produsului,
ci şi calitatea relaţiilor din lumea afacerilor.
Se favorizează capacitatea de a practica mai
multe profesii, persoanele ce pot lucra în
grup şi se perfecţionează permanent. Posesorii adevăratelor valori intangibile ale unei
organizaţii sunt cei care excelează şi care ajută
organizaţia să fie învingătoare în competiţie
şi să se dezvolte pe termen lung.

de producţie, pentru modernizarea funcţiilor tehno-

Uniunea Europeană (UE) în competiţie cu

liderii mondiali Japonia şi SUA a elaborat un
program, care presupune construirea unei
noi economii dinamice şi competitive, bazată
pe cunoaştere, capabilă să asigure o creştere
economică durabilă.
În realizarea acestui obiectiv primordial s-a preconizat
creşterea până în anul 2010 a investiţiilor pentru cercetare şi dezvoltare tehnologică în ţările UE până la 3%
din PIB, faţă de 1,9% în anul 2000. Cu un buget de 17,5
milioane Euro, Programul-cadru 6 al UE pentru anii 20022006 constituie în acest sens un puternic instrument de
mobilizare a tezaurului ştiinţific din întreaga Europă pentru
crearea Spaţiului European de Cercetare.
Programul Cunoaştere pentru Dezvoltare realizat
de ţările Comunităţii Europene indică faptul că pentru
a putea beneficia de pe urma revoluţiei cunoaşterii
sunt necesare strategii concrete ale economiei
cunoaşterii:

Ô

Un cadru instituţional şi economic care
promovează utilizarea eficientă a cunoaşterii;

Ô

Angajarea resurselor umane superior calificate
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transforma semnificativ economia unei naţiuni. Acestea
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lui contemporan de dezvoltare economică şi socială.

ce pot crea şi folosi cunoaşterea;

Ô

Un sistem eficient de inovare în cadrul centrelor
de cercetare şi al firmelor, care să satisfacă
cerinţele contemporane;
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Ô
Ô

Un nivel înalt al cheltuielilor guvernamentale

problemelor economice şi pentru înnoirea permanentă

aferente cercetării şi dezvoltării;

a tehnologiilor. Astfel, societatea cunoaşterii reprezintă

Regimuri adecvate de protecţie a proprietăţii

vine determinant şi care poate asigura o dezvoltare

intelectuale;

Ô

O cultură dinamică a spiritului antreprenorial;

Ô

O stabilitate macroeconomică;

Ô

Condiţii fiscale şi vamale favorabile.

Acestea sunt provocările cărora trebuie să le facă
faţă ţările aflate în proces de aderare la Uniunea

o noua economie în care procesul de inovare dedurabilă.
În mileniul al III-lea prosperitatea naţională şi stan
dardul individual de viaţă, care trebuie realizate în
societatea cunoaşterii, sunt direct legate de aplicarea
eficientă a tehnologiei, ceea ce presupune valorificarea rezultatelor activităţii creative. Cadrul social-politic
constituit la nivel european şi mondial încurajează
procesul inovării şi aplicarea tehnologiei pe care le

Europeană, în încercarea lor de a deveni economii ale

asimilează cu bunăstarea social-economică. Procesul

cunoaşterii. Spre regretul nostru, Republica Moldova

de inovare este singura speranţă pentru asigurarea

mai are multe de realizat pentru a deveni o ţara cu o

vitezei accelerate a schimbărilor tehnologice, sociale

veritabilă economie a cunoaşterii.

şi economice care au loc în întreaga lume.

2. Proprietatea intelectuală
şi inovaţia - calea spre competitivitate

Inovarea, definită în cadrul Comisiei Europene

Una dintre pârghiile de bază ale dezvoltării economice,
sociale şi culturale ale unei naţiuni este proprietatea
intelectuală. În corespundere cu numeroasele mo
dele contemporane de dezvoltare economică, proprietatea intelectuală este privită nu numai ca obiect al
protecţiei, ci şi ca fenomen socio-economic şi tehnologic, ca instrument de dezvoltare, de venit, ce poate fi
transformat în produse, tehnologii, servicii competitive.

ca fiind „capacitatea de a asimila şi a transforma noi cunoştinţe pentru a ameliora productivitatea şi a crea noi produse, tehnologii
şi servicii”, are o importanţă crucială pentru
toate ţările, dar în deosebi pentru cele în curs
de dezvoltare.
Rolul cercetării-dezvoltării, în calitate de motor al
unei economii bazate pe cunoştinţele competitive şi
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În condiţiile unei economii globalizate, bazate
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pe cunoaştere, capacitatea de a integra proprietatea intelectuală în circuitul economic este
pârghia care asigură competitivitatea pe piaţa
mondială. In acest context, protecţia dreptu
rilor de proprietate intelectuală este de o mare
importanţă, scopul şi finalitatea acesteia fiind
protejarea produsului inteligenţei umane şi, în
acelaşi timp, garantarea pentru consumatori a
drepturilor de a se folosi de acest produs.

dinamice, este legat de capacitatea economiei de a
transforma aceste cunoştinţe în inovare tehnologică.
De remarcat că procesul acestor transformări este
deosebit de complex şi solicită implicarea forţelor din
toate sferele economiei şi promovarea unei politici
constructive în domeniu. Astfel, politica în domeniul
inovării şi transferului tehnologic urmăreşte creşterea
calităţii si competitivităţii produselor, tehnologiilor
şi serviciilor, prin valorificarea realizărilor ştiinţifice
şi a resurselor umane.
Acest obiectiv strategic urmează să fie realizat de
către Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic

În strânsă legătură cu acest domeniu este activitatea

(AITT), care trebuie să devină susţinătorul logistic şi

de cercetare-dezvoltare şi inovare, care constituie o

financiar al activităţilor de inovare şi transfer tehnologic

componentă strategică, hotărâtoare pentru dezvoltarea

în Republica Moldova. AITT îi va reveni misiunea de

economică şi pentru progresul social. Ştiinţa, tehno-

fundamentare strategică la nivel naţional a concepţiei

logia şi inovarea reprezintă domenii care generează

în domeniu, de dezvoltare a interfeţei dintre ştiinţă şi

constant progres tehnologic, asigurând durabilitatea

producere, de coordonare a activităţilor prin acordarea

dezvoltării şi competitivitatea economică. Inovarea

de sprijin financiar, legal şi ideologic, prin crearea infra-

şi transferul tehnologic sunt soluţii pentru rezolvarea

structurii şi dezvoltarea antreprenoriatului ştiinţific, uti-

domeniul cercetare-inovare, pentru a concura efi-

de piaţa externă.

cient, necesită investiţii substanţiale. Amplasarea
favorabilă a ţării noastre între Est si Vest, înzestra-

oada imediat următoare poate să conducă
la scoaterea ţării din circuitul schimburilor
internaţionale, la pierderea capacităţii de a fi
partener tehnic şi economic şi la transformarea
ţării într-o piaţă de desfacere doar a produselor
importate.

rea cu resurse naturale, cu soluri fertile fac din ea
o zonă agricolă atractivă; asigurarea cu forţă de
muncă instruită, multilingvă şi calificată poate atrage
investitori interesaţi atât de pieţele dinamice din fosta
Uniune Sovietică, cât şi de economiile mai dezvoltate,
tradiţionale din Europa Occidentală. Atragerea investitorilor locali este mult mai dificilă în condiţiile Republicii
Moldova. Cu toate ca multe întreprinderi recunosc
importanţa tot mai mare a investiţiilor în cercetare-dez-

De remarcat că politica de inovare şi transfer tehno-

voltare-inovare, ele nu vor investi decât în măsura în

logic cuprinde toate sferele economiei de stat, precum

care vor putea exploata eficient rezultatele şi vor putea

şi ale celei private. Experienţa mondială denotă că

estima o recuperare satisfăcătoare pentru a contraba

printre subiecţii inovării se înscriu toate instituţiile ce

lansa riscul inerent al acestei forme de investiţii.

realizează în complex procesul de cercetare, încercare
în producţie şi producere în masă. Aceste activităţi
sunt desfăşurate în cadrul organismelor reprezentate
prin:
a)

centre specializate pentru asistenţă şi informare
ştiinţifică şi tehnologică, pentru diseminarea,
transferul şi valorificarea rezultatelor cercetării,
inclusiv centre de transfer tehnologic, centre de
informare tehnologică, oficii de legătură cu industria etc.;

b) zone şi infrastructuri cu facilităţi speciale pen-

3. Soluţii pentru stimularea inovării
Inovarea este un factor critic pentru supravieţuirea şi
dezvoltarea celor mai multe institute de cercetări sau
agenţi economici şi, de aceea, acest proces trebuie
planificat şi realizat în mod eficient. Generarea de noi
idei este numai un prim pas într-un proces de inovare. Mult mai important pentru derularea unui proces
de inovare eficient este implementarea în practică
a acestor noi idei, adică modul în care se valorifică
rezultatele activităţii inventive, creatoare. Indiferent
de formă, inovarea trebuie să confere noului produs o

tru înfiinţarea şi funcţionarea unor agenţi eco-

valoare adăugată intelectuală şi un avans tehnologic

nomici inovativi, care dezvoltă şi aplică tehnologii

suficient pentru a asigura şi succesul comercial. Pentru

noi, precum sunt parcurile ştiinţifice şi tehnologice;

a-i crea unei unităţi economice o bază reală privind

incubatoarele tehnologice şi de afaceri etc.

elaborarea unui plan de inovare este necesar să se

Aceste structuri urmează a fi create în rezultatul
integrării ştiinţei, învăţământului şi producerii în
vederea creşterii calităţii şi competitivităţii produselor,
proceselor şi serviciilor, creării de noi locuri de muncă,
atragerii de investiţii. Se consideră că anume incapacitatea de a integra aceste instituţii a fost una din

facă o evaluare critică a activităţilor desfăşurate, a
potenţialului disponibil, a poziţiei pe piaţă (benchmar
king). O importanţă definitorie pentru reuşita activităţii
de valorificare a realizărilor ştiinţifice o au etapele de
pregătire, care includ:
1.

Aprecierea productivităţii ştiinţifice şi tehnologice,

cauzele care au condus la căderea sistemului socialist.

a proprietăţii intelectuale disponibile (brevete de

Atragerea investitorilor străini reprezintă

know-how, testări şi omologări în evidenţă etc.);

piatra de încercare pentru orice economie în
dezvoltare, deoarece aceasta este una din metodele cele mai sigure de stimulare a creşterii
economice.
Referindu-ne la economia Republicii Moldova,
trebuie să spunem că multe ramuri, printre care şi

invenţie, desene şi modele industriale, mărci,

2.

Pregătirea proiectului de inovare şi transfer tehnologic;

3.
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Neimplementarea acestei politici în peri
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lizarea tehnologiilor autohtone şi limitarea dependenţei

Selectarea potenţialilor parteneri, elaborarea schemei de conlucrare cu reprezentanţii antreprenoriatului privat cointeresaţi în preluarea rezultatelor
cercetării, formarea echipei;
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4.

5.

Efectuarea studiilor de fezabilitate, analiza facto-

subiecţii principali ai economiei de piaţă va impulsiona

rilor de risc, a pieţei;

dezvoltarea accelerată a sectorului economic, con-

Formularea priorităţilor comerciale ale produselor,
tehnologiilor, serviciilor propuse;

de dezvoltare a ţării va permite să fie reactivat

Promovarea proiectului la diferite nivelurile;

7.

Cointeresarea investitorilor potenţiali şi atragerea
diferitelor surse de investiţii;
Asigurarea instruirii, informării continue;

9.

Organizarea publicităţii.

durabilă. Includerea modelului bazat pe activităţile
de inovare şi transfer tehnologic în strategia

6.

8.

tribuind la formarea premiselor pentru o dezvoltare

şi multiplicat potenţialul intelectual de care dispunem şi
să fie construită treptat o societate modernă,
de tip nou, bazată pe cunoaştere. Doar pe această
cale Republica Moldova va putea să se înscrie
în noul orizont al civilizaţiei contemporane, să reziste
în faţa cerinţelor vieţii şi să se încadreze în Comuni-

Transformarea ştiinţei în forţă de producere, în unul din

tatea Europeană.

Summary

Science and education are not „consumption” establishments as sometimes considered, but factors

of multiplication and development of the intellectual resources, modernizers of the society. Those
domains represent a specific production medium where it is created the most expensive goods for the
manking – the intellectual property, the strategic source for settlement of society global problems.

CALENDAR

La 10 octombrie 1941 s-a născut la Goliţa, reg. Odesa, Ucraina, Sofia VELIXAR, doctor habilitat
în biologie, cercetător în domeniul fiziologiei plantelor, Institutul de fiziologie a Plantelor al AŞM.

Sofia VELIXAR a absolvit Institutul Agricol „M. V. Frunze” din Chişinău în 1963 la specialitatea
agronom în viticultură, pomicultură şi legumicultură. A susţinut teza de doctor în 1969, teza de doctor
habilitat în biologie – în 1987. Din 1973 până în prezent lucrează la Institutul de Fiziologie a Plantelor al
AŞM. Cercetările efectuate au fost parţial realizate în 3 brevete care au caracter fundamental şi aplicativ.
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A participat la saloane naţionale şi internaţionale de inventică din Bucureşti, Geneva, Bruxelles, Chi
şinău, unde a fost menţionată cu o medalie de aur, 2 medalii de argint, o medalie de bronz şi premiul I.
A publicat mai mult de 180 lucrări ştiinţifice (inclusiv 3 monografii, 4 lucrări de sinteză), dintre care
30 – în limba engleză, apărute în reviste şi culegeri editate în ţări străine.

* * *

La 6 noiembrie 1946 s-a născut la Temeleuţi, Soroca, Galina DRAGALIN, doctor în chimie,

conferenţiar universitar, decan al Facultăţii de Chimie a USM, “Eminent al învăţământului public”,
deţinătoare a medaliei “Meritul Civic”, Laureat al Premiului de Stat al Republicii Moldova în domeniul
ştiinţei, tehnicii şi producţiei. Este autorul a peste 190 de publicaţii ştiinţifice şi 15 invenţii brevetate în
domeniul sintezei şi cercetării compuşilor biologic activi şi materialelor fototermoplastice.
Galina DRAGALIN a absolvit Facultatea de Chimie a Universităţii de Stat din Moldova, iar în perioada
1969-1972 a urmat doctorantura la Institutul de Chimie al AŞM.
Din 1975 activitatea sa este legată de USM.
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Noutatea negativă A invenţiei

Valeriu MALAI,
expert, Secţia mecanică, electricitate,
tehnici industriale, AGEPI

O invenţie din orice domeniu tehnologic poate fi brevetată dacă aceasta este nouă, rezultă dintr-o
activitate inventivă şi este susceptibilă de aplicare industrială.

O invenţie este nouă dacă nu este conţinută în stadiul anterior (art. 5.1, Legea nr. 461/1995 privind
brevetele de invenţii).
Cazurile în care o invenţie este complet nouă, adică nu se aseamănă cu cele deja cunoscute, sunt
extrem de rare. În marea lor majoritate invenţiile brevetabile au la bază nişte cunoştinţe şi soluţii
anterioare.
ea poate fi folosită în formă solidă (adică în formă
de praf). Deci, particularităţile compoziţiei după
excludere sunt evidente.

cute, care diferă de acestea prin:

Ô

modificări;

Ô

asocieri;

Ô

noi aplicări ale invenţiilor cunoscute;

Ô

combinaţii între cele de mai sus.

Invenţiile caracterizate prin excluderea unei părţi din
obiectul invenţiei, prin excluderea concomitentă a
funcţiei proprii a acestei părţi şi obţinerea unui rezultat
caracteristic pentru această excludere (simplificare,
micşorarea masei, gabaritelor, micşorarea siguranţei
etc.) sunt caracterizate prin noutate negativă şi nu sunt
recunoscute ca invenţii ce corespund condiţiilor de
brevetabilitate.
De exemplu:
1)

dintr-o compoziţie, pentru securitatea aplicării,
transportării şi pentru ieftinirea ei, prin diverse
metode se exclud solvenţii explozibili. Toate
particularităţile compoziţiei s-au păstrat şi acum

2)

Dintr-o schemă cunoscută a fost exclus un element care nu mai este necesar. Natural, schema
s-a simplificat.

Mai mult decât atât, excluderile de tipul simplificare,
micşorarea masei, gabaritelor au ca urmare, în multe
cazuri, sau reducerea posibilităţilor de aplicare a obiectului, sau aceste excluderi sunt procedee ale simplei
proiectări.
Exemplu: A fost propusă o roată de curea,
caracterizată prin aceea că, în scopul micşorării
greutăţii, ea este executată din mai multe componente,
care în ansamblu formează o cavitate. La efectuarea
documentării în stadiul anterior nu se conţinea o ase-
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Noutatea invenţiilor poate parveni de la invenţii cunos-

menea soluţie. O astfel de asamblare a elementelor
produce un efect pozitiv. Totuşi, propunerea nu are
deosebiri esenţiale, deoarece executarea diferitelor
piese cu cavităţi pentru micşorarea greutăţii este un
procedeu bine cunoscut în tehnică.
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Dacă, în urma excluderii unui element dintr-un obiect
cunoscut, funcţia sa se repartizează la alte elemente
ale obiectului, iar obiectul funcţionează cu aceleaşi
caracteristici sau şi mai bine, această invenţie corespunde condiţiei de brevetabilitate, în cazul în care din
datele cunoscute despre elementele rămase în obiect
reiese că unul din elementele rămase poate exercita
funcţia celui exclus.
Pentru a considera o soluţie tehnică ca fiind invenţie,
aceasta trebuie să prezinte efecte tehnice pozitive.
În practică se întâlnesc adesea cazuri când efectul pozitiv exprimat, de exemplu, prin simplificarea
construcţiei, schemei, dispozitivului sau tehnologiei se
atinge prin excluderea unor anumite ansambluri sau
legături în construcţia cunoscută anterior, a schemei
sau tehnologiei, care se iau în calitate de cea mai
apropiată soluţie.
De exemplu:
Construcţia tradiţională a rulmentului radial a fost
amplasarea rulmentului în jgheaburile inelelor exterior
şi interior (fig. 1). Corespunzător, corpurile de rulare 1,
sunt cuprinse de separatorul 2, în jgheaburile inelelor
exterior 3, şi interior 4.
Această construcţie a rulmentului face imposibilă dezasamblarea rapidă şi uşoară.

Să admitem că pentru simplificarea şi uşurarea
extragerii piesei de pe rulment s-a propus executarea
unuia dintre inele (interior sau exterior) fără bordură
(fig. 2). În cazul unei astfel de construcţii, dezasamblarea inelului rulmentului de pe piesa pe care este
instalat se efectuează mai uşor, deoarece inelul
exterior şi lagărele cu separatorul rămân în corp, iar
inelul interior se extrage liber împreună cu piesa pe
care este montat, în direcţie axială (asamblarea se
petrece invers). În acest exemplu, în urma excluderii
bordurii inelului, rulmentul radial nu numai că a păstrat
caracteristicile precedente de exploatare, dar a obţinut
adăugător posibilitatea de dezasamblare axială, în
urma căreia exista temeiul că acest rezultat tehnic
corespunde criteriilor de brevetabilitate. Acest exemplu ne demonstrează că, în anumite cazuri şi condiţii,
caracteristicile negative pot conduce la brevetabilitate.
Revendicarea acestui exemplu bazat pe caracteristici
negative va fi următoarea:
Rulment radial cu corpuri de rulare în formă de role
cilindrice ce conţine un separator pentru corpurile de
rulare, inelul exterior cu calea de rulare şi borduri,
şi inelul interior cu calea de rulare, caracterizat prin
aceea că, în scopul asigurării dezasamblării axiale a
rulmentului, suprafeţele exterioare ale inelului interior
din ambele părţi ale căii de rulare sunt executate cu
un diametru egal sau mai mic decât diametrul căii de
rulare, deci s-au exclus bordurile din ambele părţi ale
inelului interior.
Totuşi, ţinem să menţionăm că o simplă eliminare a
unor ansambluri, legături, operaţiuni sau a unor componente, care nu sunt utile pentru un caz anumit într-o
construcţie, schemă, procedeu sau substanţă deja
cunoscută şi destinată pentru executarea unei funcţii
mai largi, nu se poate examina ca invenţie.
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Unele exemple din practica de examinare:
Cerere de brevet de invenţie pentru un convertor
de frecvenţă, caracterizat prin excluderea filtrului
de intrare, fapt care a fost posibil în legătură cu
aceea că, în cazul dat propus de solicitant,
convertorul de frecvenţă care la rândul său este
bine cunoscut, nu necesită limitarea zonei de
frecvenţă şi de aceea filtrul destinat anume pentru
acest scop s-a dovedit a fi de prisos. În baza celor
sus-menţionate, solicitantului i-a fost refuzată
eliberarea brevetului.

Ô

Alt solicitant promova noutatea unui întrerupător
prin excluderea dispozitivului stingător de arc
foarte costisitor. Şi lui i s-a refuzat eliberarea
brevetului, deoarece examinarea a constatat
că excluderea dispozitivului stingător de arc

fig. 1
3a

fig. 2
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Ô

Vă mai aducem la cunoştinţă unele tipuri de excluderi,
mai frecvent întâlnite în practica de examinare:
1.

2.

Excluderea unei greşeli din obiectul cunoscut.
Când excluderea unei sau mai multor părţi din
obiectul cunoscut nu conduce la un efect pozitiv
(în afară de simplificarea construcţiei) sau creează
un efect pozitiv, ce constă numai în lichidarea
neajunsurilor, nemijlocit caracteristice părţii ex
cluse, aceste caracteristici negative nu pot fi considerate esenţiale.
Excluderea unui sau mai multor elemente din
obiectul cunoscut, urmată de pierderea necesităţii
în funcţionarea lor sau excluderea elementelor,
funcţiile cărora le îndeplinesc alte elemente din
acest obiect. Pierderea necesităţii unui sau altui
element e legată de obicei de îmbunătăţirea
calităţii de executare a altor elemente asamblate
cu el sau poate fi consecinţa de îndeplinire a
funcţiei acestui element de alte elemente din obiect.

1.

Apare efectul negativ, obţinem o soluţie
nebrevetabilă;

2.

Apare efectul pozitiv ce constă în lichidarea
neajunsurilor caracteristice părţii lichidate, soluţia
este nebrevetabilă.

3.

Se păstrează toate caracteristicile pozitive ale
soluţiei apropiate, obţinem o soluţie brevetabilă.

4.

Apare efectul pozitiv ce constă în mărirea sau
apariţia unui efect nou al totalităţii elementelor
ămase, soluţia este brevetabilă.
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Totodată, nu se consideră invenţie excluderea ansamblurilor, legăturilor, operaţiilor, componentelor ce
conduc la înrăutăţirea calităţii, scăderea siguranţei şi
securităţii lucrului.

Deci, iată care sunt efectele ce apar în urma excluderii
unei părţi din soluţia apropiată:

Cu alte cuvinte, criteriul de deosebiri esenţiale negative este existenţa unui supraefect pozitiv, ce poare fi
redat prin formula următoare:
[A] - [A+B] - [B] > 0
unde [A+B] – efectul pozitiv creat de soluţia cea mai
apropiată cu totalitatea de elemente A şi B;
[A] – efectul pozitiv creat de invenţie, caracterizat de
soluţia cea mai apropiată prin lipsa elementului B;
[B] – efectul negativ, condiţionat în soluţia cea mai
apropiată prin existenţa elementului B.

3.

Excluderea elementului din obiect şi schimbarea
în ansamblul elementelor rămase a formei unuia
din ele, ceea ce conduce la obţinerea unei forme
mai complicate a unui sau mai multor elemente
rămase, dacă scopul invenţiei este doar simplificarea obiectului.

În concluzie, aş vrea să menţionez următoarele: prin
noutatea negativă se înţelege lipsa în obiectul cercetat
a unui sau câtorva elemente esenţiale ale obiectului
din stadiul anterior, cu care se compară obiectul dat
pentru examinarea noutăţii.

4.

Excluderea unui sau a mai multor elemente din
obiectul cunoscut, ca rezultat al căreia totalitatea
elementelor rămase în obiectul invenţiei coincide
cu totalitatea aceloraşi elemente ale altui obiect
cunoscut.

Noutatea negativă este brevetabilă doar în cazul în
care, în urma excluderii unui sau mai multor elemente
din soluţia apropiată, apare un efect pozitiv, ce constă
în mărirea sau apariţia unui efect nou al ansamblului
elementelor rămase.

Summary

The author examines an inedited aspect of the protection of inventions, the negative novelty, that

means lack in the examining object of one or more essential elements of the prior art with which it is
compared the given object for novelty examination. The negative novelty is patentable exclusively in
the case where owing to the exclusion of one or more elements from the similar solution there appears
a positive effect, consisting in the increase or appearance of a new effect of the remaining elements
set.

Intellectus 4/2006

din întrerupătorul cunoscut din stadiul tehnicii a
fost posibilă doar într-un circuit de tensiune joasă,
deci pentru un caz concret, când nici nu există
necesitatea dispozitivului stingător de arc.
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Diletantism şi tendenţiozitate

Nicolae RUSU, scriitor,
directorul Fondului Literar al Uniunii
Scriitorilor din Republica Moldova

Ziarul de limbă rusă “Время” de câteva luni încoace ţine morţiş să-şi impresioneze cititorii
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cu subiecte bombă şi unul dintre acestea este plasat la 28 iulie curent chiar pe prima pagină,
în toată mărimea ei, ca să ocupe apoi şi spaţiul a încă două pagini – 6 şi 7.Titlul e destul de incitant:
„Cum se căştigă milioane, sau ale cui drepturi le apără AsDAC?” (traducerea subsemnatului).
Autorul acestui subiect este Serghei Bogaciov şi din

de delicat”, afirmaţie cu care suntem întru totul de

capul locului e necesar să fie menţionat faptul că

acord. Anume din acest motiv diletantismul în acest

merită toată compătimirea pentru zădărnicia muncii

domeniu este contraindicat. Nemulţumit de faptul că

sale. Cum-necum, să înşiri un text pe două pagini

patronii barurilor şi cafenelelor, sâcâiţi de inspectorii

de ziar nu e chiar atăt de uşor şi de simplu, mai ales

AsDAC sunt nevoiţi să achite anumite taxe pentru că

când întreaga poveste e suptă din deget. Chiar în

beneficiază de creaţia membrilor acestei organizaţii,

preambulul articolului autorul îşi minte cititorii, afirmând

autorul se pune, ambiţios, să-i caute acesteia „bube-n

că „noţiunea de „organizaţie pentru administrarea

cap”. În acest sens el este „ajutat” de un act de control

pe principii colective a drepturilor patrimoniale” este

al Curţii de conturi şi publicat în „Monitorul Oficial”

răspândită doar în ţările CSI”. În acest caz orice

nr.100 din 2002, citând copios concluziile controloru-

membru al AsDAC s-ar putea întreba, stupefiat: „Atunci

lui dnei M. Popuşoi pe care dumneaei le luase din

cu ce fel de organizaţii din Japonia, Turcia, Spania,

demersul – declaraţie a ex-directorului general al fostei

România, Germania, Brazilia, Grecia şi alte ţări ale

Agenţii de Stat pentru Drepturile de Autor A. Afa-

lumii a încheiat AsDAC contracte de administrare pe

nasiev. Toate „observaţiile”din acel act sunt mai mult

principii colective a drepturilor patrimoniale? Sau poate

decât tendenţioase şi conducerea AsDAC a răspuns

aceste ţări au devenit peste noapte membre ale CSI

printr-o scrisoare oficială, susţinută de date concrete

şi evenimentul îi este cunoscut doar lui S. Bogaciov?”

şi argumente juridice, menţionându-se că afirmaţia

Această chiar din start dezinformare pune la îndoială

despre Statutul AsDAC înregistrat la Ministerul Justiţiei

întregul text şi nu fără temei, pentru că autorul aduce

la 16.03.2000, certificat nr.1330, precum că „conţine

în continuare noi şi noi perle ale tendenţiozităţii şi ale

multe încălcări ale legislaţiei” nu are nici un temei.

neadevărului.

Ministerul Justiţiei a examinat repetat (din iunie 1999

După ce expune pe scurt istoria adoptării şi
implimentării în Republica Moldova a „Legii privind
dreptul de autor şi drepturile conexe”, autorul constată
filosofic că „dreptul de autor este un domeniu destul
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până în martie 2000) conţinutul Statutului AsDAC şi a
dat avizul respectiv Guvernului. La fel este eronată şi
declaraţia precum că reorganizarea Agenţiei de Stat
pentru Drepturile de Autor şi constituirea AsDAC au
fost efectuate la discreţia fostului director general al

Agenţiei şi a micşorat numărul de personal, iar ceva

fost constituită doar în temeiul Legii privind drepturile

mai târziu, prin Hotărârile nr. 243, 524, 594 din anul

de autor şi drepturile conexe (art. 35) şi nu de „un grup

2001 a fost anulat regulamentul de administrare a

de persoane fizice”, cum persiflează S. Bogaciov, ci de

dreptului de autor şi drepturilor conexe pe principii

înşişi autorii din Republica Moldova – peste 1500 de

colective de către Agenţia de Stat, ea fiind determinată

persoane – convocându-se la 31 mai 1999 Conferinţa

drept instituţie bugetară.

drepturi conexe, care transmiseseră anterior drepturile lor patrimoniale pentru administrare pe principii
colective Agenţiei de Stat. Este clar şi pentru un elev
al şcolii primare că după data înregistrării Statutului
AsDAC la Ministerul Justiţiei, Agenţia de Stat a fost
lipsită de aceste drepturi. Au mai fost făcute şi înaintea
lui S. Bogaciov diverse demersuri care puneau la
îndoială legitimitatea AsDAC şi fostul Ministru al
Justiţiei dl Ion Morei (prin scrisoarea nr. 05/4257 din 24
iulie 2001) le-a dat un răspuns exhaustiv în acest sens,
mai şi subliniind că „AsDAC se remarcă prin prestigiul
obţinut atât la nivel local, cât şi internaţional, devenind
la 15.12.2000 membru al Confederaţiei Internaţionale
a Societăţilor Autorilor şi Compozitorilor (CISAC)
cu obligaţiunea de a reprezenta interesele autorilor
din peste o sută de state”. Ca să dea o importanţă
deosebită acestui „act de control”, S. Bogaciov îşi
informează cititorii că, ulterior, dl M. Ciuş a fost eliberat
din funcţia de director al Agenţiei de Stat. Adevărul e
că dl M. Ciuş, conformându-se legii, a depus la Cancelaria de Stat cerere de eliberare din funcţie cu mult
înainte de apariţia în „Monitorul Oficial” a materialelor
Curţii de Conturi. A depus nu una, ci tocmai trei – în
aprilie, iunie şi august 2000 – concomitent cu un de
mers despre necesitatea reorganizării Agenţiei de Stat
pentru Drepturile de Autor în conformitate cu Legea
privind dreptul de autor şi noua realitate în domeniu
– constituirea AsDAC.
E drept că Guvernul a tergiversat examinarea noului
Statut al Agenţiei, deşi reorganizarea ei se făcea în
mod tacit încă din 1999, când era deja cunoscută
intenţia autorilor de a-şi administra pe principii colective drepturile lor patrimoniale. Şi deoarece Guvernul
a încetat să subvenţioneze cheltuielile economice
ale structurii sale – Agenţia de Stat – încă din 1995,
imediat după adoptarea Legii privind dreptul de autor,
aceste cheltuieli erau achitate din contul autorilor.
Începând cu anul 1999 Guvernul a încetat să mai
finanţeze activitatea Agenţiei de Stat la toate articolele,
ca existând pe banii autorilor. Totodată, prin Hotărârea
nr. 973 din 25.09.2000 Guvernul a modificat structura

Dl. Bogaciov confundă în mod deliberat noţiunea de
„ocrotire a drepturilor patrimoniale” cu cea de „administrare pe principii colective a drepturilor patrimoniale”, inducând în eroare cititorii. Orice autor poate
să-şi înregistreze opera, publicată sau nepublicată, în
registrele oficiale de stat (pentru care i se cere o taxă
de 5$), şi acest lucru este prevăzut de art. 8, alin. 3
al Legii privind dreptul de autor, dar el nu este obligat
s-o facă, deoarece, conform art. 4, alin. 2 al aceleiaşi
Legi „autorul beneficiază de dreptul exclusiv de autor
asupra operei sale, acesta rezultând din însuşi faptul
creării ei. Pentru apariţia şi exercitarea dreptului de autor nu se cere înregistrare, alte proceduri speciale sau
respectarea altor formalităţi”.
Când un autor semnează un contract de administrare
pe principii colective a drepturilor sale patrimoniale
cu AsDAC, atunci îi încredinţează prin acest act nu
doar procedura de administrare, ci şi cea de ocrotire
a proprietăţii sale intelectuale. Sarcina de ocrotire
a drepturilor de autor şi conexe are şi structura de
stat AGEPI şi acest aspect este prevăzut de aceeaşi
Lege (art. 34) mai având printre altele şi misiunea de
„exercitare a controlului asupra respectării legislaţiei
în vigoare în acest domeniu” nu doar de către
organizaţiile de administrare pe principii colective a
drepturilor patrimoniale, ci şi de beneficiarii operelor
ocrotite de lege. Pentru a publica în „Monitorul Oficial”
lista lucrărilor unui autor e necesar să se aibă acceptul
acestuia pentru că este dreptul său exclusiv.
Persoana care semnează articolul din “Время” duce în
eroare cititorul mistificând şi aspectul cu facturile care,
cică, n-au fost eliberate agenţilor economici patru ani la
rând. Vorba e că AsDAC, fiind o organizaţie obştească,
necomercială şi scutită prin Codul Fiscal de plata
TVA, din 2000 până în 2004 nu a eliberat facturi de
expediţie, deoarece dreptul de autor nu e nici marfă,
nici servicii. Dat fiind faptul că majoritatea beneficiarilor

Intellectus 4/2006

Republicană a reprezentanţilor autorilor şi titularilor de

ASPECTE ACTUALE
ALE PROPRIETĂŢII INTELECTUALE

agenţiei M. Ciuş. Astfel e bine să se ştie, că AsDAC a

cu care conlucrează AsDAC sunt plătitori de TVA, unii
dintre ei au insistat să li se elibereze vreun document
pentru ca lucrătorii din contabilitate să se dumerească
asupra statutului acestor cheltuieli neordinare. La
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ASPECTE ACTUALE
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sugestia Inspectoratului Fiscal de Stat, doar acelor

direcţionat câteva dosare în instanţele Judecătoriei

beneficiari care au nevoie de un asemenea document,

Economice dovedeşte gradul de competenţă sau de

începând cu 2005, li se eliberează o factură cu regim

coruptibilitate a unor judecători.

special, necesară pentru a fi prezentată ulterior doar la
Departamentul de Statistică. Amenda de 1800 lei pentru
fiecare factură neprezentată la timp, prevăzută de Codul
Fiscal şi cu care S. Bogaciov ţine să sperie AsDAC, nu
are nimic în comun cu dreptul de autor.

Unui specialist în domeniu, făcând cunoştinţă
cu extinsul articol din “Время”, ticsit cu noţiuni,
gânduri şi concluzii tendenţioase, majoritatea
dintre ele inventate, i se creează impresia
că autorul lui, probabil, s-a conformat câtorva

Din aceleaşi considerente şi ţinând cont de aspectul

patroni de baruri şi restaurante, aceştia luptând

specific al dreptului de autor (care, după cum am spus,

cu înverşunare pentru propriile averi şi prosperare

nu e nici marfă, nici servicii, ci un sistem al normelor

materială, desconsiderând totalmente proprietatea

de drept cu scopul de ocrotire a lucrărilor de creaţie

intelectuală a altor reprezentanţi ai societăţii noastre

intelectuală), litigiile dintre AsDAC şi beneficiari sunt

bazate pe relaţii de piaţă. Pe relaţii corecte de piaţă,

examinate de Curtea de Apel, iar faptul că cineva a

s-ar cere de precizat.

Summary

The author, writer, president of the Literary Foundation of Moldova, enters into a controversy with

the republican newspaper „Novoe Vremea”, that discusses with crass dilettantism and tendentiousness the flagrant problem of paying the prescribed remunerations to the authors of arts and literature workson the basis of the national and universal legislation on copyright and related rights.

CALENDAR

La 26 octombrie 1946 s-a născut la Cotul Morii, Hânceşti, Lidia GAVRILIŢĂ, doctor în biologie, co-
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laborator ştiinţific superior, şefa Laboratorului tehnologia producerii şi aplicării entomofagilor al Institutului de Cercetări pentru Protecţia Plantelor al Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare din
Republica Moldova. Este membru al Comitetului executiv al Asociaţiei Naţionale a Femeilor Inventatoare din Republica Moldova (ANFIRM) şi membru al Grupului Internaţional pe “Ostrinia Nubilalis”.
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În perioada 1966-1971 Lidia GAVRILIŢĂ îşi face studiile la Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Biologie. După absolvire, începe activitatea ştiinţifică la Institutul de Cercetări pentru Protecţia
Plantelor, unde îndeplineşte consecutiv diverse funcţii, iar din 1993 conduce Laboratorul tehnologia
producerii şi aplicării entomofagilor.
L. GAVRILIŢĂ este autorul a peste 560 de lucrări ştiinţifice, inclusiv 2 recomandări practice, 8 indicaţii
metodice, deţine 7 brevete de invenţii. Rezultatele muncii sale au fost menţionate cu 3 medalii de aur şi
una de argint la expoziţiile naţionale şi internaţionale de inventică (Chişinău, Budapesta, Iaşi).

Oficiului SUA de Brevete şi Mărci (USPTO) din
Alexandria, statul Virginia, s-a desfăşurat Progra-

Ô

istoria sistemului de brevete;

Ô

tipurile de brevete (de utilitate, de design,
de plantă);

mul Brevete al Academiei Globale de Proprietate
Intelectuală. În manifestarea dată au fost încadraţi
41 de participanţi din 27 de ţări ale lumii, inclusiv

Ô

nu se brevetează legile naturii, fenomenele fizice,

din Republica Moldova.

ideile abstracte, obiectele în forma în care există
ele în natură);

După ce s-a făcut o incursiune în activitatea generală
a Oficiului, am aflat că USPTO a fost fondat în anul
1970, este o instituţie cu autogestiune financiară din
1993, venitul său pe 2006 a constituit $1,68 miliarde,

obiectele brevetabile şi nebrevetabile (în SUA

Ô

organizarea procesului de examinare;

Ô

sursele legale ale examinării (ne-a fost prezentat

iar pentru anul 2007 cifra de afaceri este planificată

Manualul privind procedura de examinare a cere-		

să atingă $1,77 miliarde. La USPTO activează 7900

rilor de brevet, legi, reguli, procese judiciare);

colaboratori, care din luna mai 2005 s-au transferat în
localuri noi din oraşul Alexandria.

Ô

zuite, cereri PCT, de reexaminare, de înregistrare
a invenţiei fără obţinerea brevetului);

După aceasta, participanţii la Program au fost
familiarizaţi cu situaţia la zi privind protecţia proprietăţii
intelectuale (brevete, mărci, drepturi de autor, secrete
comerciale) în SUA. Astfel, numărul anual de cereri
de brevet în SUA este în permanentă creştere. În anul
2004 au fost depuse 350000 cereri de brevet şi au fost
eliberate 172000 brevete. Veniturile din depunerea,
examinarea şi menţinerea brevetelor în vigoare constituie 88,1%, mărcilor revenindu-le doar 11,9% din cifra

tipurile de cereri (originale, de continuare, revi-

Ô

conţinutul cererii;

Ô

condiţiile de brevetabilitate – noutatea, utilitatea
şi ne-evidenţa;

Ô

examinarea ne-evidenţei, respingerea cererii;

Ô

documentarea;

totală. Termenul de iniţiere a primei acţiuni referitoare

O temă aparte, susţinută de Terrence Mackey, clasifi-

la cerere a crescut din 2004 încoace până la 20 de

cator de brevete, a constituit-o introducerea în Sis-

luni, de aceea în 2007 se planifică să fie angajaţi încă

temul Internaţional de Clasificare a Brevetelor (CIB). În

1200 examinatori.

această problematică ne-am axat pe documentarea de

Alte aspecte ale programului privind protecţia obiec
telor de proprietate intelectuală în SUA au inclus:

Ô

brevetele şi designul industrial;

Ô

scurtă introducere în mărci;

Ô

copyright;

Problemele privind examinarea cererilor de brevet
ne-au fost explicate de către David Moore, examinator
de brevet supervizor. Dânsul s-a oprit în principal la
următoarele chestiuni:

brevet cu utilizarea CIB; reforma CIB – nivel de bază
şi avansat; schema clasificării CIB, referinţe, definiţii;
moduri de clasificare, reguli de clasificare; mijloace
de clasificare – documente de referinţă, scheme şi
definiţii, cuvânt cheie index, mijloc lingvistic TACSY.
Agenda Programului Brevete al Academiei Globale de
Proprietate Intelectuală a inclus şi vizitarea Centrului
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În perioada 23-27 octombrie curent în incinta

COOPERARE INTERNAŢIONALĂ

Programul Brevete
al Academiei Globale
de Proprietate Intelectuală

Electronic de Informaţie al USPTO. Problemele legate
de examinarea cererilor pentru programe de calculator
şi metode de business au fost dezbătute de participanţi
atât prin prisma condiţiilor de brevetabilitate, care pre-
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supun că aceste obiecte trebuie să fie utile, concrete şi

a fost explicata pe larg de către Jennifer Mc Do

tangibil definite, cât şi prin cea a procedurii de exami

well, attorney-advisor. Aceasta problemă cuprinde

nare în general şi a examinării accelerate în particular.

următoarele etape:

Programul a cuprins, de asemenea, un curs privind

Ô

aspecte generale;

Ô

tipurile de acte normative – substanţiale, interpre-

protecţia plantelor (tipurile de protecţie – Actul privind
Brevetul de Plantă, Actul privind Protecţia Soiurilor de

tative, formularea politicii, procedurale;

Plante, Brevetul de Utilitate pentru Plantă; Actul privind
Brevetul de Plantă pentru plantele cu reproducere
asexuală, noi şi distincte de alte soiuri cunoscute).
USPTO a eliberat în total până la ora actuală 16 532
brevete de plantă, termenul brevetului fiind 20 de ani
de la data depozitului. Actul privind Protecţia Soiurilor
de Plante, administrat de departamentul Agriculturii, se
referă la plantele cu reproducere sexuală şi plantele
propagate prin bulbi care sunt noi, distincte, uniforme
şi stabile, protecţia lor constituind 20-25 ani de la data
acordării. Prin Brevetul de Utilitate pentru Plantă poate
fi protejat un grup de soiuri cu caracteristici specifice,
părţi de plantă, metodele de producere sau utilizare a
soiurilor de plante.
Referitor la protecţia noilor rase de animale, Dave
Nguen, examinator de brevete supervizor, ne-a elucidat aspectele privind examinarea invenţiilor ce se

Ô

carea regulilor finale;

Ô

au fost problemele legate de evaluarea calităţii, despre
care ne-a vorbit Anthony Caputa, specialist principal în
asigurarea calităţii. Această latură a activităţii Oficiului
american cuprinde programul de asigurare a calităţii
brevetelor, oficiul de asigurare a calităţii (un oficiu
independent, compus din 38 de specialişti de control al
calităţii şi 7 specialişti supervizori, organizaţi pe discipline, având o experienţă vastă de examinare). Funcţiile
oficiului de asigurare a calităţii brevetelor sunt:

Ô

mediare), cererilor PCT, personalului de asigurare
tehnică, controlul se efectuează randomizat, re-

descrierea şi posibilitatea realizării, noutatea,

zultatele sunt utilizate pentru selectarea dome-

ne-evidenţa.

niilor de şcolarizare a personalului în vederea
evitării greşelilor depistate;

La practica brevetării produselor farmaceutice s-a

Ô

la nivel de diviziuni, subdiviziuni, grupuri sau

STIC (Centrul de informaţie ştiinţifică şi tehnică),

examinatori individuali);

serviciile, resursele, mijloacele de căutare. La stan

Ô
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de Document s-a referit Ed Rishell, specialist relaţii
internaţionale şi standarde.

Managementul şi Trainingul examinatorilor
de brevet;

Ô

Angajarea examinatorilor (se efectuează perma-

În continuare specialiştii de la USPTO s-au referit la

nent prin selectarea specialiştilor din toate dome-

Tratatul de Cooperare în domeniul Brevetelor (PCT),

niile, preferenţial cu grade ştiinţifice şi experienţă

şi anume:

de lucru în domeniu;

Ô

aspecte generale, fazele internaţională
şi naţională, raportul de documentare

Ô

Ô

Sistemul de avansare a examinatorilor (noii
angajaţi sunt şcolarizaţi în cadrul Academiei de

internaţională, raportul de examinare preliminară

brevete USPTO, după un an de studii aceştia

internaţională;

încep să examineze cereri sub controlul examina-

avantajele PCT, resursele PCT.

Procedura de elaborare a actelor normative la USPTO
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Trainingul personalului (în baza rezultatelor controlului calităţii, în baza unor anumite cereri,

Noble Jarell ne-au expus mijloacele de date interne

dardele OMPI ST9 Codurile INID şi ST16 Tipul Codului

Evaluarea calităţii: cererilor naţionale (evaluarea
rezultatului final al examinării şi a etapelor inter-

transgenice, la condiţiile de brevetabilitate – utilitatea,

zor, iar specialiştii în informare tehnică Jan Delaval şi

comitetele consultative publice.

Un lucru deosebit de interesant pentru toţi participanţii

referă la rasele de animale în general, la animalele

referit James Wilson, examinator de brevete supervi-

etapele elaborării – notificarea, comentarii, publi-

torilor primari sau al supervizorilor. Astfel, sunt
necesari 4-5 ani pentru a deveni un examinator
primar, care are dreptul la semnătură. Examinatorii

Ô

Mijloacele de evaluare a performanţei examinatorilor (productivitatea, gestionarea cererilor,
promovarea, revizuirea performanţei; productivi-

Ô
Ô

permite supervizarea în format electronic a
termenelor şi calităţii lucrului efectuat de fiecare

1.

să se familiarizeze cu un spectru larg de probleme
legate de protecţia diferitelor obiecte de pro-

nate, respectarea termenelor şi regulilor de

prietate intelectuală în SUA, accentul fiind pus

procedură; promovarea de la gradele GS-5 până

pe protecţia invenţiilor şi pe procedurile respective

la GS-11 poate fi efectuată la fiecare 6 luni în baza

de depunere, examinare a cererilor, eliberare

rezultatelor obţinute, după care următoarele grade

a brevetelor, pe acţiunile post-eliberare şi pe

por fi obţinute în baza rezultatelor unui an de lucru

apeluri.

revizuirea performanţei examinatorilor se
2.

de invenţie la USPTO, care vor putea fi aplicate

lucru, examinatorii sunt avansaţi în grad sau

în cadrul procedurilor naţionale de examinare

în salariu;
Mijloace ale managementului personalului (fiecare
examinator este supervizat în mod individual,
reieşind din caracterul, capacităţile, aptitudinile
sale, managementul se bazează pe determinarea
obiectivelor, delegarea lucrului, crearea unui
mediu de lucru pozitiv, analiza succeselor şi erorilor, identificarea căilor de creştere profesională.
Promovarea inovaţiilor în SUA se face prin colaborarea dintre Universităţi şi industrie în cadrul cooperării
sectoarelor public şi privat. James Housel, mandatar
de brevete, ne-a expus în cadrul cursului său politica
veche în domeniu, politica nouă care se caracterizează
prin promovarea colaborării conform unor acte speciale guvernamentale:

Au fost prezentate, de asemenea, diverse aspecte
practice legate de examinarea cererilor de brevet

rezultatelor pozitive, la sfârşitul fiecărui an de

Ô

Programul Brevete al Academiei Globale
de Proprietate Intelectuală a permis participanţilor

în baza gradului de complexitate a cererilor exami-

şi la sfârşitul fiecărui an de lucru şi în cazul

ordinul executiv 12591 privind facilitarea accesului

Concluzii

examinator; gestionarea cererilor se evaluează

efectuează de către supervizori la jumătatea

actul federal de transfer tehnologic din 1986,

la ştiinţă şi tehnologie din 1987.

tatea se evaluează în baza sistemului PALM
(Patent Application Location ang Monitoring) care

actul de inovare tehnologică Stevenson-Wydler
din 1980,

rilor primari;

Ô

actul Bayh-Dole din 1980,

COOPERARE INTERNAŢIONALĂ

rilor supervizori care controlează lucrul examinato-

Ô

a cererilor.
3.

Un interes deosebit prezintă practica USPTO
privind evaluarea calităţii lucrului examinatorilor
şi experienţa acumulată în problemele legate
de managementul şi trainingul examinatorilor
de brevet. Această experienţă urmează să fie
studiată mai detaliat în vederea aplicării sale
în activitatea Departamentului Invenţii, Soiuri
de Plante, Modele de Utilitate al AGEPI în scopul
eficientizării lucrului examinatorilor, în special
în ceea ce priveşte supervizarea tinerilor examinatori de către examinatorii cu experienţă.
Ala GUŞAN,
director adjunct Departament Invenţii,
Soiuri de Plante, Modele de Utilitate, AGEPI
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primari sunt gradaţi conform GS (Government
Service), gradul GS-15 este conferit examinato-
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Sistemul intelectual de restabilire
a imaginii care realizează modele
cognitive

conf. univ., dr. Igor MARDARE,
şef catedră, Universitatea Tehnică
a Moldovei

Creierul omenesc este cel mai perfect instrument de cunoaştere a mediului. În procesul de

cunoaştere a ambianţei exterioare se manifestă următoarele proprietăţi ale creierului: abstracţie,
asociere, creativitate, expresivitate, contextualitate, subiectivitate, operarea cu forme nedesluşite,
toleranţa la contraziceri etc. [4].
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Pentru obţinerea unei copii artificiale a perceperii
omeneşti, a memoriei, limbii, gândirii este necesar să

conform principiului topologiei semantice: informaţia

cunoaştem cum au loc toate aceste procese la nivel

semantică despre obiect rămâne neschimbată, indife

funcţional în creierul omenesc. Procesul perceperii de

rent de forma pe care o prezintă. Aceasta ne permite

către creier a mediului extern se descrie cu ajutorul

să transformăm diferite forme ale perceperii informaţiei

modelelor cognitive [5]. Acestea se întemeiază pe

semantice despre obiect [10]. Funcţia îndeplinită

concluziile formulate după efectuarea cercetărilor

de obiect în formă verbală stabileşte noţiunea de

necesare şi sunt create în rezultatul unor diverse

cunoaştere a predestinaţiei funcţionale a obiectului.

studii. Modelele cognitive atribuie structură formală

Ţinând cont de definiţia funcţiei obiectului f n , prin

proceselor de însuşire, memorizare şi utilizare a
cunoştinţelor creierului. [9]

Modelul cognitiv de restabilire a
imaginii obiectului pe baza funcţiilor
executive
Restabilirea imaginilor obiectelor în baza funcţiilor pe
care le îndeplinesc constituie trecerea de la prezentarea vizuală a obiectului la descrierea lui în formă
textuală, dar şi invers, de la prezentarea lui în formă
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de text la cea vizuală. Astfel de treceri se realizează

intermediul numelui formal al obiectului an [1] şi termenului domenului funcţional [6], problema restabilirii
imaginilor obiectelor se va soluţiona, determinându-se
imaginea defectată a obiectului

~
xn

al funcţiei f n pe

care o îndeplineşte. În baza funcţiei f n este determi-

Цn , din care se alege, după
nat domenul funcţional Ф
dom

un criteriu anumit, una din imaginile reale ale obiectului

ЦЦnndom
Ф
dom

{ x n1E , x n 2E , ..., x n P E } . Astfel, la modelul cognitiv

de restabilire a imaginii [1] se adaugă următorul lanţ de
proceduri:

(1)





sau chiar a lipsei obiectului din scena imaginii. În
asemenea cazuri, pentru restabilirea imaginii obiectului
poate fi folosit elementul de bază [7]. Elementul de

~
xn  ~
x nper  x nper  a n  ...

xi

bază al obiectelor

care le îndeplinesc x i



~
unde x n o ... o f n – trecerea “prezentarea obiectului în formă vizuală – prezentare verbală”;

şi

xj

, descrise prin funcţiile pe

[f i ] şi x j [f j ] reprezintă

elementul funcţional de bază, care poate fi determinat ca graf marcat sau ca funcţional simplu freim [8].
În elementul funcţional de bază, funcţia obiectului

Цndom
Ф
fn oЦ
n – trecerea “prezentarea verbală a obiectudom

lui – prezentare vizuală”.

iar funcţia obiectului principal este orientată în afara
limitelor elementului funcţional de bază

Pentru a obţine imaginea reală a unui obiect selectat

x n , păstrându-se dimensiunile lui bazate pe corelaţia

dintre particularităţile şi valorile parametrilor obiectului,
imaginea sensibilă a obiectului

xn

per

Цn
asupra domenului funcţional Ф

dom

f j, i ,

subordonat este orientată spre obiectul principal

TEHNOLOGII INOVATIVE

f n  Φndom  x n p E

f i, 

se suprapune

.

xi

f j,i

f i, n

(fig. 2).

xj

Aşadar, obţinem următoarea confirmare ca postulat.
Postulatul 1. Pentru imaginea reală a obiectului
şi pentru imaginea obiectului defectat identificat

x nE
~
xn ,

funcţia pe care o îndeplineşte f n este cunoscută.

Conform postulatului, pentru definirea funcţiei f n a

x nE, obiectul trebuie să fie identificat după
~
imaginea defectată x n . În unele cazuri identificarea
obiectului

obiectului depinde de prezenţa defectelor în imagine.
Însă, în alte cazuri, defectele parametrice ale imaginii
obiectului nu sunt un obstacol pentru stabilirea funcţiei
obiectului şi, prin urmare, găsirea imaginii reale a
obiectului
(fig.1)

x nE corespunzător din domenul funcţional

Φndom  {Φ1dom , Φ2dom , ..., ΦNdom } în conformitate

cu modelul restabilirii imaginii obiectului (1).

Figura 2. Elementul funcţional de bază
Confirmare 1. În elementul funcţional de bază
al funcţiei cunoscute

f j , executată de obiectul subor~
donat x j , imaginea defectă a obiectului de bază x i
poate fi restabilită.
Demonstrare. Toate obiectele şi fenomenele mediului extern reprezintă nişte texte într-o anumită limbă.
Pentru concretizarea cuvintelor din text se aplică unii
indicatori care arată ce funcţie îndeplineşte un cuvânt
sau mai multe cuvinte într-un context anume [10].
Funcţia de bază a fiecărui obiect trebuie să fie strict
şi concret stabilită de creatorul obiectului. Funcţia
obiectului subordonat constă în deservirea obiectului principal

xi

şi în crearea unor condiţii pentru

ca acesta să funcţioneze. De aceea, funcţia obiectului subordonat

f j indică direcţia spre acţiunea

este destinată acţiunea obiectului subordonat

xj

. De exemplu, funcţia “suport pentru televizor” – de
a susţine televizorul, funcţia “cadru pentru tablou”
– expunerea tabloului, funcţia “foarfece pentru hârtie”
– de a tăia hârtia, funcţia “foarfece pentru metal” – de
a tăia foile de metal. Astfel, funcţia obiectului subor
Figura 1. Prezenţa defectelor parametrice
ale obiectelor nu împiedică identificarea obiectelor
şi restabilirea lor
În multe cazuri identificarea obiectului pare imposibilă
din cauza unor defecte ale imaginii obiectului

~
xn

donat f j determină numele formal al obiectului
principal a i din care rezultă funcţia f şi domenul

Цn
funcţional al obiectului principal Ф

dom

i
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obiectului, adică stabileşte căruia dintre obiecte îi

din care

poate fi aleasă una din imaginile obiectului principal

Φidom  { xi1E , xi2E , ..., xi P E }

.
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Conform teoriei demonstrate, modelul cognitiv de

obiectului principal şi ai obiectului subordonat, conchidem

restabilire a imaginii obiectului principal

că varianta optimă este cea de a treia, iar varianta cea

~
xi

al

elementului funcţional de bază, în care se ţine cont

mai puţin acceptabilă – prima (fig. 4).

de fragmentele imaginii obiectului principal, poate fi
prezentat în felul următor:

(2)

x jE  [ f j ]  a i  f i  Φidom  xip E
x~i



Pentru restabilirea imaginii defectate a obiectului principal

~
xi

este nevoie de imaginea reală a obiectului

subordonat

x j E şi a funcţiei lui f j

se găseşte domenul funcţional al obiectului principal

Цn , după care să alege una din imaginile reale
Ф
dom

Φidom  { xi1E , x i 2E , ..., xi P E }

Figura 4. Variantele alegerii obiectului principal
din domenul funcţional

, pe baza căreia

ale obiectului

f j este orientată spre obiectul principal x i ,

donat

dar îndeplinirea funcţiei de obiect principal

principal.

Consecinţă. Funcţia obiectului subordonat f j
determina în acelaşi timp obiectul subordonat
obiectul principal x i al elementului de bază.

Confirmare 2. Îndeplinirea funcţiei obiectului subor-

îndreptată spre obiectul subordonat
poate
x j şi

~

În caz de neidentificare a obiectului principal x i ,
obiectul subordonat x j nu îşi va îndeplini funcţia,
care este orientată spre obiectul principal, ceea ce va
conduce la distrugerea completă a compoziţiei imaginii
elementului de bază.
Exemplu. Funcţia obiectului identificat “suport pentru
televizor” (obiect subordonat) – susţinerea televizorului. Din numele formal al obiectului subordonat rezultă
obiectul principal pentru elementul de bază – “televizorul”. Lipsa în imagine a scenei care prezintă televizorul înseamnă că suportul nu-şi îndeplineşte funcţia
lui de bază (fig. 3).

xj

fi

nu este

, ci în afara

limitelor elementului de bază dat – spre alt obiect al
altui element de bază care este principal faţă de obiectul

xi .

Demonstrare. Fie că pentru elementul de bază obiec-

xi

x j – subordonat.
f j a obiectului x i nu poate fi
orientată spre obiectul x j , în caz contrar obiectul
x i ar fi subordonat, dar obiectul x j – principal, ceea
tul

este principal, iar obiectul

În acest caz, funcţia

ce este exclus, aşa cum în elementul de bază fiecare
dintre obiecte nu poate fi concomitent şi principal, şi
subordonat. De exemplu, pentru elementul de bază
(televizor-suport), funcţia suportului pentru televizor
este îndreptată spre a susţine televizorul. Funcţia
televizorului – prezentarea vizuală şi auditivă a programelor televizate, care în mod cert nu este orientată
spre suport, ci în afara elementului de bază, şi anume
a telespectatorului.
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Consecinţă. Defectele semnificative ale imaginii
obiectului subordonat

, care împiedică identifica-

rea acestuia, având obiectul principal identificat

xi

,

nu ne permit să determinăm funcţia obiectului subordonat
Figura 3. Exemplu de imposibilitate a identificării
obiectului principal
Pentru îndeplinirea funcţiei de suport trebuie de ales una
din imaginile televizorului din domenul funcţional “prezentarea programelor televizate în formă vizuală şi auditivă”.
Folosind criteriul coordonării construcţiei formelor,
proporţiilor, culorii, designului, echivalenţei parametrilor
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~
xi

fj

Цn
, pentru a găsi domenul funcţional Ф

dom

şi

a alege din domen imaginea reală a obiectului subordonat

Φ jdom  { x j1E , x j2E , ..., x jR E } , adică restabili-

rea imaginii defecte a obiectului subordonat.

Este evident faptul că în elementul de bază are pri-

f i . Funcţia obiecf
tului subordonat j trebuie să asigure în modul cel
oritate funcţia obiectului principal

mai sigur îndeplinirea funcţiei de bază a obiectului

x n -2 .

Adecvarea modelelor cognitive de restabilire a imaginii obiectelor pe baza funcţiilor ce le îndeplinesc (1),
(2) şi a modelelor de cunoaştere a obiectelor mediului
exterior [1], rezidă în scopurile lor apropiate, structurile
asemănătoare, folosirea unei singure date de bază a
funcţiilor cognitive şi a proceselor identice de prelucrare a informaţiei.
Procesorul intelectual al modelului
cognitiv de restabilire a imaginii pe baza
funcţiilor executate
Procesul de restabilire a imaginilor unor scene ale
obiectelor de modelele (1) şi (2) decurge după o
metodă analogică [2]. Pentru determinarea funcţiei pe
care o îndeplineşte

Цn
Ф

dom

fn

şi a domenului funcţional

al obiectului defectat arbitrar

~
xn

poate fi

folosită reţeaua neuronală a propagării directe.
În procesul de instruire pentru diferite variaţii ale ima
ginilor defecte ale obiectului x n – ~
x n1 , ~
x n 2 , ..., ~
xnH
, clasa X n , care au nume formal unic a n , se face
însuşirea funcţiei executate f n şi formarea domenului
Цndom , care se păstrează în memorie pentru
funcţional Ф
folosirea ulterioară în scopul restabilirii obiectelor din
mediul exterior.
În calitate de bază a sistemului de instruire a procesorului intelectual se propune “Schema funcţională
de instruire cu profesorul a sistemului de restabilire
a imaginii”, care este prezentată în [2], şi care se
completează cu “Indicatorul funcţiei obiectului”
şi “Sintetizatorul domenului funcţional” (fig. 5).

care îndeplinesc una şi aceeaşi funcţie

funcţionale

~
xnh

(3)

p

Φndom

Φmdom

ΦPdom

Figura 5. Schema funcţională de instruire
cu profesorul a procesorului intelectual

p

p

.

În regimul restabilirii unei imagini, vectorii obiectelor
principal şi subordonat ale elementului funcţional de
~
bază ( x i - x jЕ ) se înregistrează în “Registrul elementului de bază” al procesorului intelectual (fig. 6).
x jE

Matricea
receptoare
Registrul
elementului de bază

Φidom

Xi

domenului funcţional

p

...

~
xi
Sintetizatorul

Φndom , Φmdom , Φpdom , ... :

~
x n  a n  f n  Φndom ,
~
x m  a m  f m  Φmdom ,
~
x  a  f  Φ dom ,

Indicatorul funcţiei
obiectului

Indicatorul numelui
formal

.

La fel se construiesc şi reţelele neuronale pentru mai
~ ~
multe obiecte x m , x p , ... , unde m 1, 2, ..., M , P . În
concluzie, pentru diferite obiecte ale fiecărei destinaţii
funcţionale vor fi formate următoarele domene

Xj
Reţea
neuronală

fn
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în raport cu obiectul

În procesul de instruire al procesorului intelectual,
în calitate de perechi instruite se folosesc diferite variaţii ale imaginilor defectate ale obiectelor
~
xn {~
x n1 , ~
x n 2 , ..., ~
x n H } , n 1, 2, ..., N , cu o
singură destinaţie funcţională (vectorii de intrare) şi
funcţia îndeplinită de obiectul f n (vectorul etalon):
(~
x n1 - f n ), ( ~
x n 2 - f n ), ..., ( ~
x n H - f n ) . Prin reglarea
coeficienţilor de sinaps w n ai reţelei neuronale,
se urmăreşte scopul obţinerii la ieşirea din reţea a
vectorului f n dependent de orice vector de imagine
~
x n1 , ~
x n 2 , ..., ~
x n H . Funcţia f n indicată de obiectul
X n este reflectarea unei destinaţii funcţionale a “Indicatorului funcţiei obiectului” în conformitate cu numele
formal а n . Funcţia f n reflectă domenul funcţional
Цndom , format de către “Sintetizatorul domenului
Ф
funcţional” pe baza folosirii concomitente a descrierii
~
discrete x n1 ( xn1 ,1 , xn1 , 2 , ..., xn1 ,K ) şi verbale f n a
obiectelor unei destinaţii funcţionale. Vectorul domenuЦndom reprezintă un cod al adresei unde
lui funcţional Ф
se păstrează diferite imagini reale ale obiectelor x nE,

f1

fj

x ip E

... fi

Blocul de memorizare a
funcţiilor

ai

a j . . . ap
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principal. Funcţia obiectului principal, orientată în
afara elementului de bază f i, n , asupra altui obiect
al altui element de bază, confirmă legea coerenţei şi
continuităţii tuturor obiectelor din mediul exterior [3]. În
cazul acesta, fiecare obiect al mediului exterior x n -1
este principal în raport cu obiectul x n şi subordonat

Blocul de memorizare a
numelor

Figura 6. Schema funcţională de restabilire
a imaginii obiectului principal al elementului
de bază după funcţia obiectului subordonat
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După descrierea discretă a obiectului subordonat

x jЕ

în “Blocul de memorizare a funcţiilor”, se determină
funcţia obiectului subordonat

f j . Ulterior, potrivit

Confirmării 1, în “Blocul de memorizare a numelor”
se determină numele formal al obiectului principal

ai .

Apoi în “Blocul de memorizare a funcţiilor” se stabileşte

f i şi domenul funcţional al obiectului principal
dom
Ц
Ф n , din care poate fi ales, conform unui criteriu anumit, una din imaginile obiectului principal x i p E .
funcţia

Încheiere
Modelul cognitiv de restabilire a imaginilor obiectelor
poate fi creat numai pe baza modelului cognitiv de
cunoaştere a obiectelor din mediul exterior. Sistemul
de restabilire a imaginilor obiectelor poate rezolva
toate problemele abordate numai în cazul bunei
pregătiri de realizare a acestui scop, adică a ajustării
perfecte a sistemului. Cunoştinţele obţinute în procesul
de instruire joacă un rol important în rezolvarea problemei de restabilire a imaginii.
Prezentarea vizuală a obiectului împreună cu cea
verbală (funcţia îndeplinită) extinde cu mult arsenalul
posibilităţilor de restabilire a imaginii obiectului.
Funcţia obiectului subordonat este capabilă să
determine atât obiectul subordonat, cât şi obiectul
principal al elementului funcţional de bază. Luând
în consideraţie ponderea elementelor funcţionale de
bază, se determină modelul de restabilire a imaginilor
defecte ale scenei. Modelul de restabilire a imaginilor
oferă posibilitatea de a reconstitui pas cu pas, conform funcţiilor obiectelor scenei, imaginile defecte. De
asemenea, acest proces permite restabilirea obiectelor
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Summary

The strategy of creating the cognitive model for restoration an image assumes application of ele-

ments of the model simulation method. Application of the simulation method is preexplicated by the
cognitive model of the exterior medium cognition. The main aspects of the model method consist in
using the basic categories of the cognition theory: object, object’s characteristics, object’s sensible
image, formal object’s name, object’s class, object’s bonds, and object’s function. Such basic categories allow determining the succession of the actions in order to create the cognitive model as well as
structure, elements and bonds of the universal cognitive image restoring model having an applicative character for restoration the large spectrum of polyobject scenes images.
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Valorificarea formelor
medicamentoase de BioR
în stomatologie

- Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
– Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”
– Universitatea de Stat din Moldova
– „Ficotehfarm” SRL

Preocupările privind elaborarea şi obţinerea unor produse sanogene noi – suplimentele nutraceu-

Necesitatea desfăşurării unor ample cercetări în

remedii eficiente pentru corecţia proceselor metabolice

direcţia dată este dictată de creşterea ascendentă

din organism în diverse stări patologice (Rudic, Gudu-

a unor afecţiuni cauzate de diminuarea continuă a

mac, Popovici, 1995; Parish, et al., 1997; Mishima,

nivelului de imunitate al populaţiei, stare confirmată de

et al., 1998; Овсянникова, и др., 1998; Kurth, 2000).

numeroasele studii medicale din ţară şi de peste hotare, precum şi de insuficienţa pe piaţă a unor remedii
sanogene eficiente.
Pe parcursul ultimelor decenii sunt investigate şi
valorificate cu succes surse importante de produse
şi bioremedii sanogene, de exemplu, microalgele şi
cianobacteriile. Un rol important îi revine, în special,
cianobacteriei Spirulina platensis, utilizându-se principiile bioactive complexe în extracte apoase, aquaetanolice şi lipofilice obţinute din biomasa acesteia, ca

Astfel, cercetările biotehnologice, farmacologice
şi clinice mai recente, consacrate aspectului deosebit
de important al valorificării unor remedii sanogene noi,
au inclus:

Ô

screeningul unor noi modalităţi de dirijare a proceselor biosintetice la cultivarea tulpinii cianobac-
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tice şi formele medicamentoase utilizând ca bază materia vegetală – sunt incluse în prezent atât în
conceptul fundamental-ştiinţific, cât şi în cel socio-economico-aplicativ al unor domenii de interes
comun, precum biotehnologia, medicina clinică şi experimentală, industria farmaceutică.

teriei Spirulina platensis (Nordst.) Geitl. CALU835, realizate în scopul selectării şi aplicării unor
reglatori biosintetici de generaţie nouă - compuşi
coordinativi cu efect maxim de stimulare;
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Ô
Ô

elaborarea unor procedee noi de cultivare a spirulinei;

tive, produşi intermediari ai metabolismului glucidic

valorificarea biomasei pentru obţinerea produselor

BioR posedă acţiune antioxidativă şi de stabilizare a

cu conţinut programat de principii bioactive cu
efecte sanogene;

Ô

elaborarea procedeelor originale de extragere,
fracţionare, purificare, obţinere a extractelor complexe bioactive;

Ô

Ô

principii bioactive: aminoacizi şi oligopeptide imunoacşi lipidic, macro- şi microelemente esenţiale. Astfel,
membranelor celulare şi lizozomale prin normalizarea
metabolismului glutationului (inducerea sintezei glutationului redus, sporirea enzimelor ciclului glutationic
– glutationreductazei, glutationperoxidazei, glutation-Stransferazelor şi γ-glutationtransferazei) şi menţinerea
la un nivel optim a echilibrului dintre sistemele de oxi-

elaborarea schemelor tehnologice de producere

dare peroxidică a lipidelor şi cel antioxidant (reducerea

a preparatelor, inclusiv a formelor farmaceutice

radicalilor liberi ai oxigenului, conjugatelor dienice şi

sanogene;

dialdehidei malonice şi creşterea potenţialului antioxi-

aprecierea eficacităţii clinice a preparatului BioR
în tratamentul şi profilaxia unor afecţiuni ale
cavităţii bucale.

Ciclul multicomplex tehnologic, farmacologic şi medical

dant, inclusiv a verigilor enzimatice şi a celor neenzimatice (majorarea nivelului superoxiddismutazei, ca
talazei, enzimelor glutationice, restabilirea conţinutului
glutationului redus, tocoferolului, SH-grupelor etc.).
Prezenţa în componenţa lui a aminoacizilor, oligopep-

redă etapele principale de:

tidelor şi a microelementelor Mn, Fe, Zn, Cu, Se, Cr

Ô

cultivare a spirulinei şi obţinere a biomasei;

şi influenţează pozitiv asupra imunităţii celulare

Ô

extragere, separare, fracţionare şi purificare
a principiilor bioactive;

Ô

obţinere a formelor medicamentoase de BioR,
condiţionare, etichetare şi ambalare a lor;

Ô

valorificare a formelor medicamentoase de BioR

etc. stimulează procesele de regenerare a ţesuturilor
şi humorale.
Investigaţiile clinice ale formelor medicamentoase
Soluţie injectabilă BioR 0,5% şi BioR gel 0,1% asupra
unor afecţiuni ale cavităţii bucale au fost efectuate la:

Ô

Stomatologice a USMF ”N. Testemiţanu”;

în stomatologie: tratamentul şi profilaxia diverselor
afecţiuni ale cavităţii bucale.

Ô

Centru;

complex o sumă de procedee biotehnologice şi farma-

Ô

toase:
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Ô
Ô

Ô

Clinica Stomatologică Pediatrică a USMF
”N. Testemiţanu” şi Spitalul Clinic Republican
pentru Copii „E. Coţaga” ;

BioR substanţă (Certificat de înregistrare nr. 6840
din 22.10.2003, eliberat de MS al R. Moldova)

Ô

Soluţie injectabilă BioR 0,5% (Certificat de înre-

Eficacitatea clinică a tratamentului cu soluţie injectabilă

gistrare nr. 6839 din 22.10.2003, eliberat de MS

BioR 0,5% la pacienţi cu gingivite, parodontite mar-

al R. Moldova)

ginale, stomatite şi alte afecţiuni ale cavităţii bucale a

BioR gel, 0,1% (Certificat de înregistrare nr. 7371
din 01.12.2003, eliberat de MS al R. Moldova)

Preparatul şi formele medicamentoase de BioR sunt
produse de Firma „Ficotehfarm” SRL, or. Chişinău,
str. Mioriţa 3/5.
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Catedra Stomatologie Terapeutică, FPM a Clinicii
Stomatologice, Asociaţia Medicală Teritorială

Preparatul BioR (Brevet MD 545), îmbinând în mod
cologice, este reprezentat prin formele medicamen-

Catedra Stomatologie Terapeutică a Clinicii

Policlinica Stomatologică a MS a RM.

fost apreciată în condiţii de ambulatoriu după stabilirea
diagnozei, efectuarea controlului radiologic şi aprecierea indicilor gingivali, parodontali şi ai analizelor
biochimice.
Au fost selectaţi 92 bolnavi cu parodontite (formele:
uşoară, medie, gravă şi gingivite). În grupul de

Proprietăţile farmacologice ale formelor medica-

cercetări au fost incluse 47 femei şi 45 bărbaţi cu

mentoase de BioR sunt susţinute de un complex de

vârsta cuprinsă între 13 şi 78 ani. S-a diagnosticat:

Spirulina platensis (Nordst.) Geitl. CALU-835

Cultivarea spirulinei

Mediul de
nutriţie SP-1

Stimulatori
biosintetici
(Compuşi
chimici)

Temperatura:
30-35oC
Iluminarea: 18-24
mii erg/cm2 · s.,
pH 8,5-10
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Valorificarea şi implementarea preparatului şi a formelor medicamentoase BioR

Separarea biomasei algale prin filtrare
Extragerea principiilor bioactive
Obţinerea
preparatului
BioR

Fracţionarea principiilor bioactive
Purificarea extractelor bioactive

Preparatul BioR
Condiţionare, etichetare, ambalare
Controlul calităţii

BioR substanţă (Cert. nr. 6840 din 22.10.2003)

Soluţie injectabilă
BioR 0,5% (Cert. nr.
6839 din 22.10.2003)

Domenii
de aplicare





BioR gel 0,1% (Cert.
nr. 7371din
01.12.2003)

Terapie stomatologică reparativă;
Chirurgie oro-maxilo-facială;
Afecţiuni virale ale regiunii oro-maxilofaciale

Intellectus 4/2006

Forme
medicamentoase
de BioR
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Tabel

gingivită – 20 pacienţi; parodontită formă uşoară
– 17; forma medie – 38; forma gravă – 14, stomatită
aftoasă – 2, stomatită herpetică – 1. Toate afecţiunile
inflamatorii gingivo-parodontale au avut un caracter de
evoluare cronică.
Până la administrarea locală sau generală a preparatului, tuturor pacienţilor li s-a efectuat înlăturarea
depunerilor dentare, inclusiv detartrajul şi prelucrarea antiseptică a cavităţii bucale cu furacilină, apă

Dinamica activităţii fosfatazelor în serul sangvin
în cadrul tratamentului parodontitei marginale
cronice forma medie (nmol/s/l)
Enzimele

Iniţial

Fosfataza alcalină

324,60±19,80

Fosfataza acidă

170,50±8,60

119,50±11,30
(P<0,05)

oxigenată, stomatidină. Acest procedeu s-a aplicat şi
pacienţilor supuşi chiuretajului închis, deschis sau altor
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intervenţii chirurgicale de ambulatoriu.
Tratamentul s-a realizat conform schemei prescrierii
preparatului. Pacienţilor cu diferite forme de gingivită li
s-a administrat aplicativ prin rulete sau tifoane îmbibate cu soluţie injectabilă BioR 0,5% timp de 10-12
min. şedinţa (6-10 şedinţe), prin injectare - pacienţilor
cu parodontită marginală - formele uşoară, medie şi
gravă, precum şi în cazurile exacerbate, câte 0,250,5 ml în plica trecătoare a mucoasei bucale, fără
a provoca dureri în timpul injectării şi în perioadele
tardive. Injectarea preparatului în plica trecătoare
s-a dovedit a fi indoloră, prezentând doar o mică
tumifienţă, care pe parcursul a 2-3 min. a dispărut fără
urmă (are loc absorbţia totală a BioR). S-a constatat
că în grupul pacienţilor, cărora, clinic, li s-a aplicat
BioR (gingivită şi parodontită formă uşoară cu evoluţie
cronică) şi procedura de injectare (forma medie şi
gravă de parodontită cronică), peste 2-6 zile s-a redus
substanţial doloritatea, hiperemia şi edemul gingival,
gingivoragia dispărând totalmente peste 1-4 şedinţe. A
scăzut, până la dispariţia ulterioară totală, mobilitatea
patologică a dinţilor şi migrarea lor. Manifestările inflamatorii de formă uşoară şi medie au dispărut practic
peste 3-6 zile, iar cele de formă gravă – peste 5-7
zile. Menţionăm, totodată, că BioR este de 2-2,5 ori
mai eficient decât remediile de rutină şi combate mai
rapid decât alte preparate medicamentoase gingivita
simptomatică, fiind suportat mai uşor de pacienţi, atât
aplicativ, cât şi injectabil.
Studiul radiologic a confirmat proprietăţile osteoinductive şi osteoregeneratoare ale soluţiei injectabile BioR
0,5% prin modularea osteogenezei, favorizând procesele reparative în parodonţiul afectat: aproximativ la
30 zile de la începutul tratamentului, fosfataza alcalină
prezintă o creştere vădită (P<0,05), iar fosfataza acidă
a serului sangvin manifestă o tendinţă de scădere
(P<0,05) (Tabel).
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După 30 zile

437,70±36,70
(P<0,05)

Eficacitatea clinică a BioR gel 0,1% la pacienţi cu
gingivite, parodontite, stomatite, periostite, adenite,
sialodenite, furuncul, carbuncul, flegmon, traume ale
maxilarelor, leziuni ale ţesuturilor moi şi alte afecţiuni
ale regiunilor maxilo-faciale a fost apreciată în condiţii
de staţionar prin utilizarea aplicativă timp de 12 ore
pe parcursul a 2-8 şedinţe, urmată de determinarea
indicilor clinici şi biochimici corespunzători.
BioR gel 0,1% s-a administrat uşor, fără iritări, dureri.
Rezultatele clinice la pacienţii incluşi în tratament:
cu periostite acute – 7; osteomielite acute asociate
cu flegmoane odontogene – 3; carbuncul şi furuncul
– 3; adenite seroase şi purulente – 7; adenoabcese
– 2; chisturi odontogene – 2; sialodenite cronice
exacerbate – 3, traume ale maxilarelor – 2 şi leziuni
ale ţesuturilor moi – 1, au demonstrat efectul evident
curativ al preparatului, ameliorându-se statusul local
prin dispariţia edemului, infiltraţia ţesuturilor, eliminările
purulente din plagă, efectul cicatrizării sporit, precum
şi ameliorarea stării generale a pacienţilor. Utilizarea
BioR gel 0,1% în tratamentul afecţiunilor maxilo-faciale, datorită eficacităţii pe care o înregistrează, a
redus timpul de tratament, precum şi apariţia recidivelor acestor afecţiuni.
Studiul asupra eficacităţii clinice a BioR gel 0,1%
utilizat la pacienţii cu afecţiuni virale ale regiunii oro-ma
xilo-faciale s-a desfăşurat în condiţii de staţionar, după
stabilirea diagnozei, efectuarea controlului radiologic şi
aprecierea indicilor clinici, biochimici.
Pentru utilizarea aplicativă (2-5 şedinţe) a BioR gel
0,1% a fost selectat un grup de 30 de pacienţi cu diverse afecţiuni: stomatită herpetică acută (7 pacienţi),
stomatită herpetică cronică (2 pacienţi), stomatită
herpetică recidivantă (1 pacient), stomatită aftoasă
recidivantă herpetiformă (3 pacienţi), herpes nazo-labial cronic recidivant (4 pacienţi), herpes nazo-labial
recidivant (1 pacient), herpes labial cronic recidivant

faciale pediatrice şi a stomatologiei pediatrice

recidivant (1 pacient), cheilită exfoliativă de etiologie

(Brevet MD 2516).

eritem exsudativ polimorf de etiologie herpetică
(2 pacienţi).
BioR gel 0,1% s-a administrat uşor, fără iritări, dureri.

Ô

BioR gel 0,1% poate fi inclus în schema de tratament a diverselor afecţiuni virale ale regiunii
oro-maxilo-faciale (stomatite herpetice acute,
infecţii herpetice secundare oro-maxilo-faciale

Rezultatele clinice au demonstrat efectul curativ forte

ş.a.) datorită efectului sanogen forte manifestat

prin ameliorarea statusului local – dispariţia edemului,

prin proprietăţile virusostatice, antivirale, antie-

hiperemiei, pruritului, dispariţia elementelor vezicu-

demice, antiinflamatorii evidente (Brevet MD

loase şi a crustelor, efectul epitelizării sporit şi ame

2671).

liorarea stării generale a pacienţilor. S-a redus timpul
de tratament, precum şi apariţia recidivelor acestor
afecţiuni.
Astfel, investigaţiile clinice ale formelor medicamentoase de BioR denotă oportunitatea includerii lor în
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Summary

The clinical investigations of the BioR medical forms testify to the opportunity of including thereof

in the treatment of stomatologic affections, such need being confirmed by a series of conclusions and
recommendations formulated on the basis of some ample researches carried out in this direction.
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Modelarea procesului
de uscare a caiselor
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prof. univ., dr. hab. Andrei LUPAŞCO,
prof. univ., dr. Galina DICUSAR,
drd. Ilie TERZI,
Universitatea Tehnică a Moldovei

Întemeiate pe studiul legităţilor generale, metodele apropiate de calcul al cineticii procesului

de uscare sunt prin excelenţă progresiste, contribuie plenar la îmbinarea teoriei şi practicii în procesul
de uscare a fructelor. Cea mai favorabilă dependenţă pentru ecuaţia generalizată a procesului
de uscare este dependenţa multiplicativă de factorii care influenţează procesul parametrului de ieşire.
Pentru prelucrarea datelor experimentale a fost întocmit un program, care aduce preventiv ecuaţia
multiplicativă la forma liniară. La prelucrarea datelor s-a utilizat metoda celor mai mici pătrate şi
pachetul matematic al programelor MathCAD. S-au obţinut ecuaţiile generalizate ale curbelor vitezei
de uscare şi au fost construite curbele care determină gradul de corespundere al modelelor date.

Analiza clasică regresivă se bazează pe un sistem de
postulate, având la bază un caracter static: regresia
reprezintă o combinaţie liniară a unor funcţii de bază
independente de factorii cu coeficienţi necunoscuţi.

chimice şi structural-mecanice ale materialului, de care

Factorii respectivi sunt determinanţi, iar toate variabilele se măsoară în scări continui. Acest fapt oferă
posibilitatea de a evalua coeficienţii de regresie şi de a
verifica ipotezele statistice de bază privind ecuaţiile de
regresie, coeficienţii lor şi valorile prognozate ale variabilelor dependente măsurate.

Multitudinea factorilor şi interdependenţa dintre ei

1. Legităţile cineticii transferului
de umiditate în procesul de uscare
Caracterul procesului de uscare, reflectat de curbele
de uscare şi de cele ale vitezei de uscare şi încălzire,
este determinat, în general, de proprietăţile fizico-

precum şi de fenomenul difuziei şi cel al aportului de
energie.

face dificilă obţinerea unor funcţii analitice ale cineticii
procesului de uscare a unui material concret.
După cum s-a menţionat, crearea metodelor apropiate
de calcul ale cineticii procesului de uscare constituie un
obiectiv dintre cele mai progresiste, fiind întemeiat pe
studiul legităţilor generale ale procesului, ceea ce îmbină
efectiv teoria cu practica procesului de uscare [4].
În procesul uscării prin orice metodă posibilă a
unui material concret, care are o umiditate iniţială
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Una dintre analizele regresive care se utilizează în
scopul prelucrării datelor experimentului şi obţinerii
concluziilor necesare privind proprietăţile ecuaţiei selectate este metoda celor mai mici pătrate [2, 3].

depind formele de legătură ale umidităţii cu materialul,

determinată Ui, în orice regim de uscare se păstrează
neschimbată mărimea Nτ , ce corespunde conţinutului
curent de umiditate U.
N1τ1 = N2τ2 = Nnτn = (Nτ)w = const.,

(1)
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unde: N1, N2, …, Nn – viteza de uscare în prima

Ui, dar pentru diferite regimuri transferate într-un nou

perioadă la diferite regimuri;

sistem de coordonate U – Nτ, trebuie să fie combinate
într-o curbă unică, numită curba generalizată a cineticii

τ1, τ2,…, τn – timpul de uscare pe parcursul căruia

procesului de uscare.

umiditatea s-a schimbat de la Ui până la U.
Variabila Nτ reprezintă un complex stabil de mărimi
caracteristice pentru procesul de uscare. Conform teoriei similitudinii şi analizei mărimilor, valoarea Nτ poate
fi numită variabilă generalizată sau timp de uscare
generalizat.

curbei generalizate poate fi creat un şir de curbe de
(2)

uscare (la acelaşi Ui) corespunzând diferitelor regimuri
de uscare, fără a efectua anumite experimente.
Metodele apropiate de generalizare a curbelor cineticii
procesului de uscare, pe care vi le propunem aici, per-

Ui şi U. În perioada a doua de uscare (caz general)

mit să se efectueze anticipat examinarea şi aprecierea

mărimea Nτ poate fi exprimată prin Ui:

(3)

în care: U´ - conţinutul de umiditate, care depinde de
U curent şi de proprietăţile materialului. În caz general,
avem egalitatea:

calitativă a derulării procesului de uscare la schimbarea regimului, ceea ce oferă posibilitatea de a reduce
considerabil numărul experienţelor.

2. Prelucrarea matematică a datelor
Analiza datelor experimentale obţinute şi a surselor

(4)

în care: Uх – reprezintă mărimea ce depinde de
proprietăţile materialului şi care creşte odată cu majorarea valorii U (în prima perioadă Uх = 0).
Introducerea componentei timpului generalizat Nτ
poate servi drept bază pentru crearea teoriei de mo
delare a procesului de uscare.
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Curba de uscare generalizată se construieşte după

N a parametrilor de bază ai regimului, atunci cu ajutorul

perioadă de uscare se determină doar prin valorile

bibliografice privind analiza regresivă aplicată [1, 2, 3,
6, 7] a demonstrat că cea mai benefică dependenţă
pentru ecuaţia generalizată a procesului de uscare este
dependenţa multiplicativă de factorii care influenţează
procesul dat al parametrului de ieşire, adică:
a

V a 0 x1a1 x a2 2 ... x j j

(5)

în care: V – parametrul de ieşire (conţinutul de

Operarea cu timpul generalizat de uscare oferă
cercetării procesului de uscare un caracter generalizat. La studierea procesului de uscare cu utilizarea Nτ
se analizează nu un caz particular, ci un şir de cazuri
diferite de uscare, unite prin generalizarea parametrilor
procesului.

umiditate U, diferenţa dintre conţinutul de umiditate şi

Cu cât este mai mare mărimea N, cu atât este mai
mic timpul de uscare τ necesar pentru obţinerea
conţinutului de umiditate dat U, însă conform (1),
pentru toate valorile N posibile pentru acest U,

părţii drepte şi ale celei stângi sunt diferite; aj –

mărimea Nτ rămâne constantă.
Toate curbele de uscare experimentală a materialului
dat, obţinute pentru acelaşi consum iniţial de umiditate
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experimentului.

oarecare. Dacă este cunoscută dependenţa corelativă

Din (2) se observă că timpul generalizat Nτ în prima

(Nτ) u = Ui – U + Uх = const.,

curbă cu un grad de precizie corespunzător preciziei

cu o valoare determinată Ui , obţinută pentru un regim

În particular, pentru prima perioadă avem egalitatea:

(Nτ) u = Ui + U´,		

concret, indiferent de regimul de uscare, se aplică pe

curba de uscare experimentală unică a materialului

Valoarea constantei în (1) depinde de mărimile Ui, U
ale materialului, de masa specifică a acestuia şi de
metoda de uscare.

(Nτ) w = Ui – U,

Punctele experimentale de uscare a unui material

conţinutul de umiditate de echilibru U-Up ); xj – para
metrii de intrare (timpul sau perioada de uscare τ,

temperatura de uscare t, viteza sau intensitatea uscării
dU
d

, intensitatea câmpului electromagnetic E); а0 –

coeficientul care ia în considerare faptul că mărimile
coeficienţii de putere pentru parametrii de intrare.
Pentru prelucrarea datelor experimentale, conform
recomandărilor [2, 3, 7], a fost elaborat un program,
care aduce preventiv ecuaţia multiplicativă (5) la forma
liniară:

ln V  ln a 0  a 1 ln x1  a 2 ln x 2  ...  a i ln x j

(6)

Pentru condiţii iniţiale: ORIGIN = 0, n = numărul
punctelor experimentale, р = numărul parametrilor
de intrare, i = 1…n, j = 1…p, k = 1…p. Întocmim
sistemul de ecuaţii normale.
m

0 0

 n

0 j



i

m

 m

m



b 

 lnxi jlnVi

j 0

k j

0 j

i

2)

Rezolvarea sistemului se determină după formula:
(7)

în care: m-1 – matricea inversă matricei m.

(8)

Determinăm dispersia gradului de corespundere
după formula:
2

2
			
Sad
 n  p  1  ln Vi   ln Vpi 
n

(9)

i 1

în care: (n – p - 1) – numărul gradelor de libertate;
ln(Vpi) – logaritmul mărimilor calculate ale parametrului
de ieşire, determinat după formula:

 

p

 

ln Vpi  ln a 0   a j ln x i, j
				

5)

(14)

tj = aj / Sb

(15)

j i

Verificarea ecuaţiei la gradul de corespundere
se efectuează conform criteriului Fischer. Valoarea
de calcul a criteriului Fisher se determină după
formula:
S2
Fp  ad
					
(16)
S2
y

În rezultat, obţinem matricea vector cu coeficienţi
de regresie în forma:
aT= ( lna0 a1 a2 … aj ).

4)

t0 = lna0 / Sb

7)

a := m-1 •b

3)

Importanţa coeficienţilor ecuaţiilor se determină
cu ajutorul criteriului t: Valorile de calcul sunt:

Coeficientul este static important, dacă valoarea de
calcul a criteriului t este mai mare decât valoarea
tabelară, adică: tj > tcr

 lnxi jlnxi k
i

j

6)

(13)

n

Valoarea tabelară a lui tcr este aceeaşi pentru toţi
coeficienţii ecuaţiei de regresie. Conform tab. 5 din [7]
pentru f = m-1 = 2 – numărul gradelor de libertate,  =
0,95 – probabilitatea acceptată: tcr = 4,3.

 lnxi j
i
b   ln V 
0
i
m

 
ln V

(10)

Calculăm eroarea medie pătrată pentru determinarea coeficienţilor aj;

=S

Sy
b
Sbj 
					
n

(11)

Valoarea tabelară a criteriului Fischer se selectează
după tabelele statistice în funcţie de probabilitatea
acceptată  (de obicei se acceptă  = 0,99), din
numărul gradelor de libertate ale gradului de corespundere fad = n – p – 1 şi de numărul gradelor de libertate
ale reproducerii fy = m – 1.
Se consideră că ecuaţia descrie adecvat rezultatele
experimentului, dacă valoarea de calcul a criteriului
Fischer este mai mică decât cea tabelară, adică
Fc < Fcr.
8)

Eroarea medie relativă de aproximare
se determină după formula [3]:
2

Sad
  100, %
.					


(17)


ln V

Ecuaţiile de bază care descriu cinetica procesului de
uscare a caiselor [6]:

în care: Sy – dispersia de reproducere.

Metoda convectivă:

U= 1,503•104•τ-0,46•t-0,468

Repetarea experienţelor m = 3 a demonstrat că va
loarea parametrului de ieşire a fost determinată cu o
precizie de 5%.

Metoda combinată:

U= 1,553•1019•τ-4,058•t-3,006E-0,031

În acest caz dispersia de reproducere este:

0.05  ln V
Sy 
					
3

(12)

în care: Inln V - valoarea medie a logaritmului parametrului de ieşire:

Au fost obţinute, de asemenea, ecuaţiile generalizate
ale curbelor vitezei de uscare:
Metoda convectivă: U-Up = 1,507 •105•

 dU  -1,284
 

.
 d 

Metoda combinată: U-Up = 2,938 •104•

 dU  -1,35
 

 d 
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1)

n

 ln Vi

i 1

TEHNOLOGII INOVATIVE

Pentru prelucrarea datelor s-a utilizat metoda celor
mai mici pătrate şi pachetul matematic al programelor
MathCAD:

.

Au fost construite curbele care determină gradul de
corespundere al modelelor date.
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În concluzie, metodele apropiate de generalizare

U, %
600

a curbelor cineticii procesului de uscare, pe care vi

500

le propunem aici, permit să se efectueze anticipat

400

aprecierea calitativă a derulării procesului de uscare la

300

schimbarea regimului, ceea ce oferă posibilitatea de a

200

reduce considerabil numărul experienţelor.
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Summary

For regression analyses applied in the experiment data processing and for deriving reasonable inferences

about properties of the chosen equation, it was used the method of the least squares. For drying process, and
for the generalized equation of drying process, the best association is multiplicative sedate association of an
exit pupil on the factors influencing given process. For data processing it has been applied method of least
squares and it was used the package of mathematical programs MathCAD. The equations of the generalized
curves of drying have been received at convective and combined methods of energy supply and it have been
constructed curves defining adequacy of the given models.

conf. univ.,
dr. Ana SUHOVICI, ASEM
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Rolul facilităţilor fiscale
privind stimularea investiţiilor
în activitatea inovaţională

Nina SUHOVICI, economist
principal, Secţia strategie
şi evaluare, AGEPI

În ultimul timp în Republica Moldova au fost adoptate un şir de strategii de dezvoltare economică

Analiza practicii mondiale în domeniul atragerii

şi inovării, coordonator plenipotenţiar al activităţilor

investiţiilor şi stimulării activităţii inovaţionale

ştiinţifice şi de inovare.

demonstrează că un rol determinant în acest sens
îl au stimulentele de ordin economic, în primul rând,
facilităţile fiscale.

Într-o serie de articole ale Codului sunt stipulate
prevederi ce ţin de garanţiile statului privind susţinerea
activităţii de inovare, acordarea înlesnirilor fiscale şi

Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii

vamale, atribuite Guvernului şi Academiei de Ştiinţe,

Moldova nr. 259-XV din 15.07.2004 (în continuare

inclusiv în promovarea procesului inovaţional, crea-

- Codul) reglementează raporturile ce ţin de elabo-

rea Agenţiei pentru Inovare şi Transfer Tehnologic şi

rarea şi promovarea politicii de stat în sfera ştiinţei şi

funcţiile prioritare ale acesteia.

inovării, activitatea de cercetare ştiinţifică, inovare şi
transfer tehnologic. Conform prevederilor articolului
71 al Codului, Academia de Ştiinţe a Moldovei este
o instituţie publică de interes naţional în sfera ştiinţei
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de lungă durată, cum sunt, de exemplu, „Strategia de atragere a investiţiilor şi promovare a exporturilor pentru anii 2006-2015”, „Strategia de dezvoltare a industriei pe perioada de până în anul
2015” etc. Acestea stabilesc condiţiile necesare pentru relansarea economiei naţionale, acordând o
atenţie deosebită atragerii investiţiilor şi implementării inovaţiilor în producţie.

În art. 157-159 ale Codului sunt prevăzute măsuri de
ordin social menite să stimuleze activitatea în domeniul cercetătorilor ştiinţifice. Legea nr. 268-XVI din
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28.07.2006, privind modificarea şi completarea unor

caracter stimulatoriu, fiind consacrate unui scop unic:

acte legislative, introduce unele schimbări având un

sprijinirea şi încurajarea spiritului inovaţional, stimula-

caracter stimulatoriu pentru activitatea investiţională,

rea activităţii inovaţionale în general.

în special în art. 492 al Codului fiscal, care se referă la
investitorii străini. Prezenta modificare stipulează aplicarea mai multor stimulente, care le vor crea avantaje
nu numai investitorilor străini, dar şi producătorilor din
republică, deoarece reinvestirea într-o întreprindere
a sumelor nesupuse impozitării înseamnă, de asemenea, o perioadă mai redusă de folosire a utilajului,
micşorarea costurilor de uzură şi de întreţinere a
acestuia, creşterea productivităţii în baza implementării
unor tehnologii noi sau a utilajului mai performant. Ca
urmare, se reduc costurile de producere şi de cele
comercializare.
Măsuri concrete de stimulare a activităţii inovaţionale
au fost stipulate şi în Legea nr. 294-XV din 28 iulie
2004 „Cu privire la modificarea şi completarea unor
acte legislative”.
Astfel, art. I al acestei Legi, după operarea în Codul
Muncii a modificărilor menţionate, prevede un şir de
garanţii şi recompense pentru cercetători în cadrul
studiilor de masterat, doctorat, postdoctorat, rezidenţiat
etc., introduce facilităţi în durata timpului de muncă,
concedii anuale etc.
Art. III al legii în cauză completează art. 39 al Legii nr.
461-XII din 18.05.1995 privind brevetele de invenţii
cu unele facilităţi pentru organizaţiile din sfera ştiinţei
şi inovării: scutirea acestora de plata taxelor pentru
acţiunile cu semnificaţie juridică privind brevetarea
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invenţiilor pe un termen de 5 ani.

denotă, însă, lipsa unor facilităţi fiscale care ar încuraja, în mod special, crearea şi implementarea invenţiilor,
stimulând procesul inovaţional şi transferul tehnologic.
Totodată, menţionăm că facilităţile prevăzute pentru
atragerea investiţiilor, promovarea micului business,
dezvoltarea cercetărilor ştiinţifice pot fi aplicate şi în
cadrul programelor de încurajare a spiritului inovativ,
stimulare a procesului inovaţional şi de implementare a
inovaţiilor în producţie.
Conform art. 24(3) al Legii Codului fiscal, pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal, întreprinderile cu investiţii străine ce depăşesc 250 mii USD
sunt scutite de plata impozitului pe venit în mărime de
50% pe parcursul a 5 ani, cu condiţia ca peste 50%
din venitul lor brut să fie constituit din comercializarea
produselor de fabricaţie proprie, iar cel puţin 80% din
suma impozitului pe venit, calculată şi neachitată la
buget, să fie investită în producţie; totodată, întreprinderea nu trebuie să aibă datorii la buget. Pentru
întreprinderile cu investiţii străine ce depăşesc 1 mln
USD, această scutire este integrală pe un termen de 3
ani, cu respectarea aceloraşi condiţii.
Legea nr. 268-XVI din 28.07.2006 stabileşte că
„întreprinderile al căror capital social este constituit
sau majorat în modul prevăzut de legislaţie sau care
efectuează investiţii (cheltuieli) capitale se scutesc
de impozit pe venit, începând cu perioada fiscală în

Prin art. VI au fost operate modificări în Codul fis-

care a fost încheiat cu organul fiscal acordul de scutire

cal privind scutirea integrală de plata impozitului pe

de impozit pe venit, în conformitate cu regulamentul

venit, cu condiţia utilizării mijloacelor respective pentru

aprobat de Guvern, pe următoarele perioade fiscale,

finanţarea proiectelor şi organizaţiilor din sfera ştiinţei

în funcţie de mărimea capitalului social constituit

şi inovării.

sau majorat sau de mărimea investiţiei (cheltuielilor)

În sfârşit, art. VII al legii nominalizate completează
Legea nr. 1380-XII din 20.11.1997 referitoare la tariful
vamal, introducându-se unele prevederi privind scutirea de plata taxelor vamale a utilajului, echipamentului,
instalaţiilor şi mijloacelor circulante importate pentru
activitatea din sfera ştiinţei şi inovării, conform Clasificatorului şi limitei propuse anual de Guvern.
Astfel, un şir de prevederi ale Codului, precum şi
modificările şi completările menţionate poartă un
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Analiza scutirilor de impozite prevăzute în Codul fiscal

capitale efectuate”. Regulamentul respectiv stabileşte
termene de scutire concrete, egale cu 3 sau 4 ani, în
dependenţă de anumite condiţii, totodată, mărimea
scutirilor concrete depinzând anume de aceste condiţii.
Alineatul citat al Codului fiscal şi regulamentul aprobat de Guvern stabilesc limitele pentru banii investiţi
şi cointeresează investitorii în alocarea fondurilor şi
crearea întreprinderilor mixte.
În scopul încurajării creditării pe termen lung, destinate
investiţiilor pentru achiziţionarea mijloacelor fixe, pro

se aplică pentru lucrările din domeniul cercetărilor

nologiilor noi, precum şi reprofilării şi retehnologizării

ştiinţifice şi a construcţiilor experimentale efectuate din

procesului de producţie, în alin. 14, art. 24 al legii

contul mijloacelor bugetare, precum şi în cazul leasin-

nominalizate se stipulează că băncile comerciale sunt

gului financiar.

creditele acordate pe un termen de peste 3 ani, şi în
proporţie de 50 la sută – în cazul creditelor acordate
pe termen de la 2 până la 3 ani.
De anumite facilităţi privind cota diminuată a impozitului pe venit se bucură, de asemenea, persoanele fizice
şi întreprinderile individuale, inclusiv cele din sfera
inovaţională care, conform prevederilor art. 15, Titlul II
al Codului fiscal, în cazul când venitul anual impozabil
nu depăşeşte suma de 16200 lei, achită în calitate de
impozit pe venit doar 10% din acesta, iar dacă venitul
constituie 16200-21000, achită respectiv 15% [art. 15].
În scopul susţinerii activităţii investiţionale, inovaţionale
şi de producţie în domeniul micului business, Titlul
II al Codului fiscal prevede scutirea de impozitul pe
venit pe un termen de trei ani a întreprinderilor cu
un număr de salariaţi de la 1 până la 19 persoane
inclusiv, suma vânzărilor nete anuale ale producţiei
proprii şi/sau serviciilor prestate cifrându-se la 3 mln.
lei, cu condiţia ca cel puţin 80% din suma scutirilor să
fie utilizată pentru dezvoltarea producţiei proprii, a ser
viciilor şi pentru crearea noilor locuri de muncă. După
expirarea termenului de acordare a acestor facilităţi,

În acelaşi context, menţionăm că instituţiile finanţate
de la bugetele de toate nivelurile, prin urmare,
şi instituţiile de cercetare ştiinţifică, sunt scutite
de impozitul pe bunurile imobiliare.
Practica utilizării acestor facilităţi demonstrează că,
fiind condiţionată de numeroase prevederi, aplicarea
lor este complicată adeseori în mod neîntemeiat, astfel
reducându-se efectul lor stimulator. Bunăoară, pentru
scutirea de impozitul pe venit a întreprinderilor constituite cu participarea investiţiilor străine este necesară
semnarea unui acord special cu organul fiscal,
procedură care, provoacă, de obicei, diverse dificultăţi
şi tărăgănări în realizarea proiectelor abordate.
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agenţii micului business au dreptul la o reducere de

4. Hotărârea cu privire la Strategia de dezvoltare

35% a cotelor impozitului pe venit pentru o perioadă

a industriei pe perioada de până în anul 2015 (nr.

de 2 ani. De menţionat, în acest context, şi faptul că

1149 din 5.10.2006), Monitorul Oficial nr. 164-167 din

organizaţiile necomerciale care efectuează cercetări

20.10.2006.

tehnico-ştiinţifice sunt scutite de impozitul pe venit [art.
52 (1)[.

5. Hotărârea cu privire la aprobarea Strategiei de atragere a investiţiilor şi promovare a exporturilor pentru

Un alt compartiment al Codului fiscal, care ţine de

anii 2006-2015 (nr. 1288 din 09.11.2006), Monitorul

scutirea de TVA, indică faptul că respectiva taxă nu

Oficial nr. 181-183 din 24.11.2006.

Summary

The innovational orientation of the economy of the Republic of Moldova is based on the attraction
of the foreign and autochthonous investments in the basis of facilities accorded to the investors. In
the present article it is made a review and an analysis of the changes taking place in the legislation
of the country related to the mentioned aspects, as well as of the unsolved problems still existing in
this important sector of the national economy.
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scutite totalmente de impozitul pe venit obţinut din
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iectarea, elaborarea, însuşirea şi implementarea teh-
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Comasarea terenurilor
agricole – un imperativ
al actualităţii

dr. Dumitru BALTEANSCHI,
cercetător ştiinţific coordonator
Institutul de Pedologie şi Agrochimie
„Nicolae Dimo”

Ideea comasării terenurilor agricole de mici dimensiuni a luat naştere într-o perioadă când,

pe lângă necesităţile economice imperative, existau deja şi anumite condiţii de realizare a acestei
strategii: sociale, tehnico-materiale şi ştiinţifice.
Pentru a obţine produse agricole competitive pe piaţă,

două veacuri. Deja pe la mijlocul secolului XIX, această

este necesar să se înregistreze un randament tot mai

temă era abordată în numeroase articole şi chiar în

înalt, cu un consum de energie şi de materiale tot mai

unele monografii. Se convocau conferinţe naţionale şi

redus. Acest imperativ al economiei de piaţă poate fi

internaţionale, problema comasării terenurilor agricole

realizat doar prin implicarea plenară a ştiinţei în proce-

fiind examinată sub cele mai diferite aspecte.

sul de producţie, oferindu-i producătorului procedee,
metode şi tehnologii avansate, completate cu maşini
şi utilaje performante. Aplicarea întregului complex
de realizări ştiinţifice şi tehnice în procesul cultivării
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plantelor agricole se soldează cu obţinerea unor
recolte înalte, deoarece se efectuează mai calitativ
lucrarea solului, întreţinerea semănăturilor şi lucrările
de recoltare. Un randament mai înalt, deci un consum
şi pierderi mai reduse se înregistrează, de asemenea,
la depozitarea, transportarea şi prelucrarea producţiei
agricole. De menţionat, însă, că aplicarea acestui
complex de măsuri este oportună şi posibilă numai în
gospodării mari.
Problema comasării terenurilor agricole îi preocupă pe
specialişti, oameni de ştiinţă, guverne, partide de diverse
orientări politice, societatea în ansamblu de aproape
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Printre lucrările de referinţă, elaborate acum un secol,
un loc deosebit îl ocupă monografia «Социализм и
сельское хозяйство» (С. - Петербург, 1906), întocmită
de Eduard David, tradusă din limba germană în limba
rusă, sub redacţia lui G. A. Grossman. De notat, că în anul
curent se împlinesc exact 100 de ani de la apariţia acestei
opere fundamentale (550 pag.). Ea reprezintă generalizarea constructivă a unui vast material documentar, o analiză
detaliată a problemei în cauză, prin care se demonstrează
cu lux de argumente oportunitatea şi avantajele exploatării
terenurilor comasate.
Prin lunga şi anevoioasa etapă de comasare a te
renurilor agricole, care a durat aproximativ 150-200 de
ani, au trecut aproape toate ţările din Europa, precum
şi SUA, confirmând fără drept de apel oportunitatea
acestei forme de gospodărire a pământului. Deci,

agricole mari. Astfel a fost redus la minimum rolul

dispersării şi

organizării teritoriale, în consecinţă, statul pierzându-

comasării te

şi funcţia de prognozare şi de organizare a folosirii

renurilor agricole

raţionale a resurselor funciare.

este cunoscută
o deosebire pentru
spaţiul nostru: în
timp ce în toate
ţările Europei Occidentale aceste
acţiuni s-au produs
în mod natural,
în procesul de
circulaţie a dreptului de proprietate asupra pământului, în Moldova parcelarea şi
comasarea terenurilor agricole s-a desfăşurat în mod
artificial, adică impuse „de sus”, în procesul realizării
reformei funciare, în rezultatul privatizării incorecte a
pământului, fapt ce a condus la parcelarea exagerată,
dezastruoasă, neargumentată din punct de vedere
ştiinţific sau economico-administrativ.
Moldova nu reprezintă o excepţie pentru Europa, prin
urmare, căile de soluţionare a acestei probleme, ve
rificate deja de-a lungul anilor, sunt aplicabile şi pentru
noi. Atât doar că problemele noastre în acest domeniu
sunt cu mult mai complicate. Trebuie de menţionat
că Moldova a traversat o perioadă de comasare a te
renurilor agricole în anul 1949, care a avut un caracter
organizatoric deosebit. În rezultatul acestei acţiuni,
suprafaţa medie a unei gospodării (colhoz) atingea
3 mii hectare, iar cea maximă – peste 10 mii. În scurt
timp, recolta de cereale s-a majorat de 2-3 ori,
iar în anii ’80 – de circa 4 ori, înregistrând, de exemplu,

După parcelarea teritoriului în conformitate cu
Programul naţional „Pământ”, situaţia din sectorul agrar s-a înrăutăţit brusc sub toate aspec
tele: recoltele s-au redus substanţial, fertilitatea
solului a scăzut, procesele de degradare a solului s-au extins ameninţător. Aceste consecinţe
negative au avut o influenţă distructivă asupra
agriculturii în ansamblu.
Consolidarea proprietăţii private asupra pământului şi
implementarea relaţiilor funciare de piaţă s-au soldat cu modificări esenţiale instituţionale şi activităţi
importante de reorganizare pe teren. Proprietarii de
terenuri cu destinaţie agricolă au obţinut titluri de autentificare a dreptului deţinătorilor de teren. În procesul
împroprietăririi cu pământ s-au comis tot felul de erori,
unele din ele ireparabile.
La etapa iniţială a reformei funciare, politica agrară
examina privatizarea pământului şi a patrimoniului
ca pe un panaceu, o soluţie a tuturor problemelor
existente în domeniu, realităţile contrazicând ulterior
aceste opinii nefondate. În plus, de la bun început au
fost neglijate recomandările instituţiilor ştiinţifice care
erau autorizate să cerceteze problemele şi să propună
variante de dezvoltare a agriculturii în condiţiile eco
nomiei de piaţă.
Cadrul legislativ-normativ creat pe parcursul anilor
1992-2000, care s-a dovedit a fi discriminatoriu, prin ignorarea formelor asociative de valorificare a terenurilor

la grâul de toamnă, 40-50 q/ha.

agricole şi de exploatare a bazei tehnico-materiale,

Ultima reformă funciară a fost declanşată în Republica

atribuirii şi folosirii cotelor valorice ale membrilor fostelor

Moldova în rezultatul aprobării de către Parlament,
la 15 februarie 1991, a Concepţiei reformei agrare,
care prevedea dezvoltarea sectorului agrar pe baza
proprietăţii private asupra pământului. Cu regret, în
procesul realizării acestei reforme, principiile politice
au prevalat asupra celor economice. Accentul principal
se punea nu pe sporirea eficienţei şi protecţia te
renurilor, majorarea productivităţii acestora şi, respectiv, creşterea volumului global al producţiei agricole, ci
pe formarea accelerată a unei pături largi de proprietari
funciari privaţi şi, implicit, lichidarea întreprinderilor

precum şi lipsa unor reglementări clare în problema
gospodării agricole, au condus la distrugerea masivă,
aproape totală a patrimoniului de producţie din sectorul
agrar, acumulat pe parcursul mai multor decenii.
Prin limitarea sau lipsirea deţinătorilor unor cote de
teren şi patrimoniu de dreptul lor legitim de a forma, în
baza proprietăţii private, întreprinderi agricole moderne
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demult omenirii. Cu

ÎN SERVICIUL ÎMM

problema parcelării,

pe principii de asociere, prin impunerea gospodăriei
individuale ca formă unică de proprietate asupra
pământului, factorii decizionali au aruncat agricultura
autohtonă cu o jumătate de secol înapoi, făcând-o
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din start necompetitivă. Pe pământurile parcelate în

Problema dimensionării optime a gospodăriilor trebuie

mici loturi, a devenit imposibilă aplicarea tehnologiilor

abordată cu competenţă, luându-se în considerare

avansate şi utilizarea tehnicii performante. Majoritatea

dezvoltarea de perspectivă a agriculturii republicii,

proprietarilor nu dispun de pregătirea profesională

precum şi celelalte aspecte: ecologia, ameliorările

necesară pentru a gospodări eficient. De aici şi

funciare, conservarea solului, combaterea eroziunii

scăderea bruscă a recoltelor, degradarea agravantă a

şi alte manifestări negative de degradare

solurilor, reducerea considerabilă a fertilităţii.

a terenurilor.

Relaţiile funciare au evoluat din rău în mai rău, încât

Guvernul Republicii Moldova a efectuat deja o analiză

astăzi constatăm alarmaţi că cea mai bună parte din

detaliată şi multilaterală a situaţiei ce s-a creat în

sectoarele de teren şi patrimoniul ţăranilor sunt date în

acest important domeniu al economiei naţionale şi a

arendă unor lideri ai societăţilor cu răspundere limitată

întreprins o serie de acţiuni concrete şi eficiente pentru

sau incluse în proprietatea gospodăriilor ţărăneşti, care

ameliorarea ramurii în cauză. Printre aceste acţiuni

exploatează în mod individual aproximativ 45 la sută

un loc deosebit îl ocupă „Programul de consoli-

din suprafaţa totală a terenurilor agricole din Republica

dare a terenurilor agricole”, aprobat prin Hotărârea

Moldova. În plus, actualmente nu există un sistem bine

Guvernului nr. 554 din 22 mai 2005. Acest document

determinat care ar reglementa responsabilităţile în

guvernamental de maximă importanţă a fost elaborat

relaţiile proprietar-arendaş, fapt ce generează conflicte

în rezultatul studierii minuţioase a experienţei occiden-

frecvente, condiţionate de nerespectarea obligaţiunilor

tale avansate privind consolidarea terenurilor agricole.

contractuale.

Cunoştinţele generalizate au servit drept bază pentru
elaborarea Programului nominalizat. Mai mult ca atât,

Lipsa unui Centru ştiinţifico-practic de organizare şi amenajare a terenurilor, de monitorizare
a situaţiei la zi agravează şi mai mult criza din
sectorul funciar, din agricultură în ansamblu. Această situaţie necesită o intervenţie cât
mai grabnică din partea statului, altminteri ar
putea să se agraveze şi mai mult, constituind o
problemă globală cu urmări sociale, economice
şi ecologice imprevizibile. În atare condiţii,
organizarea şi amenajarea terenurilor agricole
în scopul valorificării la un nivel superior a
fondului funciar este o sarcină de stringentă
actualitate.
Reforma funciară promovată în ultimul deceniu a creat
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şi alte probleme greu de soluţionat. Bunăoară, divi-
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zarea patrimoniului gospodăriilor colective a condus
la distrugerea fermelor zootehnice şi, în rezultat, s-a
redus considerabil volumul îngrăşămintelor organice,
înregistrându-se grave consecinţe agrochimice, agronomice, economice şi ecologice. Pe de altă parte, re
ziduurile organice, în special gunoiul de grajd care este

conţinutul şi structura acestui document de anvergură
oferă posibilitatea de a efectua prognozarea eventualelor tendinţe în dezvoltarea generală a sectorului
rural.
Cu certitudine, Programul adoptat constituie unul
dintre mecanismele eficiente, un instrument de lucru
indispensabil în ce priveşte desfăşurarea şi realizarea
procesului de comasare a terenurilor agricole. Scopul
principal al acţiunilor preconizate este de a crea
condiţii favorabile pentru dezvoltarea agriculturii
durabile, ce va contribui la renaşterea comunităţilor
rurale, la creşterea nivelului de viaţă al oamenilor
de la sate.
Comasarea terenurilor agricole prevede aplicarea
unui complex de măsuri orientate spre valorificarea
superioară a fondului funciar, imprimându-i un profund
caracter ecologic, manifestând grijă pentru conserva
rea şi sporirea fertilităţii solului prin implementarea
unor asolamente ştiinţific fundamentate şi ţinând
seama de condiţiile pedoclimatice, de utilizarea tehnicii
moderne adecvate şi a tehnologiilor avansate.

pentru a-i spori fertilitatea, prezintă o sursa esenţială

Programul poate contribui plenar la crearea cadrului
legislativ, organizatoric, economico-financiar, tehnicoştiinţific, informaţional favorabil pentru a desfăşura o

de poluare a mediului.

activitate productivă şi eficientă în sectorul agrar.

un îngrăşământ organic valoros, acumulându-se în
sectoarele rurale habitate şi nefiind încorporate în sol

Valeriu CIORBĂ, preşedinte
ATCM „PRO-Ştiinţa”

AFLUX DE FORŢE TINERE

Conferinţa internaţională
a tinerilor cercetători

Violeta PANUŞ, serviciul de
presă al ATCM „PRO-Ştiinţa”

Cea de-a IV-a ediţie a Conferinţei Internaţionale a

Tinerilor Cercetători şi-a ţinut lucrările la 10 noiembrie
2006 în incinta Institutului de Chimie al AŞM, având pe
ordinea de zi problema menţinerii unui cadru adecvat
pentru promovarea şi afirmarea tinerilor cercetători.

instituţii de tip academic din Moldova. Conferinţa a fost
organizată în cadrul Săptămânii naţionale a tineretului.

Evenimentul a fost organizat de Asociaţia Tinerilor
Cercetători din Moldova (ATCM) „PRO-Ştiinţa”, cu
sprijinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Ministerului
Educaţiei si Tineretului din Republica Moldova, Oficiului Naţional de Informare al Uniunii Europene în Moldova, Agenţiei Universitare a Francofoniei, fiind dedicat

La reuniune au participat cca. 160 de tineri cercetători din
Moldova, precum şi din România, Ucraina, Cehia, Turcia,
fiind expuse peste 180 de lucrări de cercetare în cadrul
a trei secţii: ştiinţe biologice, chimice şi ecologice; ştiinţe
matematice, fizice şi inginereşti; ştiinţe socio-economice.
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celei de-a 60-a aniversări de la fondarea primelor

În cadrul ceremoniei de deschidere au participat
preşedintele AŞM, acad. Gheorghe Duca; reprezen
tantul NIP Moldova, dr. hab. Mihail Iovu; reprezentanţi
ai Agenţiei Universitare a Francofoniei; preşedintele
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tiv, contribuind plenar la restabilirea legăturii dintre
generaţii în sectorul cercetare.
Vă prezentăm opiniile a două participante vizavi de
evenimentul în cauză:
-

Oxana Gojan, drd USM: Participarea la această
conferinţă a fost pentru mine foarte importantă,
deoarece am avut posibilitatea sa-mi expun punctul de vedere asupra problemelor majore ce se
discută acum în societate; mi-a oferit şansa de a
mă întâlni cu alţi tineri cercetători, aflând lucruri

asociaţiei “Spre viitor”, Natalia Boiarinova, precum şi
alţi distinşi oaspeţi. Preşedintele Asociaţiei Tinerilor

interesante şi din alte domenii decât cel pe care-l
studiez...

Cercetători din Moldova “PRO-Ştiinţa”, Valeriu Ciorbă,

- Aliona Nincu, rezidentă,

a făcut o prezentare cu tema “Tinerii din Republica

Universitatea de Medicină

Moldova şi ştiinţa”, iar reprezentantul NIP Moldova,

şi Farmacie

dr. hab Mihail Iovu, a vorbit despre Programul Cadru 7

„N. Testemiţanu”

(PC7) al UE.

din Moldova:
Mi-a plăcut ideea acestei

Acad. Gheorghe Duca a adus la cunoştinţa auditoriului

Conferinţe... Am aflat multe

decizia conducerii AŞM privind acordarea a trei premii,

lucruri interesante de la

în valoare de 1000 lei fiecare, pentru cea mai buna

ceilalţi tineri specialişti.

lucrare din cadrul celor trei secţiuni ale conferinţei.

Conferinţa este oportună

Selecţia şi înaintarea acestora pentru concurs le-au

pentru activitatea tuturor

efectuat, la închiderea conferinţei, înşişi participanţii
secţiilor respective.
Tinerii cercetători au dat dovadă de perseverenţă,
muncă, cunoştinţe vaste în domeniul abordat, profitând
din plin de posibilitatea ce li s-a oferit – să-şi prezinte
rezultatele activităţii ştiinţifice, să facă schimb de
experienţă, stabilind noi relaţii de colaborare cu colegii
lor de breaslă.
Contactele stabilite în cadrul conferinţei vor fi un punct
de pornire pentru aplicaţiile şi proiectele Programului
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ERASMUS MUNDUS “Fereastră pentru cooperare
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externă”, lansat recent de Comisia Europeană. Un fapt
salutabil îl constituie, de asemenea, participarea liceenilor din republică la ediţia din acest an a conferinţei.
Organizatorii speră că la ediţiile viitoare ale conferinţei
liceenii şi studenţii se vor manifesta mult mai ac-

tinerilor cercetători,
ea oferindu-le şansa de a se manifesta...
În cadrul Conferinţei au fost examinate mai multe
probleme de actualitate – stimularea potenţialului
ştiinţific al tinerilor, menţinerea condiţiilor optime pentru
realizarea unui dialog între tinerii cercetători, sensibilizarea opiniei comunităţii ştiinţifice asupra problemelor
ce ţin de pregătirea cadrelor ştiinţifice, popularizarea
ştiinţei în rândurile tinerilor etc. Considerăm că acest
for al tinerilor cercetători şi a realizat, în mare măsură,
obiectivele propuse.
Materialele Conferinţei Internaţionale a Tinerilor
Cercetători, ediţia a IV-a, au fost editate cu suportul
Întreprinderii editorial-poligrafice „Ştiinţa”. Ele pot fi
vizionate sau descărcate de pe pagina ATCM „PROŞtiinţa” – www.pro-science.asm.md.

să-şi consolideze cunoştinţele l-a constituit cea de-a
II-a ediţie a Concursului republican al lucrărilor de
cercetare realizate de elevi „Spre Viitor”. Concursul a
fost organizat din iniţiativa Societăţii Obşteşti „Spre viitor”, sub patronajul Ministerului Educaţiei şi Tineretului,
în colaborare cu Academia de Ştiinţe a Moldovei, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Tehnică
a Moldovei, Asociaţia Tinerilor Cercetători din Moldova
„PRO-Ştiinţa”. La concurs au fost prezenţi circa 100
de elevi din toate colţurile ţării, lucrările lor trecând cu
succes etapele de preselecţie.
Ceremonia de deschidere a avut loc pe 3 noiembrie,
în incinta blocului central al USM. Participanţilor le-au
urat succes personalităţi notorii din domeniul ştiinţei
şi învăţământului: prorectorul USM Petru Gaugaş;
preşedintele asociaţiei „Spre viitor”, Natalia Boiarinova;
directoarea liceului „Gaudeamus” Svetlana Beleaeva;
vicepreşedintele juriului Ştefan Tiron etc.
Concursul propriu-zis s-a desfăşurat pe 4 noiembrie,
în cadrul secţiilor ştiinţe socio-umane, ştiinţe naturale, ştiinţe exacte etc. Din rândul organizatorilor şi a
membrilor juriului au făcut parte şi tineri cercetători,
care prin contribuţia lor restabilesc legăturile atât de

Creativitatea şi entuziasmul tinerilor s-au manifestat
pregnant în fiece lucrare, indiferent de domeniul şi
arealul tematic abordat. Dorinţa de a fi cel mai bun
dintre cei mai buni i-a mobilizat pe participanţi să
depună eforturi sporite pentru a se prezenta cât mai
convingător în faţa prestigiosului juriu. Mulţi dintre
concurenţi au renunţat deja la modalităţile clasice
de prezentare a lucrărilor, utilizând diverse machete,
schiţe, proiecte computerizate, ceea ce a depăşit
aşteptările comisiei de jurizare. Referindu-se la acest
aspect al concursului, dna Silvia Strătilă, profesoară
de limba şi literatura română, membru al juriului, a
menţionat: “Concursul presupune aptitudini şi muncă
asiduă, îl mobilizează pe tânărul cercetător să se
apropie cu multă seriozitate de ştiinţă şi acest fapt l-am
remarcat frecvent în lucrările lor. Au abordat teme creative, impresionante, care solicită investigaţii profunde.
De aceea a fost foarte dificil de luat o decizie finală “.
Conform programului reuniunii şi folosind fiece clipă liberă,
participanţii la concurs au întreprins o excursie la Muzeul
de Ştiinţe ale Naturii, alte acţiuni cultural-cognitive.
Diplomele de gradul I, II, III si cele de menţiune,
însoţite de câte un cadou simbolic, au fost acordate
pentru fiecare secţiune, fiind înmânate solemn de către
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Un nou început de drum pentru tinerii ce doresc
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Concurs republican
al lucrărilor de cercetare
realizate de elevi

profesorul Petru Gaugaş.

necesare dintre generaţiile de cercetători, asigurând

Au fost încununaţi de lauri nu doar elevii, dar şi

continuitatea în cercetare.

îndrumătorii lor, care depun eforturi susţinute pentru
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promovarea tinerelor talente – valorile de mâine ale

Concursul „Spre viitor” fiind de abia la a II-a ediţie,

ştiinţei moldave.

organizatorii speră că în următorii ani va deveni
deja o tradiţie. Acest fapt îl confirmă pe deplin,
prin atitudinea şi opiniile exprimate, participanţii
la reuniune:
-

Daniela Erohina, Chişinău: Consider
că organizarea unor asemenea manifestări este
deosebit de binevenită, deoarece contribuie
la dezvoltarea intelectuală a tineretului studios.

-

Valeriu Scutelnic, Bălţi: Mi-a plăcut... am avut
anturajul şi posibilitatea să gândesc, să-mi exprim
liber cele mai bizare idei în faţa unor oameni
deştepţi. Cu siguranţă, voi veni şi la anul!

CALENDAR
La 25 decembrie 1931 s-a născut la Heciul Nou, Bălţi, Ion MARIN, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, decorat cu insigna “Eminent al ocrotirii sănătăţii” din Republica Moldova şi cu ordinul
“Gloria Muncii”, Om Emerit al Republicii Moldova. Este autorul a 200 de publicaţii ştiinţifice, inclusiv
o monografie, 8 broşuri, 90 de inovaţii, 4 invenţii, coautor al manualelor pentru studenţi “Traumatologia şi ortopedia” (1993), “Chirurgia de campanie” (1997).

În 1957 Ion MARIN a absolvit cu diplomă de menţiune Facultatea de Medicină generală a Institutului de Stat de Medicină din Chişinău. Până în 1960 activează în calitate de chirurg în mediul rural,
apoi este angajat la Institutul de Medicină. Aici lucrează iniţial ca asistent, apoi conferenţiar, profesor
universitar, şef al Catedrei de traumatologie, ortopedie şi chirurgie de campanie. În prezent este profesor
universitar la catedra nominalizată. Din 1965 este doctor în medicină, iar din 1985 doctor habilitat.
* * *
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La 6 octombrie 1941 s-a născut în Maidan, Transcarpatia, Ucraina, Calina MARINESCU, micro-

biolog, doctor în biologie, colaborator ştiinţific coordonator la Institutul de Cercetări pentru Pedologie şi
Agrochimie “N. Dimo”.
Calina MARINESCU a absolvit Universitatea de Stat din Ujgorod, Ucraina, în anul 1963. Din 1969
activează la Institutul de Cercetări pentru Pedologie şi Agrochimie “N. Dimo” din Republica Moldova.
În 1989 a susţinut teza de doctor. În 1991 i se conferă titlul de cercetător ştiinţific superior, specialitatea
microbiologie.
Rezultatele activităţii sale sunt reflectate în cele peste 90 de lucrări ştiinţifice, inclusiv 3 monografii.
Este autorul a două propuneri de raţionalizare şi al invenţiei brevetate “Procedeu de sporire a fertilităţii
solurilor erodate”.
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Pimen CUPCEA – 110 ani de la naştere

NUME NOTORII

Eminent oenolog al Moldovei
O personalitate, oricât de înzestrată şi puternică ar fi, pentru a se manifesta plenar are nevoie

de o ambianţă cât de cât favorabilă unei activităţi creatoare. Iar cea mai nefericită împrejurare este
aceea care curmă evoluţia şi afirmarea unei personalităţi. Sunt nişte adevăruri implacabile
ale vieţii, or, fiecare epocă lasă pe răboj mai multe urme de suferinţă decât de fericire.
Aceste triste constatări ni le sugerează destinul lui Pimen CUPCEA, eminent oenolog
de la sfârşitul anilor ’50 ai secolului XX.

Pimen Cupcea s-a născut în satul Lalova, Rezina
(fostul judeţ Orhei). Întâmplarea face ca să-i devină
îndrumător, încă din fragedă copilărie, un foarte bun
învăţător de ţară, Ion Ciobanu, care, la începutul
secolului XX, îşi dădea osteneala să lumineze copiii de
ţărani din satul său de baştină şi din alte localităţi rurale.
Efortul său era în consens cu dezideratele timpului; în
Basarabia începuse un proces ireversibil de deşteptare

naţională. Elevul Pimen Cupcea, cu un
nume parcă pogorât dintr-o icoană, este
remarcat pentru aptitudinile şi sârguinţa
sa deosebite şi, cu permisiunea mamei
Cristina, văduvă cu patru copii, este
adus de către bunul său dascăl la
Seminarul Pedagogic din Ekaterinodar
(Ucraina), unde, datorită rezultatelor
excelente la învăţătură, obţine o bursă
de studii. Timp de opt ani pătrunde în
tainele pedagogiei; învaţă, de asemenea, să cânte la vioară.
Apoi vine anul 1918, se produce Marea Unire a
românilor. Graţie acestui eveniment, tânărul Cupcea
are posibilitatea să vină la Iaşi, să se înscrie la Facultatea de Agronomie a Universităţii „Al. I. Cuza”, pe care
o absolveşte cu calificativul „foarte bine”. După absolvirea facultăţii, proaspătul inginer-agronom este numit în
funcţia de director al Şcolii de Agricultură de la Cupcui,
Leova. Aici şi-a întemeiat o familie, căsătorindu-se cu
Larisa Agura, fiica preotului Gheorghe Agura din satul
vecin, Filipeni, prietena lui din anii de studenţie la Iaşi,
acum profesoară de ştiinţe naturale la un liceu din
Ismail. Din această fericită căsnicie se nasc un băiat,
Valeriu Cupcea, viitorul regizor la Teatrul Naţional
„Mihai Eminescu”, şi o fetiţă, Argentina, botezată
Eleonora, astăzi cunoscuta scriitoare şi traducătoare
Argentina Cupcea-Josu. Înrudirea cu familia preotului
Agura îl apropie şi mai mult de mediul unor adevăraţi
intelectuali şi patrioţi basarabeni. Părintele Gheorghe
venise la Filipeni pe la sfârşitul secolului XIX, în calitate
de diacon, împreună cu soţia sa Elena, învăţătoare,
absolventă a Şcolii Eparhiale din Chişinău. Aceasta
era o femeie cultă, cumpăra cărţi şi reviste, îi plăceau
lecturile, cânta la pian.
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Calea vieţii sale a fost plină de
sinuozităţi, pentru că, din nefericire,
aşa s-a întâmplat cu oamenii valoroşi
în condiţiile nefaste ale totalitarismului şi dogmei. Şi mai trist e faptul că,
până la această oră, nimeni dintre
cercetătorii din domeniu nu au găsit
de cuviinţă să-i facă un portret sintetic, o analiză a întregii activităţi. Nici
în faimoasa enciclopedie bodiulistă
în trei volume („Энциклопедия
виноградарства”, Кишинев, Главная
редакция Молдавской Советской
Энциклопедии, том 1-3, 1986-1987), plină de biografii
false ale unor nulităţi şi anonimi, nu aflăm un profil
cât de cât conturat al acestei distinse personalităţi.
Doar nişte note fugare de ziar, aparţinând scriitoarei
Argentina Cupcea-Josu, fiica lui Pimen Cupcea. Este
o impietate, dar şi o tragică nepăsare, iar acolo unde
nu este păstrată cu sfinţenie moştenirea trecutului, nu
poate să apară o gândire nouă, călăuzitoare pentru
noile generaţii. Iată de ce considerăm că e de datoria
noastră să cunoaştem în amănunte viaţa şi activitatea
ştiinţifică a oenologului Pimen Cupcea, personalitate
care mai rămâne în anonimat; puţini ştiu azi cu ce
inteligenţă şi bogăţie sufletească a fost înzestrat acest
mare Om.
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În 1934 Pimen Cupcea este transferat cu serviciul la
Chişinău, oferindu-i-se postul de director al Şcolii de
Viticultură de gradul 2, unde copiii îmbrăţişau meseria de viticultor şi vinificator. În această nouă funcţie,
Pimen Cupcea îşi propune ca în termen de doi ani să
ridice nivelul acestei instituţii până la al celor mai bune
şcoli de profil din România. Efortul său este apreciat
după merit: în 1938 este numit inspector al tuturor
şcolilor de viticultură din Basarabia.
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În cel de-al doilea război mondial, Pimen Cupcea este
înrolat şi luptă pe front în cadrul Armatei Române,
căzând în prizonieratul sovietic şi fiind mobilizat timp
de doi ani la munci silnice în minele de cărbuni din
Donbas. După terminarea războiului, în 1947, revine
la Chişinău. Evident, fostul ofiţer al Armatei Române,
bine şcolitul inginer-agronom, intelectualul de marcă
care era Pimen Cupcea nu putea fi categorisit altfel
decât „reprezentant al regimului burghezo-moşieresc”.
Mai mult chiar, în dosarul personal a fost numit, fără
drept de apel, „ocupant român”. În pofida acestor
calificative, regimul sovietic totalitar face uz de toate
tertipurile pentru a-şi realiza scopurile de subjugare şi
dominare a minţilor unor oameni cinstiţi şi iubitori de
neam. Având nevoie de specialişti de talia lui Pimen
Cupcea, într-un domeniu agricol de mare prestigiu pe
meleagul nostru, regimul s-a văzut nevoit să închidă
ochii la unele date de dosar.
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Aşadar, lui Pimen Cupcea i s-a încredinţat funcţia
de director adjunct al Şcolii de Viticultură. Însă
„băgătorii de seamă”, vigilenţii de tot soiul au avut grijă
să-l compromită cu orice ocazie. După o înscenare
deosebit de josnică, care a făcut să-i sece răbdarea,
se transferă în industria vinurilor, în calitate de şef al
Laboratorului central „Moldglavvino”. Era pe timpurile
hruşcioviste, când sectorul agricol se afla în subordinea aşa-numitului „Sovnarhoz”, organizaţie de stat
inventată de regimul comunist. Preşedintele acestei
instituţii, Nicolae Orejka, îl cunoştea şi aprecia pe

Pimen Cupcea, propunându-i funcţia de vinificator principal şi dându-i dispoziţii să se ocupe de reabilitarea
vinurilor de la Purcari. În perioada interbelică aici se
cultivau soiuri de struguri de o calitate deosebită, din
care se produceau renumitele vinuri de marca „Negru
de Purcari”. După război, acele soiuri dispăruseră cu
desăvârşire.
Astfel, plantaţiile de viţă-de-vie şi vinăria de la Purcari
devin pentru Pimen Cupcea laborator pentru experimente şi aplicaţii practice. Iscusitul viticultor şi vinificator încearcă diferite amestecuri de vinuri, cupaje,
utilizând metode tehnologice variate, alege şi combină
struguri de diferite soiuri. Aceste operaţii durează
câţiva ani în şir: dânsul cercetează, experimentează,
discută cu localnicii, mai ales cu cei în vârstă. În cele
din urmă, redescoperă tehnologia străvechiului vin
„Negru de Purcari”, având următoarea formulă: soiurile
franceze Cabernet, Sauvignon, în proporţie de 60–70
la sută, soiul georgian Saperavi – până la 20 la sută,
şi soiul autohton Rară Neagră – aproximativ 10–15 la
sută, în funcţie de vârsta butucilor.
Mai târziu a redescoperit şi tehnologia vinului „Roşu de
Purcari”, care este o combinaţie între soiurile Cabernet, Sauvignon, Merlot şi Malbec. Evenimentul s-a
produs în 1964, spre toamnă, confirmarea pentru noua
marcă „Roşu de Purcari” parvenind de la Moscova
chiar în ziua morţii savantului-practician. Din păcate,
obţinerea unui brevet de invenţie nu era practicată în
perioada sovietică. Astfel că astăzi nici chiar cei mai
competenţi consumatori ai licorilor de la Purcari nu
ştiu, probabil, cine este „naşul” acestor vinuri selecte.
Într-un volum memorialistic, preşedintele Uniunii Exportatorilor de Vinuri din Republica Moldova, Gheorghe
Cozub, membru corespondent al Academiei de Ştiinţe
a Moldovei, care timp de 2 ani (1963–1964) a activat
alături de Pimen Cupcea, aduce o motivare faptului de
ce anume Pimen Cupcea a fost ales să cerceteze şi
să redescopere vinurile de Purcari: „Fiindcă era un om
ager, inteligent, nu îi plăceau lucrurile standard şi pre
fera să chibzuiască mult. Ca specialist, era extrem de
bun la aprecierea calităţii vinurilor. Era un degustător
de excepţie... Nimeni nu putea să-l mintă, când era
vorba de vinuri”.
Cât de mult am vrea să credem că timpul uitării şi
desconsiderării pentru eminentul oenolog Pimen
Cupcea a apus pe totdeauna!
Dumitru BATÎR,
doctor habilitat în chimie,
profesor universitar,
laureat al Premiului de Stat
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Personalităţi de vază
ale intelectualităţii tehnice
din Basarabia
Rubrică susţinută de dr. hab. Valeriu DULGHERU,
Universitatea Tehnică a Moldovei
„Sunt puţine regiuni care au atâţia fruntaşi distinşi,
dar necunoscuţi opiniei publice româneşti, cum este Basarabia”
(Gheorghe Bezviconi)

Matematicianul Nicolae Dan CRISTESCU

Chelmenţi, Basarabia, azi regiunea Cernăuţi, Ucraina. Licenţiat al Facultăţii de Matematică din cadrul
Universităţii Bucureşti (1947-1951), în anul 1967 obţine
titlul de doctor docent în cadrul aceleiaşi universităţi.
Activitatea sa didactică cuprinde următoarele etape:
preparator, Institutul de Geologie şi Tehnică Minieră
– Bucureşti (1950-1951); asistent (1951-1955); lector
(1955-1957); conferenţiar (1957-1966); profesor (19661977) în cadrul Universităţii Bucureşti; „Visiting professor” la The Johns Hopkins University, Baltimore, SUA
(1968-1969); profesor consultant, Drexel Institute of
technology, Philadelfia, SUA (1969); profesor, Universitatea din Florida, Gainesville, SUA (1970); Graduate Research Professor, Universitatea din Florida,
Gainessville, SUA (1971-1976).
În anul 1982 devine şef al Catedrei de Mecanică a
Universităţii din Bucureşti, iar în 1990 este ales rector
al acestei Universităţi. În anul următor devine membru
corespondent, iar în 1992 - membru titular al Aca
demiei Române.
Domeniile sale principale de cercetare sunt: Teoria
plasticităţii şi vâsco-plasticităţii, Propagări de unde,
Mecanica rocilor, Mecanica materialelor compo
zite, Teoria proceselor de prelucrare a metalelor. O
perioadă îndelungată, începând cu anul 1967, lucrează
ca îndrumător de doctoranzi la Universitatea din
Bucureşti şi la Universitatea din Florida, SUA. A fost
referent la numeroase teze de doctorat şi docenţă
atât în ţară, cât şi în străinătate (8 – în Polonia, SUA,
Bulgaria). Membru al unor comisii de concurs pentru
ocuparea posturilor de conferenţiar şi profesor – atât

în ţară, cât şi în străinătate (SUA) şi consultant pentru
mari firme (NASA, General Motors, Volkswagen).
Lucrează în domeniul teoriei plasticităţii, domeniu care
prezintă o mare importanţă pentru mai multe ramuri
ale tehnicii (prelucrarea metalelor, mecanica solurilor
şi rocilor, mecanica maselor plastice etc). A abordat
problema fundamentală a plasticităţii, adică a găsirii
unor metode matematice care să descrie deformarea plastică rapidă, în special a metalelor. Deoarece
ecuaţiile constitutive ale plasticităţii clasice erau deficitare în problemele dinamice, în special pentru că ele
nu descriau fenomenele dependente de timp, efortul
principal a fost concentrat la formularea unei noi teorii
care să descrie atât fenomenele independente de timp,
cât şi cele dependente. Un mare progres a înregistrat
în perioada 1968-1973, când a avut posibilitatea să
lucreze cu experimentatori americani celebri şi să
beneficieze atât de datele experimentale furnizate de
ei, cât şi de colaborarea lor. Astfel, a fost formulată o
metodologie demnă de urmat, pornind de la un sistem
de date experimentale, care să permită stabilirea pentru orice material a unei ecuaţii constitutive de tip rate
pentru probleme unidimensionale. Au fost introduse
concepţii noi ca, de exemplu, frontiera de relaxare,
şi a fost indicat modul cum poate să fie determinată
experimental. S-a formulat o metodă efectivă de găsire
a coeficientului variabil de vâscozitate pentru materialele solide etc. Această analiză a fost efectuată,
în special, pentru aluminiu, însă procedeul este gene
ral şi poate fi aplicat oricărui material solid deformabil.
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S-a născut la 17 februarie 1929 în localitatea

Cercetările în cauză au provocat un larg ecou în
lumea ştiinţifică, academicianul Cristescu primind
nenumărate invitaţii de a participa la congrese sau de
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a ţine conferinţe la diverse universităţi din lume. Edituri
străine i-au tradus şi republicat mai multe lucrări; a
fost creat un Centru de Plasticitate Dinamică pe lângă
Universitatea din Florida, unde conaţionalul nostru a
fost invitat, propunându-i-se funcţia de codirector. În
legătură cu efectuarea cercetărilor menţionate, s-a
preconizat elaborarea unui algoritm şi a programului
corespunzător pentru calculator în vederea descrierii
procesului de încărcare şi descărcare în problemele
dinamice pentru diverse tipuri de ecuaţii constitutive.
Au fost elaborate două variante de program pentru
plasticitatea clasică şi, respectiv, pentru vâsco-plasticitate. Au fost formulate mai multe soluţii, luându-se
în consideraţie ambele programe; rezultatele obţinute
sunt în deplină concordanţă cu datele experimentale.
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O altă temă de cercetare a constituit-o studiul
propagării undelor plastice în cazul diverselor geometrii ale corpului şi ecuaţiilor constitutive. Problema
abordată ţine de mecanica corpurilor de tip „compozit”
(materiale plastice întărite cu fibre sintetice sau meta
lice). Unele rezultate preliminare privind determinarea
şi perforarea plăcilor confecţionate din asemenea
materiale au fost deja publicate, iar mecanismul de
delaminare secvenţială propus de academicianul
N. Cristescu este studiat în prezent de mai multe laboratoare din străinătate.
În domeniul prelucrării metalelor, savantul a dezvoltat
modele matematice pentru descrierea diverselor
procese de prelucrare a metalelor, utilizând ecuaţii
constitutive vâsco-plastice. Astfel, a elaborat teorii
efective privind trefilarea rapidă a sârmelor, tragerea
ţevilor pe dorn fix, pe dorn flotant şi la liber, utilizarea
ultrasunetelor în prelucrarea metalelor. Aceste teorii
permit ameliorarea proceselor de prelucrare: optimizarea geometriei sculelor, micşorarea forţelor de prelucrare, a uzurii sculelor, creşterea sensibilă a vitezei de
lucru etc. Savantul a elaborat pentru tema „Mecanica
Rocilor” un model matematic care să descrie deformabilitatea rocilor în subteran. S-au descris experienţelediagnostic pe baza cărora s-au propus modele reologice, fundamental noi, care să fie în stare să descrie
atât fluajul rocilor, cât şi dilatanţa sau/şi compresibilitatea lor. A fost elaborată o teorie a deteriorării lente
în timp a rocilor prin dilatanţă, stabilindu-se o corelaţie
între efectele mecanice şi emisia acustică. S-a studiat
fluajul, dilatanţa sau/şi compresibilitatea rocilor în jurul
puţurilor verticale sau al forajelor petroliere, cât şi în jurul unor excavaţii. A fost formulată o teorie matematică
a interacţiunii rocă-susţinere, pentru diferite tipuri de
susţineri miniere. Compresibilitatea unui strat de rocă
spartă a fost şi ea descrisă printr-un model matematic
elasto-vâsco-plastic.
Lucrările privind mecanica rocilor au fost publicate, în
cea mai mare parte, în reviste de mare prestigiu şi sin-
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tetizate ulterior într-o monografie editată în Olanda. În
curând, la editura Pergamon Press urmează să apară
o enciclopedie de mecanica rocilor, în cadrul căreia, ca
o recunoaştere a rezultatelor sale meritorii, N. Cristescu va redacta capitolul „Reologia Rocilor”.
Academicianul N. Cristescu a ţinut numeroase conferinţe
sau cicluri de conferinţe la prestigioase universităţi şi
institute ştiinţifice de specialitate din URSS, Republica
Populară Chineză, Polonia, Anglia, Franţa, SUA, Canada,
Germania, Olanda, Belgia etc. De asemenea, a participat
la congrese, conferinţe şi simpozioane, organizate în
SUA, Polonia, URSS, Cehoslovacia, Germania, Berlinul
de Vest, Franţa, Italia ş.a. La multe din aceste manifestări
a făcut parte din comitetul de organizare sau a fost
preşedinte de sesiune.
După 1974 N. Cristescu a participat doar la congrese,
deoarece nu i s-a permis să plece în străinătate. Din
această cauză, anual, cel puţin 10-15 invitaţii nu au
putut fi onorate, deşi cheltuielile erau suportate de
organizatori şi adeseori eminentul savant făcea parte
chiar din comitetele de organizare respective.
Cele mai relevante dintre cărţile sale publicate până în
prezent sunt: „Probleme dinamice în teoria plasticităţii”
(1958), „Mecanica firelor extensibile” (în limba chineză,
Beijing, 1964); „Dinamic Plasticity” (Amsterdam, 1967);
„Plasticitatea dinamică” (în limba japoneză, Tokio,
1970); „Viscoplasticity” (în colaborare cu I. Suliciu),
(Haga, Bucureşti, 1982); „Rock Rheology” (Olanda,
1989); „Mecanica rocilor – aspecte reologice” (1990).
De asemenea, a publicat peste 120 de articole în diverse reviste de specialitate din ţară şi din străinătate.
Academicianul N. Cristescu este editor al revistei
„Pergamon Press” şi editor asociat al revistei „Applied
Mechanics Reviews”, SUA. De asemenea, este membru în consiliile editoriale ale revistelor: „Internaţional
Journal of Mechanical Sciences”, „Mechanics Research Communications”, „International Journal of
Impact Engineering”, editate de Pergamon Press.
În diferite perioade, a fost membru al Comitetului European de Mecanică (timp de 6 ani); membru (fondator)
al Societăţii Internaţionale pentru interacţiunea dintre
mecanică şi matematică; membru al societăţilor: Experimental Stress Analysis; Sigma XI, Grupul francez de
Reologie, Natural Philosophy; preşedinte a două colocvii
europene de mecanică (1983 şi 1985) şi al colocviului
internaţional „Viscoplasticity of Geomaterials” (1990).
Academicianul N. Cristescu fost distins cu premiul
Ministerului Învăţământului şi Culturii (1960); Premiul
Academiei Române „Gheorghe Lazăr” (1965); citat în
Who-s Who în the World şi în Who-s Who în Western
Europe. Lucrările publicate au fost utilizate şi citate de
mulţi alţi prestigioşi autori de pe toate meridianele.

А. КРАВЧЕНКО, д-р хаб. биологических наук, проф. унив.
Л. АНТОЧ, младший научный сотрудник
Институт Генетики и Физиологии Растений АН Молдовы
Успешное проведение гаметофитной селекции на

устойчивостью пыльцы (УП) r = -0,493, а также

устойчивость к экологическим стрессам зависит от

положительно с жизнеспособностью пыльцы (ЖП) в

знания генетических закономерностей проявления

контроле (r =0,416). Длина пыльцевых трубок в опыте

различных признаков гаметофита у исходных

(ДПТ) положительно коррелирует с устойчивостью

форм и их гибридов. При этом важное значение

пыльцевых трубок (УПТ) r=0,943 и с устойчивостью

приобретает изучение генетических связей между

пыльцы (УП) r=0,589. Устойчивость пыльцевых

признаками и свойствами в изменяющихся

трубок (УПТ) коррелирует с устойчивостью пыльцы

условиях среды (Sacher et al, 1983; Sari-Gorla et

r=0,657. Необходимо отметить, что жизнеспособность

al, 1986; Кильчевский, Хотылева, 1997; Morgan

пыльцы в контроле отрицательно коррелирует с

J.M. 1999, 2002; Кравченко А.Н., 2005). Одним из

жизнеспособностью пыльцы в опыте (r = -0,494).

таких подходов является использование методов

Установленные связи указывают на существование

корреляционной и регрессионной статистики.

разных генетических причин, обуславливающих

Исследования проводили на сортах, линиях и
гибридах F1 томатов (всего 21 генотип). Изучали
жизнеспособность пыльцы и длину пыльцевых
трубок в контроле (при 250С) и в опыте при
действии температуры 450С в течение 6 часов.
На основе данных признаков вычисляли
устойчивость пыльцевых трубок и пыльцы
к повышенной температуре. По каждому
генотипу были изучены такие признаки как:
длина пыльцевых трубок (ДПТ) в контроле,
длина пыльцевых трубок в опыте, устойчивость
пыльцевых трубок (УПТ), жизнеспособность
пыльцы (ЖП) в контроле и опыте, устойчивость
пыльцы (УП), а также вес плода.

проявление изученных признаков.
Анализ корреляционных связей между этими
же признаками у 10 сортов томатов позволил
выявить и у них такие же закономерности. При
этом абсолютные значения коэффициентов
корреляции несколько повысились, в особенности
между устойчивостью пыльцевых трубок, их длиной
в опыте и устойчивостью пыльцы. Кроме того,
у сортов выявилась отрицательная корреляция
(r= -0,647) между жизнеспособностью пыльцы
и весом плода. Это означает, что чем выше
жизнеспособность пыльцы, тем меньше плод.
Такая закономерность, вероятно, сохранилась
от диких предков, и она разрушается у сортовых
гибридов F1. У всех изученных таких гибридов,
появляется положительная корреляция между

Результаты исследований

ДПТ в контроле и устойчивостью пыльцевых

Выявление корреляций между этими признаками

показатель является отрицательным (r = -0,553).

позволило с высокой достоверностью установить
между некоторыми из них довольно хорошие
связи. Так, длина пыльцевых трубок (ДПТ) в
контроле отрицательно коррелирует (r = -0,610)
с устойчивостью пыльцевых трубок (УПТ) и

трубок (r=0,905), в то время как у сортов этот
Вероятно, это связано с повышением устойчивости
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Материалы и методы
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Корреляционный и регрессионный
анализ признаков мужского
гаметофита томатов

пыльцевых трубок к температурному фактору при
гибридизации за счет аддитивного взаимодействия
генов в гаплоидном геноме пыльцы. Кроме того, у
изученных гибридов установлена положительная
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связь между длиной пыльцевых трубок в

гаметофита и статистического анализа может

контроле и жизнеспособностью пыльцы на фоне

быть широко использован в селекционных и

повышенной температуры (r=0,612). У гибридов,

генетических исследованиях растений.

как и у сортов, сохраняется связь (r=0,65) между
устойчивостью пыльцевых трубок и пыльцы.
При использовании регрессионного анализа
выявляется величина изменения одного
признака от изменения другого. Так, например,
увеличение длины пыльцевых трубок в контроле
на одно деление окуляр микрометра, приводит
к уменьшению устойчивости пыльцевых трубок
на 13,6%. При построении линии регрессии и
точечного графика отмечаются лучшие генотипы
по одному или двум изучаемым признакам. В
данном случае из 21 генотипа выделяются шесть,
обладающих хорошей устойчивостью пыльцевых
трубок. Регрессия показателя длины пыльцевых
трубок на устойчивость пыльцевых трубок
показывает, что с увеличением длины пыльцевых
трубок на фоне повышенной температуры на
одно деление окуляр микрометра, устойчивость
пыльцевых трубок увеличивается на 13,2%. Это
позволяет выделить 5-6 генотипов, обладающих
хорошими показателями обоих признаков.

trolling differences in osmoregulation in wheat leaves:
a simple breeding method. Austr. J. Agric. Res. 1999,
vol. 50, № 6, p. 953-962.
2. Morgan J.M., Holland J.F., Read B.J. Evaluation in
barley lines of a simple pollen method for breeding for
drought tolerance in wheat. Cereal Res. Comm. 2002,
vol. 30, № 3-4, p. 315-322.
3. Sacher R.F., Mulcahy D.L., Staples R.C. Developmental selection during self pollination of Lycopersicon
x Solanum for salt tolerance of F2. Pollen: Biology and
implications for plant breeding. New York e.a. Elsevier,
1983, p. 329-334.
4. Sari Gorla M., Frova C., Binelli G., Ottaviano E. The
extent of gametophytic-sporophytic gene expression
in maize. Theor. Appl. Genetics 1986, vol. 72,
p. 42-47.
5. Кильчевский А.В., Хотылева Л.В. Экологическая

зависимости от устойчивости пыльцы показывает,

селекция растений. Минск 1997, 468 стр.

на 1%, второй повышается на 0,65%. Среди
изученных генотипов – пять обладают высокими
значениями этих признаков.
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1. Morgan J.M. Pollen grain expression of a gene con-

Изменчивость устойчивости пыльцевых трубок в
что при увеличении значения первого показателя
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6. Кравченко А.Н. Возможности использования
мужского гаметофита в генетических
исследованиях растений. Materialele Conferinţei
Naţionale (jubiliară) cu participare internaţională

Таким образом, разработанный подход на основе

„Problemele actuale ale geneticii, biotehnologiei

использования изменчивости признаков мужского

şi ameliorării”, Chişinău 2005, p. 252-254.

Summary

The successful realization of the gametophytic selection in order to improve the ecologic stress

resistance depends on the knowledge of the genetic regularities of different gametophyte characteristics manifestation in the initial forms and hybrids thereof. At the same time examination of the genetic
bonds between the characteristics and properties in the changeable medium conditions is of a special
significance. One of such approaches consists in utilization of the correlation and regressive analysis
of the tomatoes masculine gametophyte characteristics that may be widely used in the plants selection
and genetic examination.
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Inflaţia de bază – o nouă
abordare teoretică în cadrul
politicii monetare

Radu CUHAL, şef Direcţie Politica
Monetară, Banca Naţională a Moldovei

La momentul actual, cel mai răspândit indicator de măsurare a inflaţiei este indicele preţurilor

Reducerea eficientă a inflaţiei depinde de faptul dacă

centrală nu ar trebui să reacţioneze, întrucât apariţia

indicatorul inflaţiei reflectă dinamica stabilă şi de

lor se produce din motive fireşti. Astfel de factori sunt:

lungă durată a preţurilor sau include în sine şocurile

sezonalitatea preţurilor de consum, periodicitatea sau

de scurtă durată. În cazul în care indicatorul inflaţiei

întârzierea modificării preţurilor (existenţa lagului tem-

include modificările de scurtă durată ale preţurilor,

porar), şocurile provocate de modificarea preţurilor la

cauzate de diferiţi factori cu caracter nemonetar, atunci

resursele energetice etc. În calitate de exemplu poate

politica monetară antiinflaţionistă poate fi insuficient de

servi şocul producţiei agricole în cazul înregistrării

efectivă [1]. În legătură cu aceasta, este necesar de

unor condiţii naturale nefavorabile. Este evident că

a evidenţia şi de a exclude variaţiile de scurtă durată

nivelul IPC se va majora în rezultatul influenţei nega-

din indicatorul ce măsoară dinamica stabilă şi de lungă

tive a acestor factori, fapt ce ar putea cauza o reacţie

durată a preţurilor, indicator considerat ideal pentru

imediată din partea băncii centrale în vederea înăspririi

măsurarea nivelului inflaţiei din punctul de vedere al

politicii monetare. Ne întrebăm, însă, va proceda oare

băncilor centrale [2]. Factorii nemonetari, care nu de-

corect în acest caz banca centrală? Cu alte cuvinte,

pind de politica băncii centrale, joacă un rol important

creşterea IPC este rezultatul tendinţei de lungă durată

în procesul de formare a nivelului general al preţurilor,

sau reflectă numai o variaţie de scurtă durată a

conducând la modificarea preţurilor, la care banca

preţurilor? Existenţa unor astfel de şocuri în economie,

Intellectus 4/2006

de consum (IPC), care se calculează în baza unor ponderi permanente a mărfurilor şi serviciilor
ce se includ în coşul de consum, ca modificare medie ponderată a nivelului preţurilor. Modificarea
IPC indică modificarea costului vieţii sau a cheltuielilor finale ale consumatorilor, efectuate pentru
procurarea mărfurilor şi serviciilor. Creşterea acestui indicator semnalează, de asemenea, diminuarea puterii de cumpărare a banilor – o consecinţă atât a factorilor monetari, ce ţin de politica
monetară a băncii centrale, cât şi a factorilor nemonetari, care nu depind de activitatea băncii
centrale.
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care direct sau indirect sunt incluse în IPC, complică

2.

practice, şi anume: modalitatea măsurării indicelui

pului fundamental, şi anume controlul asupra ritmurilor

inflaţiei de bază.

de creştere a preţurilor.

Abordarea noţiunii de inflaţie de bază din punct de

În acest sens, băncile centrale au ajuns la concluzia că

vedere conceptual, în speţă definirea indicelui utilizat

este necesar de a construi un ansamblu de indicatori

depinde de strategia politicii monetare promovate

ai inflaţiei, calculaţi în baza indicelui preţurilor de con-

de banca centrală. În acest sens, putem identifica

sum, care ar completa instrumentarul analitic în cadrul

următorii indici ai inflaţiei de bază: indicele inflaţiei de

politicii monetare. Aceşti indicatori de comensurare

bază (core inflation index), indicele inflaţiei persistente

a inflaţiei au primit denumirea de indici ai inflaţiei de

(underlying inflation index) şi indicele inflaţiei de trend

bază.

(trend inflation index).

În general, indicii inflaţiei de bază sunt nişte indicatori

Aceşti indici ai inflaţiei de bază sunt utilizaţi de către

ai preţurilor, la fel ca şi indicele preţurilor de consum,

băncile centrale în diferite scopuri şi contexte:

indicele preţurilor cu amănuntul, indicele preţurilor
producătorilor industriali etc., dar este un pic mai “fin”

Ô

a mecanismelor monetare, având ca bază teoria

mai des întâlnite cerinţe şi principii de constituire a

monetaristă – banca centrală utilizează indicele

indicelui inflaţiei de bază se întemeiază pe următoarele

inflaţiei de bază (core inflation index) ca un indica-

asumări:

Ô

Ô

Ô

tor de o importanţă secundară faţă de IPC în cazul

indicele inflaţiei de bază trebuie să reflecte

deciziilor privind măsurile politicii monetare

tendinţa de lungă durată a inflaţiei (adică compo-

şi valutare, în scopul de a argumenta şi a înţelege

nenta permanentă a inflaţiei);

mai profund evoluţia şi tendinţele preţurilor;

indicele inflaţiei de bază trebuie să reprezinte

Ô

o informaţie utilă pentru prognoza dinamicii

o politică monetară axată pe regimul de fixare
a mecanismelor monetare, având ca bază teoria
neomonetaristă – se utilizează indicele inflaţiei

şocurile cererii şi ofertei, cum sunt, de exemplu,

persistente (underlying inflation index) ca un
indicator care va oferi posibilitatea de a explica

volumului producţiei agricole, nu trebuie să

efectele politicii monetare şi valutare promovate

influenţeze asupra inflaţiei de bază [3];

de către băncile centrale şi va putea servi drept
bază pentru luarea unor decizii referitoare la

inflaţia de bază trebuie să fie bine corelată cu

acţiunile ulterioare ale comitetelor monetare ale

politica monetară şi cea valutară promovată

băncilor centrale în condiţiile argumentării ariei
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anterior [4] şi să reprezinte un reper calitativ

Ô

şi cantitativ pentru deciziile de politică monetară;

de competenţă a băncilor centrale şi specificării

inflaţia de bază este inflaţia inclusă în aşteptările

nu poate fi influenţat de banca centrală;

inflaţioniste.

cazurilor în care indicele preţurilor de consum

Ô

De menţionat că cercetările şi analiza posibilităţii

a inflaţiei, având ca bază teoria neoclasică – se

calculul inflaţiei de bază în Republica Moldova, con-

utilizează indicele inflaţiei de bază (core inflation

struirea şi alegerea indicelui optimal al inflaţiei de bază
se reduc la două probleme fundamentale [5]:
Abordarea noţiunii de inflaţie de bază, focusată
asupra problemei conceptuale privind definirea
indicelui inflaţiei de bază;

în cazul în care banca centrală promovează
o politică monetară axată pe regimul de fixare

utilizării diferitelor metode statistico-econometrice la

1.

în cazul în care banca centrală promovează

a preţurilor;

perturbările pe piaţa petrolului sau fluctuaţiile

Ô

în cazul în care banca centrală promovează
o politică monetară axată pe regimul de fixare

constituit, luând în considerare anumite cerinţe. Cele
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Abordarea statistică, focusată asupra problemei

semnificativ realizarea de către banca centrală a sco

index) drept obiectiv al politicii monetare;

Ô

în cazul în care banca centrală promovează
o politică monetară axată pe regimul de
fixare a inflaţiei, având ca bază teoria neoclasică
şi neokeynesistă – se utilizează indicele inflaţiei

mentar pentru explicarea deviaţiilor dintre obiectivul
planificat şi cel efectiv (în cazul apariţiei unor şocuri
nemonetare, precum: majorarea preţurilor administrative, inflaţia importată etc., care nu se află sub controlul
băncii centrale) şi indicele inflaţiei de trend (trend
inflation index) ca un indicator ce serveşte la modelarea procesului inflaţionist şi prognoza mai eficientă a
indicelui preţurilor de consum în scopul optimizării unor
măsuri ale politicii monetare şi valutare.
Abordarea statistică, şi anume modalitatea construirii

indicatorii activităţii economice, agregatele monetare etc.).
Un alt criteriu de diferenţiere a modalităţilor de calcul
ale inflaţiei de bază este modul în care se aplică
tehnicile pur „statistice” pentru distingerea evoluţiei
preţurilor „temporare” sau „persistente”, în detrimentul
teoriei şi argumentării economice a estimării valorii
inflaţiei de bază.

Concluzii:
1.

menţionate sunt mai potrivite pentru construirea

mai multe condiţii necesare pentru a caracteriza cât
valorile individuale, precum şi anumite aspecte prac-

La momentul actual, nu există un punct de vedere
comun asupra faptului care din abordările

şi măsurării indicelui inflaţiei de bază, se bazează pe
mai corect nivelul sau poziţia în jurul căreia circulă

indicelui inflaţiei de bază.
2.

Alegerea indicilor optimali şi definirea metodolo-

tice privind calculul indicilor inflaţiei de bază:

giei de calcul, precum şi implementarea cu succes

Ô

al promovării unei politici monetare eficace.

proprietăţi simple şi evidente;

Ô

a inflaţiei de bază, reprezintă pilonul fundamental

indicii inflaţiei de bază nu trebuie să aibă un caracter matematic prea abstract şi să posede

3.

există o legătură de cauzalitate între instrumentele
politicii monetare şi obiectivul urmărit. În
acest context, în primul rând trebuie perfecţionată

aceştia urmează să fie cât mai puţin afectaţi de

cunoaşterea mecanismului de transmisie a politicii

fluctuaţiile de selecţie, adică la extragerea mai

monetare. Practic, este necesar ca băncile cen-

multor eşantioane dintr-o colectivitate generală,

trale să poată prezice real evoluţia preţurilor

mediile nu trebuie să fie prea diferite.

pornind de la situaţia anterioară şi de la influenţele

În acest context, se poate observa că construirea
indicelui inflaţiei de bază se fundamentează şi pe anumite abordări economico-statistice, principalele fiind:
separarea şi depistarea evoluţiilor persistente de cele
tranzitorii, distingerea factorului comun sau sectorial
specific din cadrul modificărilor de preţuri individuale
ale coşului IPC etc.

Utilizarea indicilor inflaţiei de bază în politica
monetară este posibilă numai în cazul în care

e necesar ca ei să poată fi calculaţi relativ uşor
şi să se preteze calculelor algebrice;

Ô
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de bază (core inflation index) ca un indicator comple-

deciziilor prezente în politica economică.
4.

Un moment esenţial îl reprezintă definiţia inflaţiei
de bază care, fiind mai puţin accesibilă publicului
larg, poate genera impresia unei lipse de transparenţă în politica monetară, având efecte nedorite asupra credibilităţii activităţii băncilor
centrale.

Aceste modalităţi diferă sub diferite aspecte. Cea mai
seriile cronologice sau informaţia dezagregată a
coşului IPC (indicii individuali ai preţurilor) la estima-

Bibliografie:

rea inflaţiei de bază. Aceste două căi sunt urmate de

[1] Cuhal Radu, ”L’analyse des methods de projec-

abordări ce se axează pe persistenţa sau generalitatea

tion de l’offre, de la demande et des prix”, Economie

modificării ritmului preţurilor.

contemporaine, Centre d’Etudes et Recherches en

O altă clasificare a modalităţii de calcul poate fi făcută
după tipul de informaţie utilizată. Unele abordări aplică
datele seriilor cronologice individuale de preţuri, în timp

Macroéconomie et Finance Internationale (CERMAFI),
Volume 11, numero 4, 2002, pp.705-722,. Paris,

Intellectus 4/2006

clară distincţie se face în cazul în care se utilizează

France.

ce altele se axează pe evoluţiile IPC, uneori aplicând

[2] Cuhal Radu, ”Limitele şi potenţialul promovării

corelaţiile şi interdependenţele cu alte variabile eco-

politicii monetare şi valutare a Băncii Naţionale a

nomice, diferite de cele ce ţin de preţuri (de exemplu,

Moldovei”, Revista Economică, Centrul Internaţional

75

COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE

de Cercetare a Reformelor Economice, № 3-4, August,

The Quarterly Journal of Global Economies, London,

2002. Chişinău–Sibiu. Moldova–România.

United Kingdom, Volume 27, Number 1, September

[3] Cuhal Radu, ”Forecasting the consumer price index

2003, pp.123-136.

in the Republic of Moldova”, Journal of New Horizon

[5] Cuhal Radu, David Snepenger, Veronica Cuhal,

Economies, Zurich, Switzerland, 3th Quarter 2002,

“Reflections on Inflation in the Republic of Moldova:

pp.107-120.

Theory and Econometric Model”, Annual Research

[4] Cuhal Radu, Cuhal Veronica, “Monetary Policy in
Republic of Moldova: Problematics and Peculiarities”,

View 2003, University of Montana, USA, Volume IV,
Economics, pp.342-356.

Summary

During the last ten years, most central banks that have price stability as main objective of the monetary policy have pass from the use of consumer price index or GDP deflator as inflation index to
another index of inflation that is core inflation. This index is based on the method of measuring the
consumer price index by excluding the prices for some goods and services that do not depend on the
monetary policy measures as well as on the most volatile prices.

CALENDAR

La 1 octombrie 1951 s-a născut la Mărăndeni, Făleşti, Victor GORBAN, inginer constructor, colaborator ştiinţific coordonator la Institutul de Cercetări pentru Protecţia Plantelor, autorul şi coautorul unor
biotehnologii destinate monitorizării şi combaterii dăunătorilor agricoli şi agenţilor patogeni.
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Victor GORBAN a absolvit în anul 1975 Institutul Politehnic din Chişinău, facultatea de energetică,
obţinând calificarea de inginer cu specializarea în electrificarea şi mecanizarea agriculturii. Din anul
1997 lucrează la Institutul de Cercetări pentru Protecţia Plantelor în calitate de inginer-constructor,
colaborator ştiinţific coordonator.
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Este autorul a 35 de publicaţii şi 5 invenţii, deţine medalii de argint şi de bronz ale EREN a ex-URSS,
diplome ale EREN a ex-RSSM, ale Concursului republican tehnico-ştiinţific al tineretului (1985) şi Uni
unii Inventatorilor şi Raţionalizatorilor din Republica Moldova (1988). Invenţiile sale au fost expuse în
cadrul mai multor saloane naţionale şi internaţionale de inventică, inclusiv la „Expo–2000”, Hanovra,
Germania.

C

u ocazia Zilei mondiale a ştiinţei pentru pace şi

dezvoltare, acad. Gheorghe DUCA, preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei, a adresat la 10 noiembrie
2006 un mesaj de felicitare comunităţii ştiinţifice din
ţară, urându-le tuturor participanţilor la procesul de
cercetare şi transfer tehnologic multă sănătate, noi

acordarea unor granturi pentru procurarea echipamentului de cercetare şi finanţare a unor proiecte pentru
tineret, extinderea colaborării cu INTAS şi Uniunea
Europeană, MRDA-CRDF, Comitetul Ştiinţific NATO,
AIEA, România, Ucraina, Rusia.
Savanţii moldoveni au înregistrat rezultate valoroase

realizări în muncă, afirmare în plan internaţional.

în domeniile chimiei compuşilor coordinativi, nanoteh

În ultimii trei ani s-au întreprins acţiuni hotărâte pentru

tive, aparate, echipament tehnic, soiuri de plante

revitalizarea ştiinţei din Republica Moldova, proces ce
a demarat în iulie 2004, odată cu adoptarea Codului cu
privire la ştiinţă şi inovare. Printre realizări se numără
optimizarea structurii instituţiilor din sfera ştiinţei şi
inovării, desfăşurarea alegerilor pentru suplinirea
tuturor posturilor de cercetători, argumentarea triplei
majorări în anul curent, comparativ cu anul 2004,
a finanţării ştiinţei de la bugetul de stat, finanţarea
cercetărilor fundamentale, aplicative şi de transfer
tehnologic în exclusivitate prin concursul proiectelor,
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Ziua mondială a ştiinţei pentru
pace şi dezvoltare

nologiilor, medicinii; creării unor noi tipuri de dispozişi rase de animale; au participat activ la elaborarea Strategiei de dezvoltare a agriculturii, Strategiei
de dezvoltare a industriei, Planului de valorificare
a resurselor renovabile de energie, Legii cu privire
la parcurile tehnologice şi incubatoarele ştiinţifice,
la avizarea a peste 400 de acte normative. Au fost
propuse pentru implementare, în cadrul a 24 proiecte
de inovare, soluţii inedite de obţinere a biodieslului,
bioetanolului, diferitelor mostre de echipament industrial şi medical etc.

Ştiinţa globală şi politicile
naţionale: rolul academiilor
L

Conform programului de lucru al Conferinţei, lucrările

tul Europei cu genericul „Ştiinţa globală şi politicile

provocat de factorul uman şi natural; femeia şi rolul

lucrările Conferinţa Academiilor din Estul şi Sud-Esnaţionale: rolul academiilor”, acţiune susţinută financiar de UNESCO şi ICSU. Academia de Ştiinţe a
Moldovei are onorabila misiune de a găzdui şi organiza
această conferinţă. Dacă unul dintre organizatori şi
sponsori, UNESCO, este bine cunoscut la noi, celălalt
partener a fost mediatizat mai puţin. ICSU – Consili
ul Internaţional pentru Ştiinţă – este o organizaţie
neguvernamentală, fondată în 1931 în scopul
promovării activităţii de cercetare pe mapamond în
toate domeniile ştiinţei.

ei se vor derula în cadrul a 7 sesiuni: ştiinţa şi
dezvoltarea durabilă; eradicarea daunelor mediului
ei în ştiinţă; cercetarea şi educaţia; ştiinţa şi dezvoltarea naţională; rolul academiilor în statele din Estul şi
Sud-Estul Europei; concluzii şi recomandări. În cadrul
sesiunilor ştiinţifice lărgite vor participa nu numai
reprezentanţii comunităţii ştiinţifice şi structurilor de
stat, dar şi ai societăţii civile.
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a 4-5 mai 2007, la Chişinău îşi va desfăşura

La finele anului 2006 în sala mică de conferinţe a AŞM
a avut loc o şedinţă de lucru privind organizarea acestei prestigioase manifestări ştiinţifice, întrunindu-se
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întreaga conducere a AŞM în frunte cu preşedintele ei,

UNESCO la Veneţia. Dialogul s-a axat pe definitivarea

acad. Gheorghe Duca. Au fost prezenţi, de asemenea,

programului de lucru al conferinţei, alte precizări

prof. Constantin Rusnac, secretarul Comisiei Naţionale

şi detalii privind buna desfăşurare a acestui eveniment

pentru UNESCO, Thomas Rosswall, director executiv

ştiinţific de talie internaţională. La Conferinţa

al ICSU, Howard Moore, consultant principal al ICSU,

Academiilor din Estul şi Sud-Estul Europei vor

Marie Prhalov, reprezentantă a biroului UNESCO

participa circa 200 de persoane, inclusiv 50

la Moscova, Iulia Nichifor, reprezentantă a biroului

din străinătate.

Asociaţia Internaţională
a Academiilor de Ştiinţe
D

e curând, în oraşul Alma-Ata a avut loc şedinţa

Consiliului Asociaţiei Internaţionale a Academiilor de
Ştiinţe (AIAŞ). Preşedintele Asociaţiei, academicianul
B.E. Paton, a raportat membrilor consiliului despre
rezultatele activităţii Asociaţiei pentru perioada anilor
2001–2006.
Agenda de lucru a Consiliului a inclus 10 probleme
importante legate de reforma ştiinţei academice,
conexiunea acesteia cu ştiinţa universitară, pregătirea
cadrelor ştiinţifice, precum şi alte probleme prioritare
pentru dezvoltarea ştiinţei în general.
De asemenea, printre problemele abordate în cadrul
şedinţei consiliului a fost discutată şi chestiunea pri
vind interdependenţa academiilor de ştiinţe cu diverse
fonduri, preocupate de cercetarea ştiinţifică. Membrii
Consiliului au reliefat pregnant activitatea Academiei
de Ştiinţe a Moldovei în domeniul dezvoltării relaţiilor
de colaborare cu numeroase organizaţii şi fonduri
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ştiinţifice internaţionale.
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Un exemplu elocvent l-a constituit încheierea, în anul
2005, a acordurilor bilaterale dintre Academia de
Ştiinţe a Moldovei, Fondul de Cercetări Fundamentale
din Federaţia Rusă şi Fondul de Ştiinţe Umanitare
din Rusia. În baza acestor acorduri, în anul 2006 s-a
desfăşurat concursul proiectelor comune de cercetare,
fiind selectate 66 de proiecte pentru finanţare.

Moldova, Rusia, Tadjikistan, Turkmenia, Ucraina,
Uzbekistan şi Vietnam. Membri asociaţi au devenit
Fondul pentru cercetări fundamentale din Rusia,
Fondul pentru cercetări umanitare din Rusia, Institutul
Unit de Cercetări Nucleare din Dubna, Institutul de
Fizică şi Tehnică din Moscova, Universitatea de Stat
„M. Lomonosov” din Moscova. Academia de Ştiinţe din
Slovacia are statutul de observator.
AIAŞ şi-a propus drept scop asocierea savanţilor şi
contribuirea, prin eforturi comune, la soluţionarea celor
mai generale probleme ştiinţifice privind desfăşurarea
unor importante cercetări, coordonarea politicii ştiinţifice
a academiilor de ştiinţe, utilizarea echipamentului ştiinţific
unic, organizarea manifestărilor ştiinţifice internaţionale,
efectuarea schimbului liber de informaţii.
În cadrul AIAŞ sunt create şi funcţionează diverse
comitete şi consilii ştiinţifice pe direcţii şi probleme
ştiinţifice prioritare, inclusiv Consiliul ştiinţific coordonator pe problema „Utilizarea raţională şi protecţia ariilor
naturale ale bazinelor râurilor Nipru, Pripeati şi Nistru”,
care în prezent elaborează proiectul respectiv. Din
iniţiativa AIAŞ au fost organizate o serie de manifestări
ştiinţifice internaţionale. Asociaţia editează un buletin
în care sunt inserate materialele oficiale ale acesteia,
precum şi documentele legislative şi normative privind
politica de stat a ţărilor din spaţiul CSI în sfera ştiinţei şi
activităţii inovaţionale. La iniţiativa şi sub egida AIAŞ a
fost fondată revista ştiinţifică „Общество и экономика”

Asociaţia Internaţională a Academiilor de Ştiinţe (AIAŞ)

(„Societatea şi economia”) care publică studii ştiinţifice

a fost fondată la 23 septembrie 1993. Membri fondatori

privind transformările sociale şi economice în perioada

ai Asociaţiei sunt academiile de ştiinţe din Armenia,

de tranziţie, problemele cu care se confruntă ţările CSI

Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Kazahstan, Kîrgîzstan,

şi modalităţile de soluţionare a lor.

examinează rezultatele activităţii acestei structuri,

Internaţionale a Academiilor de Ştiinţe a fost reales

diverse probleme privind situaţia şi transformările din

academicianul Boris Paton, personalitate ştiinţifică notorie,

sfera ştiinţei, pregătirea cadrelor ştiinţifice, protecţia

preşedinte al Academiei de Ştiinţe din Ucraina, director

proprietăţii intelectuale, programele/proiectele comune

al Institutului de Sudură Electrică „E. O. Paton” al AŞU,

de cercetare, propuse de consiliile ştiinţifice de pe

membru de onoare al AŞM din 1998.

lângă AIAŞ, la realizarea cărora participă părţile

La şedinţele Consiliului AIAŞ, organizate în baza

de membru al Asociaţiei, participă la toate acţiunile

principiului de rotaţie de către membrii Asociaţiei, se

interesate. Academia de Ştiinţe a Moldovei, în calitate

REPERE ACADEMICE

La ultima întrunire a Consiliului, Preşedinte al Asociaţiei

desfăşurate în cadrul acestei organizaţii.

Învingătorii Concursului
naţional de susţinere a ştiinţei
şi inovării „Econom-2006”
Î

în domeniul ştiinţelor reale” a devenit profesorul Ilie

Tehnologică al AŞM au fost desemnaţi, prin vot secret,

din România, laureat al Premiului de Stat al Republicii

Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare
învingătorii Concursului naţional de susţinere a ştiinţei
şi inovării în Republica Moldova „Econom-2006”,
organizat pentru a treia oară de Banca de Economii
S.A. şi Academia de Ştiinţe a Moldovei. Scopul pe care
şi l-au propus iniţiatorii acestei competiţii intelectuale
anuale este de a spori eficienţa şi competitivitatea
activităţii de cercetare, dezvoltare şi inovare în ţară,
a populariza şi stimula această muncă cu suportul
investitorilor străini şi autohtoni. În procesul jurizării
s-a acordat prioritate rezultatelor remarcabile care
au avut un impact pozitiv asupra dezvoltării ştiinţei şi
economiei naţionale, soluţionării problemelor ce ţin de

Donică, doctor habilitat în ştiinţe agricole, membru
de onoare al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice
Moldova, director adjunct al Institutului de Pomicultură.
Învingătorilor la aceste două nominalizări li se vor
acorda câte 25 de mii de lei. La nominalizarea “Inovatorul anului”, cu premiul de 20 de mii lei, învingător
este profesorul Valeriu Dulgheru, doctor habilitat în
maşinologie şi fiabilitatea maşinilor, membru cores
pondent al Academiei Româno-Americane de Ştiinţe
şi Arte, „Om Emerit” în ştiinţă, laureat al Premiului
de Stat al Republicii Moldova, şef al catedrei „Teoria
mecanismelor şi organe de maşini” a Universităţii
Tehnice a Moldovei.

necesităţile curente ale societăţii.

În calitate de “Tânărul inovator al anului”, cu premiul

Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare

cercetător ştiinţific în laboratorul „Fotomicrobiologie”

Tehnologică al AŞM l-a desemnat pentru titlul „Savantul anului în domeniul ştiinţelor umanistice” pe
profesorul Gheorghe Avornic, doctor habilitat în
drept, preşedintele Uniunii Juriştilor din Moldova,
decanul Facultăţii de Drept a Universităţii de Stat din
Moldova. Învingător la nominalizarea „Savantul anului

de 15 mii lei, a fost desemnată Daniela Ciumac,
din cadrul Facultăţii de Biologie şi Pedologie a USM,
care în prezent îşi pregăteşte teza de doctor la Institutul de Microbiologie al AŞM.
Informaţiile prezentate la rubrica “Repere academice“
sunt preluate de la Serviciul de presă al AŞM
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n penultima săptămână a anului, în cadrul şedinţei

Revista “Intellectus“ adresează sincere felicitări laureaţilor, urări de sănătate,
prosperitate, noi realizări de valoare.
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Spirit ancorat cu plenitudine
în actualitate
Acad. Gheorghe DUCA la 55 de ani

T

preşedinte al Comisiei parlamentare

tânăr, când o lume depăşită dispare în-

(1998–2001); prin decret prezidenţial

impul în care trăim reprezintă o

nouă etapă a manifestării spiritului
cetul cu încetul, iar altă lume îşi caută
cu insistenţă o nouă concepţie integratoare a vieţii. Acad. Gheorghe Duca,
cel de-al patrulea Preşedinte al Aca
demiei de Ştiinţe a Moldovei, este reprezentantul acestei lumi noi, care prin
activitatea sa ştiinţifică şi managerială
fructuoasă a reuşit să convingă societatea, fiind un deschizător de drumuri,
cu iniţiative şi viziuni moderne asupra
dezvoltării societăţii în general şi a ştiinţei în particular.
Optând pentru candidatura academicianului Gheor
ghe Duca la postul de Preşedinte al AŞM, cercurile
academice au mizat pe calităţile sale manageriale deosebite şi pe activitatea sa ştiinţifică bine cunoscută în
ţară şi peste hotare, pe spiritul inovator şi reorientarea
cercetărilor actuale spre rezolvarea problemelor strategice ale ştiinţei şi economiei naţionale. Ştiinţa trebuie

este numit Ministru al Ecologiei,
Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului
(2001–2004). Pe 5 februarie 2004
Adunarea Generală a Academiei de
Ştiinţe a Moldovei l-a ales în funcţia
de preşedinte al acestei prestigioase
instituţii.
Acad. Gheorghe Duca îşi aduce
contribuţia la dezvoltarea mai multor domenii ale ştiinţei şi economiei naţionale: chimie
ecologică, chimie oenologică şi alimentară, electrochimie, medicină, agricultură etc. Savantul a publicat
512 lucrări ştiinţifice, inclusiv 38 de cărţi – în limba
română (18), engleză (12) şi rusă (8). Din numărul total
al cărţilor editate, 14 reprezintă monografii care au fundamentat noţiunea de chimie ecologică şi au condus
la încetăţenirea acestei ştiinţe în lume; 12 – manuale
menite să transmită tineretului studios pasiunea pentru

Gheorghe Duca s-a născut la Copăceni, pe 29 febru-

personalităţii viitorului specialist de tip nou; 2 – ghi-

dalia de aur şcoala medie din Sângerei (1959–1969)
şi cu menţiune Facultatea de chimie a Universităţi de
Stat din Moldova (1969–1974). Urmează doctorantura la Catedra de chimie fizică (1976–1979), susţine
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şi mijloace de informare în masă

să lucreze atât pentru viitor, cât şi pentru ziua de azi.

arie 1952, într-o familie de învăţători. A absolvit cu me-

teza de doctor (1979) şi de doctor habilitat (1989) în
chimie, i se conferă titlul didactic de profesor universitar (1992), este ales membru corespondent (1992)
şi membru titular (2000) al Academiei de Ştiinţe a
Moldovei.
Activează în calitate de asistent (1979–1983) şi
conferenţiar universitar (1983–1989) la Catedra
de chimie fizică a Universităţii pe care o conduce
(1988–1992); fondează şi conduce Catedra de chimie
industrială şi ecologică (din 1992); este ales în Parlamentul Republicii Moldova, fiind învestit în funcţia de
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pentru cultură, ştiinţă, învăţământ

cercetare şi profesorat, contribuind astfel la formarea
duri, 3 – compendii, celelalte 7 – ediţii de popularizare
a ştiinţei. Este posesorul a 83 brevete de invenţie,
majoritatea din ele găsindu-şi aplicare în diverse ţări
ale lumii. A participat la 144 congrese, conferinţe,
simpozioane, seminare naţionale şi internaţionale. A
iniţiat şi organizat 3 conferinţe internaţionale de chimie
ecologică (1995, 2002, 2005) şi alte forumuri care i-au
adus Chişinăului reputaţia de centru ştiinţific de talie
mondială în domeniul respectiv. Invenţiile, tehnologiile şi materialele noi, prezentate de acad. Gheorghe
Duca la cele mai prestigioase saloane internaţionale
de inventică, au cules nenumărate medalii şi diplome.
Este posesorul Medaliei de Aur a Organizaţiei Mondiale de Proprietate Intelectuală (OMPI) „Inventator
remarcabil” (1998). Din 1999 se numără printre
principalii animatori ai Expoziţiei internaţionale Spe-

Savantul Gheorghe Duca a trecut pragul noului secol

către Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală

cu o bogată experienţă de muncă, acumulată prin

(AGEPI).

universităţile şi laboratoarele din ţară şi de peste

Academicianul Gheorghe Duca este fondatorul
Şcolii ştiinţifice în domeniul chimiei ecologice, care
îşi desfăşoară investigaţiile în arealul şi perspectiva
cercetării fundamentale cu largi aplicări în practică.
Studiind procesele fizico-chimice şi chimico-biologice
legate de protecţia mediului, elaborând concepţia
redox privind acţiunea unor substanţe de natură
peroxidică asupra sistemelor ecologice şi dezvoltând
teoria reactoarelor biochimice de tratare a apelor
potabile şi reziduale, acad. Gheorghe Duca a contribuit
nemijlocit la soluţionarea unor probleme practice de
anvergură. Latura aplicativă a activităţii în cauză este
stimulată prin colaborarea fructuoasă cu marile centre
ştiinţifice de pe mapamond. Şcoala să se bucură de
prezenţa unor continuatori valoroşi. Sub conducerea
ştiinţifică a acad. Gheorghe Duca şi-au pregătit
şi susţinut tezele de doctor şi doctor habilitat în chimie
12 cercetători din ţară şi de peste hotare.
Printre obiectivele strategice de ultimă oră ale Şcolii
ştiinţifice a acad. Gheorghe Duca se numără efectuarea cercetărilor în domeniul reducerii nivelului de poluare a mediului ambiant, studiul proceselor de migrare
şi transformare a substanţelor nocive în mediul acvatic,
studiul mecanismelor de autopurificare a apelor naturale, elaborarea unor metode fizico-chimice avansate
de depistare a substanţelor poluante în apă şi produse
alimentare etc.
În aceeaşi ordine de idei, menţionăm că în februarie
2005 a fost lansată ideea de a crea, sub auspiciile AŞM,
Liceul Academic Republican pentru copiii cu aptitudini
excepţionale. Liceul va reprezenta un complex de studii
de tip internat pentru 200 de copii din întreaga ţară, care
va dispune de cămin, cantină, bibliotecă, laboratoare,
sală de sport etc., liceenii având la dispoziţie, de asemenea, laboratoarele şi bibliotecile Academiei.

hotare. „Omul care se depăşeşte pe sine” – aceasta
ar fi, după mine, sintagma care îi defineşte cuprinzător
devenirea ştiinţifică. Incontestabil, nu există personalitate care să fi înregistrat un rezultat deosebit, fără a-şi
depăşi anumite limite. Autodepăşirea, în cazul savantului Gheorghe Duca, nu reprezintă doar un efort de
a învinge propriile inerţii, dar şi, mai ales, o tendinţă
deliberată de a păşi cu temeritate peste barierele
fizice şi spirituale ale mediului social în care activează.
Potenţialitatea acestei autodepăşiri îşi are rădăcinile în
distinctele sale trăsături de caracter, manifestate prin
ingeniozitate, intuiţie şi inventivitate, conştiinciozitate,
cutezanţă şi efort disciplinat, tenacitate, spirit de
abnegaţie şi devotament dus până la sacrificiu,
însufleţire, trăire intensă şi comportament plin de curaj,
imparţialitate, corectitudine.
Preocupările ştiinţifice de stringentă actualitate,
modul de prezentare în aulele studenţeşti şi cel de
organizare a cercetărilor în laboratoarele create de
el, deschiderea largă spre valorile civilizaţiei lumii,
implicarea plenară în problemele cotidiene, concepţiile
şi orientările în viaţa publică îl definesc pe acad.
Gheorghe Duca drept un reprezentant tipic al ştiinţei
moderne la început de mileniu, personalitate aflată
în faţa unui timp zbuciumat şi nestatornic, căreia i se
oferă şansa de a demonstra că ştiinţa adevărată este
una de performanţă, competitivă, actuală şi viabilă
acasă şi în lume.
Într-o formulă sintetică, reperele pe care le propune
acad. Gheorghe Duca pentru revitalizarea Acade
miei se rezumă la următoarele: reaprecierea rolului
ştiinţei în dezvoltarea ţării; oprirea exodului cadrelor
ştiinţifice, care a atins proporţii alarmante; conectarea
reală a sferei de cercetare la dezvoltarea ţării pentru a
obţine o finanţare mai efectivă a cercetărilor ştiinţifice
fundamentale; restructurarea managementului în
ştiinţa academică, asigurarea unei baze moderne de
date informaţionale şi de comunicare; identificarea
priorităţilor ştiinţifice ale academiei, care ar avea un
impact stimulator asupra vieţii din ţară; aprofunda-
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Prestanţa ştiinţifică deosebită a acad. Gheorghe Duca
este certificată prin conferirea titlului onorific de
„Om emerit” (1996), de laureat al Premiului republican
pentru tineret în domeniul ştiinţei şi tehnicii (1982)
şi laureat al Premiului de Stat al Republicii Moldova
(1998, 2004), titlului onorific „Doctor Honoris Causa”
al Universităţii Tehnice „Gh. Asachi” din Iaşi (2000),
de membru titular al unor prestigioase academii
de ştiinţe şi profesor titular al mai multor universităţi
de pe mapamond.
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cializate „Infoinvent”, organizate anual la Chişinău de

rea cercetărilor ştiinţifice în domeniul economiei,
statului, dreptului, literaturii, istoriei, culturii; integrarea europeană şi internaţională, utilizarea raţională
şi eficientă, în acest scop, a celor mai performante
resurselor intelectuale.
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Astăzi constatăm cu satisfacţie că preşedintele Gheor

laboratoarelor şi a bibliotecii, îmbunătăţirea condiţiilor

ghe Duca a reuşit să înregistreze rezultate notorii în

de muncă ale angajaţilor, consolidarea comunităţi

vederea creării unui cadru legislativ favorabil pentru

ştiinţifice. În ştiinţă se afirmă cadre noi de tineri

funcţionarea Academiei. Dovada cea mai elocventă o

cercetători, societatea îşi recapătă încrederea în Acade

constituie faptul că a început reformarea în domeniul

mie, considerând-o un veritabil promotor al progresu-

ştiinţei conform concepţiei expuse în Codul cu privire la

lui. AŞM a instituit Agenţia pentru Inovare şi Transfer

ştiinţă şi inovare [433] – document excepţional, orientat

Tehnologic (AITT), noua structură având misiunea de

spre aprofundarea şi accelerarea reformelor benefice

fundamentare strategică la nivel naţional a concepţiei

pentru cercetarea fundamentală şi cea pragmatic-

de dezvoltare în domeniul respectiv. În acest scop este

aplicativă în sectorul real al economiei ţării. Priorităţile

alcătuit, pentru prima dată în ţara noastră, „Regis-

ştiinţei au devenit necesităţi vitale pentru dezvoltarea

trul elaborărilor ştiinţifice în domeniul agroalimentar,

civilizaţiei moderne, de aceea un mecanism bine

reflectate în produse, tehnologii, servicii competitive”,

ajustat, în stare să asigure aceste priorităţi, nu ar face

„Registrul elaborărilor ştiinţifice în domeniul ingineriei

decât să influenţeze nemijlocit sau indirect toate dome-

electronice, materialelor multifuncţionale şi mecanicii

niile activităţii sociale şi economice.

fine” etc.

Astfel, datorită susţinerii depline din partea conducerii

Clarviziunea, erudiţia, sacrificiul, curajul, iniţiativele

de vârf a Republicii Moldova şi eforturilor organi-

creatoare, perspicacitatea, deschiderea spre univer-

zatorice depuse de acad. Gheorghe Duca, a sporit

salitate, calităţi ce au caracterizat dintotdeauna profilul

substanţial volumul alocaţiilor bugetare a sferei ştiinţei

de savant şi manager de excepţie al preşedintelui

şi inovării, acesta urmând să înregistreze în anul

Gheorghe Duca, constituie o chezăşie pentru continua

2010 circa 1 procent din Produsul Intern Brut al ţării,

dezvoltare şi buna funcţionare a Academiei noastre,

faţă de 0,15 în anul 2004. În perioada de când acad.

avanpost al progresului şi prosperării economice.

Gheorghe Duca se află la cârma Academiei, finanţarea
sferei cercetare şi inovare a fost într-o continuă ascensiune, fapt ce a permis nu doar majorarea salariilor
angajaţilor în domeniu, dar şi modernizarea bazei
tehnico-materiale a instituţiilor de cercetare, reutilarea

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

SUMMARY
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The author reconstitutes the biographic itinerary of the academician Gheorghe Duca in his different
manifestations: University Professor, chair of industrial chemistry and ecology of SUM established
by him (since 1992), President of the Parliamentary Committee on Culture, Science, Education,
Youth and Mass Media (1998-2001), Minister of Ecology, Construction and Territory Development
(2001-2004), President of the Academy of Sciences of Moldova (since 2004) etc., with deep knowledge in all the tackled fields.

Colaboratorii AGEPI se alătură la frumoasele calificative adresate
de către distinsul savant şi biograf Dumitru BATÎR academicianului Gheorghe DUCA
cu prilejul jubileului. Vă dorim, multstimate Domnule Preşedinte, sănătate,
noi realizări de prestigiu, bucurii de la cei dragi.
La mulţi ani!

82

ANIVERSĂRI

Promotor al tehnologiilor
ecologice
Inventatorul Victor COVALIOV la 70 de ani
avantul V. Covaliov este o personalitate ştiinţifică bine cunoscută
atât în ţara noastră, cât şi în cadrul
comunităţii ştiinţifice mondiale. Chiar
din primii ani de activitate pe tărâmul
cercetării a fost remarcat de colegii de
breaslă graţie erudiţiei sale deosebite,
cunoştinţelor enciclopedice în mai
multe domenii ale ştiinţei şi tehnicii.
Înzestrat cu o enormă capacitate
de muncă şi calităţi organizatorice
apreciabile, mereu a dat dovadă de
receptivitate, perseverenţă, onestitate,
principialitate. Aceste calităţi i-au aju
tat să se manifeste plenar în asemenea domenii ale
ştiinţei, cum sunt electrochimia şi ecologia.
Direcţiile prioritare ale lucrărilor sale teoretice şi practice, apreciate la nivel naţional şi mondial, prin care
cercetătorul V. Covaliov a contribuit efectiv la dezvoltarea ştiinţei, sunt următoarele:

Ô

procesele electrochimice şi chimico-catalitice de
recuperare a metalelor din soluţii pentru obţinerea
unor aliaje metalice cu elemente nemetalice,
având diverse caracteristici funcţionale;

Ô

procesele electrochimice de epurare a apelor
naturale şi reziduale în condiţiile electrolizei
nestaţionare, creându-se depuneri cu o compoziţie
determinată;

Ô

perfecţionarea proceselor fizico-chimice în tehnologiile de condiţionare a apei prin procedeul
utilizării membranei, absorbţiei, schimbului de
ioni, aplicându-se diverse metode de acţiune fizică
în vederea intensificării acestor procese;

Ô

procesele fotocatalitice şi de oxidare-recuperare
la epurarea distructivă a apei de compuşii organici
rezistenţi;

Ô

prelucrarea şi utilizarea reziduurilor de producţie
lichide şi solide de înaltă toxicitate;

Ô

aspectele ecologice ale energeticii şi epurării
catalitice a emanaţiilor în atmosferă;

Ô

intensificarea proceselor microbiologice distructive şi a celor
biochimice în tehnologia biogazelor prin asigurarea
cogenerării;

Ô

crearea unor tehnologii ecolo-
gice mai pure, aplicabile în
diverse ramuri ale activităţii
de producere.

Domeniile sale de investigaţie
ştiinţifică se extind de la aspectele
teoretice şi practice ale prelucrării
electrochimice, fizice şi biochi
mice a apelor reziduale până la auditul ecologic al
întreprinderilor, fapt ce i-a permis să elaboreze şi să
aplice pe larg sisteme complexe de epurare a apei şi
tehnologii fără deşeuri. Rezultatul final al perseverenţei
şi tenacităţii de care dă dovadă în activitatea teoretică
şi practică îl constituie elaborările sale complexe şi
minuţioase, de la faza tehnologică până la cea de
proiectare şi construcţie a aparatajului corespunzător.
O asemenea eficienţă este înregistrată doar în
condiţiile brevetării la timp şi corecte a invenţiilor,
asigurării tuturor elaborărilor sale şi ale colaboratorilor
săi cu drepturi de autor, obţinerii şi popularizării breve
telor respective, menţionate cu nenumărate premii în
cadrul saloanelor internaţionale de inventică.
Colaborarea constantă a inventatorului cu institutele
Academiei de Ştiinţe a Moldovei constituie o punte
de legătura între ştiinţă şi producţie, activitatea sa
ştiinţifico-practică fiind strâns legată de mai multe
domenii de importanţă vitală pentru industria modernă:
tehnologia chimică generală, ecologia industrială,
chimia ecologică, procesele biochimice, catalitice şi
electrochimice, instalaţiile de epurare a apelor naturale
şi reziduale, procesele de ardere a combustibilului şi
de epurare a gazelor de eşapament, prelucrarea şi
utilizarea deşeurilor toxice lichide şi solide, controlul şi
dirijarea automatizată a proceselor tehnologice.
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S

Născut la 12 septembrie 1936, la Chişinău, V. Cova
liov face parte din pleiada savanţilor şi specialiştilor
de frunte ai republicii în diverse domenii ale ştiinţei şi

83

ANIVERSĂRI

tehnicii, în producţie şi în pedagogie. Este profesor universitar, membru al comisiilor naţionale din domeniul
ecologiei industriale şi utilizării raţionale a resurselor
naturale, soluţionării problemelor energetice şi creării
unor surse energetice alternative.
Începând cu anii ’60 ai secolului trecut, activitatea de
producere a cercetătorului V. Covaliov este legată
de dezvoltarea şi consolidarea industriei, în special a
industriei constructoare de maşini şi dispozitive. Una
din cele mai importante realizări din acea perioadă
o reprezintă elaborarea şi valorificarea tehnologiilor
unice de producere a tehnicii de calcul în Moldova. A
fost membru al grupului de lucru din cadrul Comisiei
Internaţionale Ruso-Elveţiene în domeniul electrotehnic, unul dintre specialiştii coordonatori în domeniul
tehnologiilor producătoare de plăci electronice multi
stratificate, care stau la baza producerii calculatoarelor
de generaţia a 3-a şi a 4-a.
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În anii 1970-1980 V. Covaliov contribuie la dezvoltarea direcţiei ecologice a elaborărilor ştiinţifice, fapt ce
i-a adus notorietate atât în ţară, cât şi peste hotarele
acesteia. Activează mai mulţi ani, în calitate de ecolog
principal, în cadrul Ministerului Construcţiilor de
Maşini pentru Industria Uşoară şi Alimentară a URSS.
Elaborează concepţia ecologică generală pentru
uzinele constructoare de maşini şi realizează în baza
acesteia o serie de lucrări inovaţionale, care au fost
ulterior implementate, cu implicarea nemijlocită a
inventatorului V. Covaliov, în cadrul a peste 80 de întreprinderi din fosta URSS, inclusiv 16 din Moldova. A
fost printre primii cercetători care au iniţiat implementarea efectivă a tehnologiilor în domeniul ecologic. În
această perioadă a organizat, împreună cu alţi savanţi,
4 conferinţe ştiinţifico-tehnice în probleme de ecologie.
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În anii ‘90 V. Covaliov îşi începe activitatea didactică la
Universitatea de Stat din Moldova. Contribuie la crearea în cadrul acestei instituţii a Centrului de Cercetări
Ştiinţifice „Chimia Aplicată şi Ecologică”, care devine principala bază de pregătire a studenţilor, tinerilor specialişticercetători în domeniul chimiei, ecologiei şi al tehnologiilor.
Aici sunt efectuate multiple lucrări de cercetare ştiinţifică
în cadrul proiectelor naţionale, precum şi în baza unor
contracte economice cu întreprinderi din ţară şi din România, la realizarea acestor proiecte fiind încadraţi studenţi,
masteranzi şi doctoranzi.
Doctorul în ştiinţe chimice V. Covaliov este preşe
dintele Asociaţiei Ecologiei Industriale din Moldova.
Exercitând această funcţie, contribuie substanţial la
dezvoltarea şi implementarea în economia naţională
a sistemelor de epurare a apelor reziduale şi naturale,
utilizarea deşeurilor toxice, tehnologiilor de obţinere

şi utilizare a biogazului în scopuri energetice. De
asemenea, în cadrul unor programe de cooperare
internaţională, Asociaţia colaborează efectiv cu o serie
de instituţii prestigioase de peste hotare: Universitatea
din Texas, Austin, SUA; Universitatea Blaise Pascal, Clermont-Ferrand, Franţa; Universitatea Regală,
Stockholm, Suedia; Universitatea Tehnică din Berlin,
Germania; Institutul de Chimie Fizică al AŞR, Rusia;
Institutul de Chimie Coloidală şi Chimie a Apei al
ANŞU, Ucraina; Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi,
precum şi cu alte instituţii de cercetare din România
(ICTCM, ICM, IMNR, ECOIND).
V. Covaliov este autorul şi coautorul a peste 300
publicaţii tehnico-ştiinţifice, inclusiv 16 manuale şi
monografii («Интенсификация электрохимических
процессов водоочистки», 1985; «Безотходная
технология в гальванотехнике», 1988; «Мембранная
технология в решении экологических проблем
на предприятиях Молдовы», 1990; «Справочник:
Гибкие автоматизированные гальванические
линии» (coautor), 1989; «Экологический аудит»
(coautor), 2001; «Теоретические и практические
аспекты электрохимической обработки воды», 2003;
«Промышленная экология и изобретательство»,
2003; «Экологически чистое винодельческое
производство», 2004 ş.a.).
V. Covaliov este unul dintre cei mai redutabili inventatori
din Republica Moldova, cu 210 brevete de invenţie la activ, multe dintre acestea fiind implementate sau în stadiu
de implementare în economia naţională. Elaborările sale
vizează un domeniu larg de probleme actuale cu care
se confruntă economia naţională, printre care: tehnologia chimiei generale, a industriei agricole, de purificare
a mediilor apoase de ionii metalelor grele, tehnologii de
detoxificare şi utilizare a deşeurilor toxice, de ardere a
combustibilului şi epurare a gazelor de eşapament, tehnologii de intensificare a proceselor biochimice, în scopul
obţinerii energiei termice şi electrice etc.
Participând la saloane internaţionale de inovaţii şi noi
tehnologii – INVENTICA, Iaşi, România; GENIUS, Ungaria; GENEVE, Elveţia: EURO INTELECT, Bulgaria;
EURECA, Belgia; IENA, Germania; INFOINVENT,
Republica Moldova – obţine peste 30 medalii de aur şi
de argint. Forul Inventatorilor din România a apreciat
înalt activitatea prodigioasă a savantului în domeniul
inventicii, decernându-i Medalia „Henri Coandă”.
Pentru contribuţii deosebite la dezvoltarea ştiinţei şi
economiei naţionale, lui V. Covaliov i s-a conferit titlul
de „Om Emerit” al Republicii Moldova.
La mai mult şi la mai mare!
				

Ion DIVIZA

e 21 decembrie 2006 la AGEPI a avut loc tradi
ţionala întrunire anuală a oamenilor de ştiinţă şi inventatorilor din republică, la care a fost prezent Vasile
Tarlev, Prim-ministru al Republicii Moldova, precum
şi alte personalităţi eminente: acad. Gheorghe Duca,
Preşedinte al AŞM, Boris Găină, membru-corespondent,
Secretar ştiinţific general al AŞM, acad. Valeriu Rudic,
Director al Institutului de Microbiologie al AŞM etc.
În cadrul manifestării au fost trecute în revistă
realizările şi problemele din domeniul elaborării,
protecţiei juridice şi valorificării obiectelor de proprietate intelectuală pe parcursul anului 2006, formulându-se unele modalităţi de promovare şi stimulare a
activităţii inovaţionale – factor decisiv pentru relansarea economiei naţionale.
Un moment deosebit al întrunirii l-a constituit înmânarea distincţiilor obţinute de inventatorii din Republica
Moldova la Salonul Internaţional de Inovaţii,
Cercetări şi Noi Tehnologii “Brussels-Eureka
2006”, desfăşurat în perioada 23–26 noiembrie.
Delegaţia din Republica Moldova a prezentat la acest
Salon 18 cicluri de invenţii, elaborate la Universitatea
de Stat din Moldova, Universitatea Tehnică a Moldovei,
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N.
Testemiţanu”, Institutul de Zoologie, Institutul de Microbiologie şi Biotehnologii, Institutul de Fizică Aplicată ale
AŞM, Institutul de Tehnologii Agricole „MECAGRO”.
Juriul Internaţional a menţionat lucrările inventatorilor
moldoveni cu unsprezece medalii de aur, cinci de
argint, una de bronz şi o Diplomă de Merit.

În cadrul ceremoniei, Premierul Vasile Tarlev a înmânat
laureaţilor Salonului diplome ale Guvernului, adresându-le inovatorilor un cuvânt de felicitare.
Organizatorii Salonului Internaţional „Brussels-Eureka
2006” au decernat Agenţiei de Stat pentru Proprietatea
Intelectuală o cupă pentru promovarea şi sprijinul
acordat inventatorilor.

Vasile Tarlev, Prim-ministru
al Republicii Moldova:
Problema utilizării cu maximă eficienţă a elaborărilor
ştiinţifice reprezintă un aspect important al politicii de
stat promovate în ţările industriale. Guvernul Republicii
Moldova consideră includerea rezultatelor activităţii
ştiinţifice şi tehnologice în circuitul economic drept una
din direcţiile principale ale creşterii economice, care
asigură realizarea intereselor naţionale vitale. Valorificarea posibilităţilor complexului ştiinţific şi tehnicoştiinţific va conduce la creşterea PIB-ului, crearea unor
noi capacităţi de producţie, sporirea productivităţii şi
calităţii muncii, ridicarea prestigiului activităţii ştiinţifice,
ştiinţifico-tehnologice şi tehnice. Pentru Republica
Moldova problema eficientizării activităţii inovaţionale
este de o importanţă deosebită, deoarece conexiunea
dintre ştiinţa fundamentală şi sfera cercetărilor aplicative reprezintă una din verigile slabe care frânează
aplicarea elaborărilor ştiinţifice şi a rezultatelor experimentale în producţie. În acest sens este semnificativ
faptul că anume Agenţia de Stat pentru Proprietatea
Intelectuală lansează iniţiativa de a organiza şi moni-
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toriza procesul valorificării rezultatelor ştiinţifice.
Includerea în circuitul economic a obiectelor de proprietate intelectuală şi a altor rezultate ale activităţii
ştiinţifico-tehnologice are drept scop principal ridicarea nivelului de viaţă al populaţiei, obiectiv ce include
fabricarea unor produse competitive, cu înalte caracte
ristici tehnice şi de consum, realizarea unor schimbări
structurale progresive în sfera producţiei materiale,
sporirea potenţialului de export al economiei naţionale
şi extinderea pe această cale a bazei de impozitare,
asigurarea securităţii tehnologice, economice şi ecologice a statului.

Intellectus 4/2006

Crearea producţiei scientointensive necesită cheltuieli
financiare substanţiale. În condiţiile în care mijloacele
bugetare disponibile sunt limitate, statul nu poate să-şi
asume toate cheltuielile ce ţin de realizarea ciclului
inovaţional. In fond, el poate asigura doar cheltuielile
legate de prima etapă a acestuia - crearea rezultatelor
ştiinţifice şi ştiinţifico-tehnologice în domeniile prioritare ale ştiinţei, tehnologiei şi tehnicii. Prin urmare,
o condiţie indispensabilă a intensificării activităţii
inovaţionale o constituie atragerea resurselor financiare extrabugetare în scopul comercializării rezultate-
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Formarea şi protecţia pieţei naţionale de producţie
tehnico-ştiinţifică trebuie să devină una din direcţiile
strategice ale politicii de stat. Majoritatea întreprin
derilor îşi definesc obiectivele activităţii de viitor luând
în calcul dezvoltarea noilor tehnologii şi fabricarea
producţiei competitive, fapt ce va impulsiona progresul
atât în sfera tehnico-ştiinţifică şi educaţională, cât şi
în cea economică. Formularea imediată a priorităţilor
naţionale privind politica tehnologică, concentrarea
resurselor orientate spre ridicarea calităţii producţiei la
nivelul standardelor mondiale, aplicarea unor elemente
ale protecţionismului de stat sunt factorii de bază ce
vor asigura sporirea producţiei naţionale scientointensive şi competitive. Elaborarea şi aprobarea direcţiilor
prioritare ale activităţii inovaţionale, strategice şi pe termen mediu, reprezintă azi o necesitate incontestabilă.
Dezvoltarea activităţii inovaţionale are drept premise
perfecţionarea permanentă a cadrului legislativ-normativ
privind protecţia obiectelor de proprietate intelectuală şi
includerea lor în circuitul economic, ajustarea normelor,
standardelor şi sistemelor de certificare a producţiei în
corespundere cu normele internaţionale. Deci, asigurarea protecţiei juridice a rezultatelor activităţii ştiinţifice
şi ştiinţifico-tehnologice este o condiţie indispensabilă
pentru includerea lor în circuitul economic şi crearea pieţei
inovaţiilor.

Ştefan Novac, Director General
AGEPI:
Pentru viitorul sistemului naţional de proprietate
intelectuală realizarea cea mai valoroasă şi mai
importantă o constituie armonizarea legislaţiei în
domeniu cu cerinţele directivelor Uniunii Europene
– lucrări efectuate în cadrul Programului naţional de
implementare a Acordului de Cooperare RM-UE. Spre

lor ştiinţifice şi a tehnologiilor.

deosebire de legile existente, proiectele elaborate

Experienţa internaţională demonstrează că o
importanţă decisivă pentru intensificarea activităţii
inovaţionale o are formarea infrastructurii inovaţionale
ramificate. În această ordine de idei, una din cele mai
efective căi de implementare a elaborărilor ştiinţifice o
constituie reţeaua de firme inovaţionale mici şi mijlocii,
capabile să elaboreze şi să asimileze în termen redus
şi cu cheltuieli minime fabricarea producţiei scientointensive competitive. Cu siguranţă, dezvoltarea antreprenoriatului inovaţional va asigura atragerea efectivă
a potenţialului ştiinţific şi tehnico-ştiinţific în relansarea
economiei naţionale.

ciale consacrate procedurilor de asigurare a drepturilor

includ, pe lângă multe norme noi, compartimente spede proprietate intelectuală, foarte benefice pentru
autorii şi titularii obiectelor de proprietate intelectuală
protejate legal.
O altă realizare importantă, temeliile căreia au fost
puse în anul 2006, este sistemul de înregistrare
şi evidenţă a rezultatelor cercetărilor ştiinţifice ale
organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării, elaborat
în comun cu Academia de Ştiinţe a Moldovei. Nucleul acestui sistem, Baza de date, în prezent se
completează cu rezultatele curente, precum şi cu cele

torului în cele mai frecventate biblioteci din ţară, cu
care avem contracte de colaborare. În acelaşi scop
de promovare şi popularizare a proprietăţii intelectuale, AGEPI participă activ la majoritatea absolută a
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Toate publicaţiile AGEPI sunt puse la dispoziţia citi-

expoziţiilor şi târgurilor organizate atât la Chişinău, cât
şi în alte localităţi ale republicii.
Dintre activităţile curente, specifice doar pentru AGEPI,
vom menţiona, în primul rând, efectuarea în strictă
corespundere cu prevederile legale a procedurilor ce
ţin de recepţionarea şi examinarea cererilor şi de elibe
rare a titlurilor de protecţie a obiectelor de proprietate
intelectuală, inclusiv a invenţiilor, modelelor de utilitate,

nomie, Finanţe şi Statistică al AŞM.

noilor soiuri de plante. Dacă ne referim doar la obiec

Printre activităţile de mare perspectivă se înscrie, de

anului 2006 AGEPI a recepţionat 270 de cereri, sau cu

asemenea, participarea AGEPI, în comun cu AŞM
şi MRDA, la organizarea şi desfăşurarea şedinţelor

tele enumerate, constatăm că pe parcursul a 11 luni ale
111 mai puţine decât în aceeaşi perioadă a anului 2005.
Analiza cauzelor ce au condus la această diminuare

Clubului Naţional Parteneriat „Ştiinţa & Business”,

esenţială o vom face la finele anului. Am fi recunoscători

unde am găsit multiple repere pentru o colaborare

să auzim opiniile inventatorilor şi cercetătorilor vis-à-

eficientă între ştiinţă, inovare şi producere.

vis de situaţia creată, pentru ca, în comun, să lichidăm

Incontestabil, promovarea şi popularizarea proprietăţii
intelectuale se includ şi ele în categoria activităţilor primordiale, cu efecte de lungă durată. Spre regretul nostru, însă, constatăm că va fi nevoie încă de mult timp

obstacolele apărute din motive subiective. În ceea ce
priveşte examinarea cererilor şi eliberarea titlurilor de
protecţie, rezultatele înregistrate vor fi la nivelul anului
2005.

şi de eforturi considerabile pentru a-i determina pe toţi

Încă un parametru care ne pune în gardă este nivelul

să conştientizeze faptul că proprietatea intelectuală

foarte scăzut al valabilităţii brevetelor eliberate de

este temelia dezvoltării social-economice şi culturale

AGEPI. Astfel, la momentul actual, doar 1221 sau

ascendente şi durabile a ţării – chezăşia ameliorării

44,6% din numărul total de 2737 brevete sunt valabile,

cât mai grabnice a calităţii vieţii cetăţenilor ei.

celelalte pierzându-şi valoarea juridică; invenţiile pro-

Având în vedere aceste probleme, AGEPI organizează

de orice persoană fizică sau juridică din ţară, fără

sistematic seminare de familiarizare, pregătire şi
perfecţionare în domeniul proprietăţii intelectuale
pentru diverse categorii de ascultători, începând
cu elevii şi studenţii şi terminând cu inventatorii,
cercetătorii, funcţionarii publici şi managerii întreprinderilor, organizaţiilor şi instituţiilor. Colaboratorii
noştri elaborează şi publică un număr considerabil de
articole, lucrări ştiinţifico-practice şi informaţional-publicitare. De o reputaţie aparte se bucură revista „Intellectus” cu suplimentele „Bursa invenţiilor”, „AGEPIinfo”, „AGEPI-Expo” şi lucrările unite sub genericul
„Biblioteca de proprietate intelectuală”. În primele luni
ale anului 2007, de rând cu Buletinul de Proprietate
Industrială, va apărea, de asemenea, cu sigla AGEPI,
Buletinul Oficial Dreptul de Autor şi Drepturile Conexe.

tejate prin ele au devenit un bun public şi pot fi utilizate
consimţământul titularilor şi fără anumite recompense
băneşti.
Totodată, ne bucură rezultatele participării inventatorilor noştri la expoziţiile şi saloanele internaţionale:
în acest an au fost cucerite 74 medalii, inclusiv 27 de
aur, 28 de argint şi 19 de bronz. Astăzi avem prilejul să
asistăm la înmânarea distincţiilor de care s-au învrednicit toate cele 18 colective de inventatori – participante la Salonul Internaţional de Inovaţii, Cercetări şi
noi Tehnologii „Brussels-Eureka-2006”.
Această înaltă apreciere acordată inventatorilor noştri
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din anii precedenţi, preluate de la Institutul de Eco

ne insuflă mult optimism pentru anul 2007, fiind
încrezători că vom desfăşura o activitate ştiinţificoinovativă nu mai puţin efectivă decât în prezent.
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Concurs de proiecte
fost prezentate 16 proiecte, dintre care 10 au fost selectate conform rezultatelor expertizei locale şi externe.
Astfel, juriul format din specialişti moldoveni şi americani, printre care acad. Gh. Duca (AŞM), I. Daniliuc
(AGEPI), V. Afanasiev (AITT), C. Roman (MRDA), L.
Kemper (CRDF), J. Butterworth (Incite Productions,
SUA), a dat prioritate la 8 din aceste 10 proiecte, care
urmează a fi finanţate de către MRDA-CRDF-AITT.
Valoarea grantului pentru un proiect este de $5 mii.

C

ercetătorii şi inventatorii moldoveni au prezentat

16 proiecte, elaborate în colaborare cu reprezentanţii
mediului de afaceri autohton, la concursul de granturi
organizat în cadrul programului STEP (Science& Technology Enterpreneurship Program), susţinut de Fondul
American de Cercetări şi Dezvoltare Civilă (CRDF),
Asociaţia de Cercetare şi Dezvoltare din Republica
Moldova (MRDA), Academia de Ştiinţe a Moldovei
(AŞM), Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală
(AGEPI), Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic
din cadrul AŞM (AITT) şi “EFES Moldova Vitanta Bre

În cadrul conferinţei, MRDA a lansat o nouă pagină

wery”. Până la ora actuală peste 1500 de oameni de

WEB www.step.mrda.md, pe care urmează să fie

ştiinţă din circa 50 de instituţii de cercetare-dezvoltare

expuse lucrările de ultimă oră ale savanţilor, problemele

şi de învăţământ superior din republică au primit gran-

oamenilor de afaceri care pot fi soluţionate cu ajutorul

turi în valoare de 6 milioane de dolari.

savanţilor, varietatea de programe şi granturi oferite de

Prezentarea proiectelor a avut loc pe 26 octombrie
curent la AŞM, în cadrul Conferinţei a II-a de dezvoltare a parteneriatului dintre ştiinţă şi business.
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La lucrările conferinţei au participat circa 120 de
reprezentanţi ai organizaţiilor guvernamentale, neguvernamentale, comerciale, ai ştiinţei şi organizaţiilor

întru susţinerea parteneriatului dintre ştiinţă şi business.
Vă prezentăm lucrările selectate la concurs, cărora leau fost acordate granturi:
1.

diţională. Autor: dr. hab. Tudor Lupaşcu, Institutul

Cu un cuvânt de salut s-a adresat celor prezenţi acad.

de Chimie, ASM. Manager: Constantin Cojocari,

Gheorghe Duca, Preşedintele AŞM, care le-a urat

Colitmas-Export SRL.

inventatorilor succese mari în munca de cercetare şi
implementare a inovaţiilor. Dumnealui a menţionat că

Implementarea şi optimizarea producerii în masă
a carbonului activ, folosind materie primă netra-

internaţionale.

2.

Hidroliza componenţilor stabili din ape reziduale

realizarea proiectelor propuse va contribui din plin la

vinicole pentru producerea eficientă a biogazului.

consolidarea economiei naţionale.

Autor: dr. hab. Victor Covaliov, Centrul de

Lidia Romanciuc, director executiv al MRDA, a precizat
că, iniţial, la concursul anunţat în luna iulie curent au
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către organizaţiile naţionale şi fondurile internaţionale

Cercetări Ştiinţifice Chimie Aplicată şi Ecologică,
USM. Manager: Ion Plugaru, „Vinăria Bardar” SA.

AGEPI NEWS
3.

Aplicarea şi perfecţionarea utilizării preparatului
„Reglalg” pentru tratarea grâului de toamnă înainte

5.

Senzor pentru măsurarea volumului de combustibil în rezervorul autocamioanelor cu capacitatea

de semănat cu scopul de a spori rezistenţa şi

de transfer a datelor în regim real de timp

productivitatea lui. Autor: dr. Alexandru Dascaliuc,

la distanţă (SECC). Autor: Mihai Enachi,

Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor, AŞM.

UTM. Manager: Nicolae Chistruga,

Manager: Anatol Plăcintă, Fortina-Labis SRL.

GPS Sistem SRL.
6.

Dispozitiv cu feedback de tratare a apei pentru
schimbătoarele de căldură. Autor: dr. Mihail
Poleacov, Consiliul Inventatorilor şi
Raţionalizatorilor din Moldova. Manager:
Eugen Pirin, Compania MGM.

7.

Elaborarea convertorului cu frecvenţă electrică în
3 faze pentru motor asincron de curent electric
până la 2.2 kWt. Autor: Vladimir Goremîchin,
Institutul de Fizică Aplicată, AŞM. Manager:
Alexandru Catan, Mezon SA.

Optimizarea tehnologiei de obţinere a fungicidului
pe bază de cupru. Autor: dr. Aliona Mereuţă,
USM. Manager: Veaceslav Semeniuc, Întreprinderea Experimentală Chimică „Izomer”.

8.

Implementarea tehnologiilor nucifere. Autor:
dr. Alexandru Jolondcovschi, Uniunea Asociaţiilor
de Producători Nuciferi din Moldova. Manager:
Sveatoslav Boţorovschi, Gospodăria Ţărănească
„Sveatoslav Boţorovschi”.

CALENDAR

La 22 decembrie 1936 s-a născut la Zguriţa, Soroca, Pavel TATAROV, doctor habilitat în ştiinţe teh-

nice, profesor universitar, unul dintre fondatorii învăţământului superior modern în domeniul tehnologiei alimentare la Universitatea Tehnică a Moldovei.
Între anii 1959-1965 Pavel TATAROV şi-a făcut studiile la Facultatea de Chimie a Universităţii de Stat
din Moldova şi la Facultatea de Tehnologie Alimentară a Institutului Politehnic din Chişinău. În 1977
susţine teza de doctor în ştiinţe tehnice, iar în 1994 obţine titlul de doctor habilitat – primul doctor habilitat în domeniul prelucrării şi conservării produselor alimentare din Republica Moldova.
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4.

A obţinut 5 brevete de invenţie pentru elaborarea unor tehnologii noi, inclusiv pentru procedeele de
obţinere a produselor gelificate.
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Conferinţa “Probleme actuale
ale economiei proprietăţii
intelectuale”

L

tivitatea de inovare desfăşurată în Ucraina; Ana-Maria

nericul „Probleme actuale ale economiei proprietăţii

mitru Florin Staicu, consilier judeţean Braşov, Româ-

a mijlocul lunii noiembrie la AGEPI s-a desfăşurat

Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică cu geintelectuale”, ediţia a V-a.
În alocuţiunile rostite la deschidere, Dorian Chiroşca,
vicedirector AGEPI, şi Viorica Cărare, director al
Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică, membri
ai Comitetului de organizare, au accentuat că econo-

Niculae, şef birou OSIM, România, a trecut în revistă
aspectele economice privind brevetele de invenţie; Dunia, s-a referit la managementul inovării în funcţionarea
transporturilor şi depozitelor de mărfuri; Valentina
Amelkina, directorul Bibliotecii Tehnice şi de Brevete
din Federaţia Rusă, şi-a împărtăşit experienţa privind
asigurarea informaţională a activităţii intelectuale.

mia bazată pe cunoştinţe, creativitatea şi inovaţia sunt
factorii determinanţi ai activităţii de succes a oricărei
structuri, fie aceasta din domeniul cercetării ştiinţifice
sau din cel antreprenorial.
La conferinţă au prezentat rapoarte specialişti ai
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AGEPI, ai Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică, institutelor Academiei de Ştiinţe a
Moldovei, Agenţiei pentru Inovare şi Transfer Tehnolo
gic, Institutului de Tehnologii Alimentare, Institutului de
Tehnologii Agricole „Mecagro”, Centrului de Tehnologii
Informaţionale, Institutului Naţional pentru Viticultură
şi Vinificaţie al Agenţiei Agroindustriale „Moldova-Vin”,
Uniunii Producătorilor de Fonograme şi Videograme,
precum şi invitaţi din România, Rusia şi Ucraina.
Vladimir Dmitrişin, vicepreşedintele Departamentului
de Stat pentru Proprietatea Intelectuală din Ucraina, a
relatat asistenţei despre economia inovaţională şi ac-
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Rapoartele prezentate au avut o arie tematică extinsă,
luând în dezbatere: Probleme şi perspective privind
inovarea şi transferul tehnologic în RM, Ponderea activelor imateriale în patrimoniul corporativ al RM, Sporirea investiţiilor în activităţile inovaţionale din complexul
agroindustrial, Avantajele economice ale protecţiei

AGEPI NEWS
indicaţiilor geografice şi alte subiecte de stringentă

Valentina Amelkina a relatat asistenţei despre

actualitate. În opinia specialiştilor prezenţi la întrunire,

cercetările efectuate, împreună cu colaboratorii

printre acţiunile prioritare care se cer întreprinse în

BTBFR V. Kliuev şi A. Kolesnikov, în vederea

scopul promovării procesului inovaţional la nivel de stat

restaurării părţii istorice a fondului de inovaţii al Rusiei

sunt: atragerea investiţiilor şi stabilirea regimului

din perioada 1812-1917. Dumneaei a donat Bibliotecii

special de creditare şi impozitare.

AGEPI două copii inedite de brevete de invenţie,

l-a constituit dreptul de autor, fenomenul pirateriei şi
pericolul produselor contrafăcute pentru economia
naţională. Rata contravenţiilor în acest domeniu a
înregistrat un nivel alarmant, generând probleme economice. Din acest considerent protecţia juridico-penală
a proprietăţii intelectuale devine o necesitate tot mai
stringentă, reglementarea juridică a problemelor de
acest gen fiind o garanţie a excluderii infracţiunilor.
În cadrul conferinţei s-a desfăşurat o masă rotundă
întitulată Repere istorice ale brevetării invenţiilor,
mediatorii căreia, Valentina Amelkina, directorul Bibliotecii Tehnice şi de Brevete din Federaţia Rusă, şi Petru
Racu, şeful Bibliotecii şi Colecţiei Arhivă AGEPI, au
relevat cele mai semnificative momente în evoluţia domeniului dat, accentuând faptul că păstrarea riguroasă
a tuturor actelor şi datelor acumulate este o datorie

aşa-numitele “privilegii”, care au fost acordate de către
Departamentul de comerţ şi manufactură al Rusiei
ţariste inventatorilor basarabeni, ingineri ai căilor
ferate, Alexandru Sahnovschi din Bender, pentru Meca
nismul de nihilare a ruliului locomotivei, eliberat
în anul 1879, şi Andrei Holodcovschi din Chişinău,
pentru Dispozitivul de frânare automată a trenului cu
ajutorul aerului comprimat, în caz de accident, eliberat
în anul 1895, ambele având un termen de valabilitate
de zece ani.
Participanţii la această prestigioasă reuniune
internaţională au relevat în concluzie faptul că, în
activitatea de cercetare şi implementare a inovaţiilor,
tehnicile noi de management constituie o garanţie a
succesului, iar extinderea rolului creativităţii la etapa
tranziţiei spre postindustrializare este o realitate de
netăgăduit.

supremă a bibliotecarilor şi a lucrătorilor de arhivă; ei

Comunicările prezentate la conferinţă vor fi publi-

nu pot admite pierderea sau distrugerea acestor docu-

cate de AGEPI într-o ediţie specială.

mente irecuperabile.
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Un subiect aparte, care a trezit interesul general,
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Instruirea în domeniul
inventicii (III)
Continuare din nr. 3

prof. univ., dr. Ion SANDU,
Departamentul Conservarea
Patrimoniului Cultural,
Universitatea „Al.I.Cuza”, Iaşi

dr. Ioan Gabriel SANDU,
Departamentul CercetareDezvoltare-Inovare, Forumul
Inventatorilor Româ
ni

1. Selectarea bibliografiei şi elaborarea programelor analitice

1.1. Modalităţi de selectare a bibliografiei
şi concepere a unei programe analitice

După cum s-a prezentat în nota I [1], o etapă foarte

Demersul de introducere a unui curs nou în planul de

importantă, deseori nu uşoară, în dezvoltarea unui

învăţământ solicită din partea profesorului foarte mult

curs din domeniu sau legat de creativitate, este cea a

timp pentru aprofundarea bibliografiei disponibile. În

selectării bibliografiei aferente şi elaborarea materialu-

baza acesteia şi în acord cu scopul cursului, acesta va

lui factologic al cursului ce urmează a fi predat. Desi

stabili obiectivele prioritare pe părţi sau capitole.

gur, materialul selectat din literatura de specialitate
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va fi impus de conţinutul cursului, de obicei la libera
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alegere a profesorului, pe baza experienţelor acestuia
şi a standardelor impuse de specializare.

După stabilirea obiectivelor profesorul va selecta prin
compilare o serie de aspecte prioritare ale cursului
din diverse surse de referinţă şi va face o coroborare
între modurile diferite de tratare a obiectivelor cursului,

Dacă cursul nu există în forma tipărită sau materialul

trecute prin „eul” său profesional. Materialul prezen-

de care dispune profesorul există mai mult sub formă

tat de alţi profesori, din alte facultăţi, universităţi sau

de monografii, atunci este necesară elaborarea unei

centre universitare poate deveni un punct de plecare

programe analitice sau a unei programe cadru, de

şi chiar poate fi utilizat o perioadă până când profe-

către acesta, care să cuprindă organizarea cursului

sorul capătă suficientă experienţă pentru a-şi elabora

pe părţi şi capitole, ce permite o rearanjare a datelor

propriul material. În acest sens, este necesară o

şi informaţiilor din materialele consultate, accentul

perioadă de acumulare a unor experienţe inedite şi a

punându-l pe aspectele foarte atractive şi folositoare în

unor practici cu rezultate pozitive, care să-l consacre în

formarea viitorului specialist.

domeniu.

strategia de comunicare efectivă „vorbeşte-le despre

experienţă, va elabora un material, care să fie com-

ce le vei spune, apoi spune-le ce ai spus” [2].

sorul începător trebuie să aleagă un material cât mai

1.2. Experienţa OMPI în selectarea
materialelor pentru cursuri

atractiv, nu numai pentru studenţi, cât şi pentru el. Un

Disciplinele fundamentale sau introductive conţin

profesorului, dar şi cu interesele instituţionale. Profe-

curs elaborat de o autoritate cunoscută în domeniu,
va fi întotdeauna o alegere sigură pentru profesorul
începător.
Profesorii cu experienţă, familiarizaţi cu materialele
bibliografice, pot decide uşor în selectarea datelor
factologice, care să răspundă cerinţelor şi să permită
rezolvarea obiectivelor fiecărui capitol.
Aceştia reuşesc să elaboreze un material, care să
reflecte cât mai bine filozofia proprie în raport cu
tematica şi stilul lor de predare şi să elimine confuziile
dintre ceea ce este prezentat la curs şi ceea ce este în
materialul redactat.
Rezolvarea materialului prin compilarea din diferite
referinţe bibliografice solicită din partea profesorului un
timp în avans pentru alegerea cu grijă, organizarea,

textele generale, disponibile în majoritatea referinţelor
bibliografice.
Pentru alegerea textului optim al unui curs fundamental, profesorul va trebui să prevadă timpul necesar
pentru a revedea toate referinţele bibliografice disponibile. Uneori, este recomandat să contacteze specialişti
şi profesori de la alte universităţi şi să facă un schimb
de idei, referitoare la textele cele mai uzitate. De
obicei, se aleg textele care oferă o abordare cât mai
echilibrată a subiectelor şi care satisface interesul
fiecărui student, al cărui scop diferă.
Materialele privind abordarea specializării în inventică
şi în protecţia dreptului de proprietate intelectuală,
pot fi, de asemenea, completate cu articole sau texte
care îşi îndreaptă atenţia asupra aspectelor juridice,

revizuirea şi editarea acestuia.

economice sau politice ale acestora. Aceasta poate

Programa analitică, în forma sa cuprinzătoare, care să

înţelegere a studenţilor.

acopere întreg cursul, va fi prezentată studenţilor încă
din prima zi de studiu. Aceasta va cuprinde o listă de
teme ce urmează a fi prezentate la curs şi materialul

stimula interesul discuţiilor şi va întări puterea de

Legat de interesul particular privind cursurile pentru
formarea experţilor în proprietate intelectuală, OMPI a

bibliografic recomandat fiecărei teme.

publicat în 1988 o carte intitulată „Material de lectură

Programa prevede un sistem coerent de vectori

Această carte s-a dovedit a fi foarte atractivă, din care

educaţionali, sub forma unei hărţi de studiu, care
trebuie să separe subiectele ce vor fi parcurse la curs
într-o formă schiţată de lista cu zilele, în care fiecare
subiect va fi analizat prin prisma referinţelor bibliografice stabilite, în aşa măsură, încât să ofere studenţilor
în avans o idee despre subiectele ce urmează a fi studiate şi un ghid pentru a revedea ceea ce au parcurs
până atunci.

elementară privind proprietatea intelectuală” [2].
cauză s-a republicat în formă revizuită, ce cuprinde
o serie de aspecte referitoare la legea privind proprietatea industrială şi administrarea afacerilor. Textul
acestei cărţi a fost conceput din diverse materiale care
au apărut în unele publicaţii ale OMPI, ca de exemplu:
comentariile asupra legilor model, notele explicative la ghidul privind licenţele pentru ţările în curs de
dezvoltare (care abordează transferul tehnologic),

Timpul aferent fiecărei teme va corespunde cu

documentele pregătitoare şi rapoarte ale adunărilor,

importanţa sau dificultatea subiectului. Alegerea

comitetelor de experţi şi documentele prezentate de

temelor ce urmează a fi studiate şi extinderea acestora

Biroul Internaţional la diferite seminarii, dezbateri şi

depinde de abilitatea şi experienţa profesorului.

simpozioane organizate în unele ţări ale lumii [3].

De cele mai multe ori, pentru a analiza eficienţa unei

Scopul acestei cărţi este de a fi un îndrumar util

programe analitice, respectiv a planului de teme

studenţilor din ţări în curs de dezvoltare din Asia şi

abordat, se studiază schiţa de prezentare a cursului în

zona Pacificului, care sunt cei mai afectaţi de lipsa

prima zi de predare şi revizuirea conţinutului după par-

unei literaturi potrivite pentru predarea în domeniul

curgerea întregului curs, în ultima zi. Aceasta respectă

proprietăţii intelectuale. Aceasta permite planificarea
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patibil cu interesele, experienţa şi stilul de predare al
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Atât profesorul începător, cât şi cel avansat, cu
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şi elaborarea unor programe analitice potrivite pentru

fundamentale şi cele de specialitate, deoarece, aceste

predarea în domeniul dreptului proprietăţii intelectu-

materiale sunt dictate de subiectul temei de seminar.

ale. Ea se adresează deopotrivă studenţilor, dar şi

Diverse eşantioane de cereri şi documente juridice pot

avocaţilor, oamenilor de afaceri, comunităţilor locale,

fi obţinute de la sursele corespunzătoare, din practica

regionale şi oficialităţilor guvernamentale.

de zi cu zi. Aprofundarea articolelor publicate şi a

Pentru a completa această lucrare de referinţă, OMPI
a făcut unele completări specifice anumitelor ţări, cum
sunt India, Malaezia, Pakistan, Filipine, Coreea, Sri
Lanka şi Thailanda. Aceste completări au scopul de
a include texte legislative de bază, decizii judiciare

discuţii. În acest sens, un singur caz important, poate
prin el însuşi să furnizeze suficient material pentru un
seminar, completat, bineînţeles, cu comentarii şi cazuistici legate de acesta.

şi alte surse legale specific orientate către problema

În cazul lucrărilor practice în domeniul protecţiei

naţională.

proprietăţii intelectuale se vor utiliza aceleaşi materiale

Disciplinele de specialitate sunt mai greu de găsit
decât cele fundamentale, deoarece atât numărul
facultăţilor în care se predau, cât şi numărul studenţilor
de la aceste cursuri este foarte mic. Motivul este sim
plu, datorită numărului redus de studenţi, aceste cursuri nu sunt atât de bine remunerate. Cu toate acestea,
se cunosc o serie de materiale excelente, care au în
atenţie aspectele legate de brevetare şi implementare,
mărci de fabrică şi de comerţ şi dreptul de autor, cu o
ţinută academică aparte.
În abordarea unei discipline de specialitate este
necesară o revizuire atentă a textului înainte de a-l utiliza. Se va verifica dacă textul este scris de un expert
în domeniu, ale cărui lucrări sunt foarte cunoscute. În
acest caz, cursul va completa chiar şi cele mai bune
texte selectate din material bibliografic curent. Mai
mult, prezentarea unor fotocopii a unor brevete, mărci,
desene şi modele industriale, alături de eşantioane
ale produsului, pentru comparare, eşantioane a două
etichete de produs, a căror mărci sunt asemănătoare
până la confuzie, înregistrări a două piese muzicale
care sunt substanţial similare, va genera un interes
mai mare din partea profesorului şi a studenţilor.

Intellectus 4/2006

studiilor corespunzătoare pot fi folosite сa o bază de

În redactarea disciplinelor de specialitate pot fi utilizate
o serie de manuale elementare, monografii şi tratate,
alături de statute adnotate, cazuistici şi articole de jur
nal, ultimele fiind, în mod normal, mai potrivite pentru
seminarizare avansată sau pentru lucrări practice,
în schimb primele asigură o vedere de ansamblu
excelentă a principiilor de bază şi pot fi uşor completate de către celelalte.
Selectarea materialelor pentru lecţii şi seminarii avansate este adesea mai simplă decât pentru cursurile

care sunt folosite de practicienii în domeniu. Statutele
şi regulamentele se vor referi direct la acestea. Manualele de procedură publicate de Oficiile care se ocupă
de proprietatea industrială pot fi analizate şi studiate de
studenţi. Pentru lucrările practice privind litigiile, trebuie
urmărite legile juridice actuale si procedurile de caz.
Succesul, calitatea şi beneficiile unei lucrări practice
vor depinde direct de similaritatea cursului cu practica
actuală în domeniul legislaţiei. Dacă la curs se predă
practica litigiilor şi apelurilor, studenţii pot lua în discuţie
un caz actual din dosarele unui tribunal sau pot să
discute un apel pe baza actualelor dosare supuse de
părţi unui caz care a fost decis de Curtea de Apel. Când
se predă schiţarea proiectului de brevet, utilizarea unei
invenţii de la un brevet actual va permite studenţilor să
compare pretenţiile lor cu cele emise, de fapt [2].
În afară de cartea intitulată „Material fundamental în
domeniul proprietăţii intelectuale” OMPI a publicat
o serie de lucrări de mare interes pentru profesori şi
cercetători. Acestea apar în Catalogul Publicaţiilor
OMPI. Dezideratul principal al politicii Biroului
Internaţional al OMPI este să stimuleze creşterea
numărului de cereri ale profesorilor pentru astfel de
publicaţii, exceptându-le pe cele scoase în cantităţi
limitate si care, datorită mărimii lor, sunt costisitoare
de editat. Acesta este cazul special al înregistrărilor,
conferinţelor diplomatice si clasificărilor internaţionale,
în special Clasificarea Internaţională a Brevetelor.
În afară de acestea, există unele publicaţii care sunt
trimise profesorilor sau cercetătorilor, gratis, costul
expedierii poştale fiind suportat de OMPI. Utilă este şi
o listă de documente scoase de OMPI si ATRIP privind
predarea şi cercetarea dreptului proprietăţii intelectuale. Această listă poartă numele de cod BIG/307 şi
include documente publicate la l iulie 1992 [3].
(Va urma)
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Drepturile patrimoniale pot fi transmise de către autori
sau alţi titulari ai dreptului de autor prin contracte de
autor.
Transmiterea drepturilor patrimoniale se poate efectua
în baza contractului de autor privind transmiterea
drepturilor de autor exclusive (licenţă exclusivă) sau în
baza contractului de autor privind transmiterea dreptu

Dreptul de autor asupra unei opere anonime sau
apărute sub pseudonim rămâne în vigoare timp de 50
de ani după publicarea ei, termenul începând să curgă
de la 1 ianuarie al anului următor apariţiei operei.
Drepturile personale (morale) ale autorului sunt
protejate pe termen nelimitat. Ocrotirea drepturilor
personale după decesul autorului este exercitată de
moştenitori, precum şi de organizaţiile autorizate în
modul stabilit să ocrotească drepturile de autor. Aceste

rilor de autor neexclusive (licenţa neexclusivă):

organizaţii îşi exercită funcţiile de ocrotire a drepturilor

a) licenţa exclusivă prevede transmiterea drepturilor

moştenitori sau în cazul stingerii dreptului lor de autor.

de valorificare a operei într-un anumit mod şi în limitele
stabilite de contract numai persoanei, căreia i se transmit aceste drepturi, şi învesteşte această persoană
cu dreptul de a permite sau a interzice altor persoane
valorificarea în mod analog a operei;

personale ale autorilor şi în cazul când aceştia nu au

ADMINISTRAREA PE PRINCIPII COLECTIVE
A DREPTURILOR PATRIMONIALE
În cazurile în care exercitarea individuală a drepturilor de autor şi drepturilor conexe este dificilă, se

b) licenţa neexclusivă permite beneficiarului să valo-

înfiinţează organizaţii de administrare pe principii

rifice opera în aceeaşi măsură cu o altă persoană,

colective a drepturilor patrimoniale. Aceste organizaţii

căreia i s-a acordat dreptul de valorificare a aceleiaşi

îşi desfăşoară activitatea în limitele împuternicirilor ce

opere, în acelaşi mod, fără dreptul de a permite sau a

le-au fost delegate de titularii drepturilor de autor şi ai

interzice altor persoane valorificarea sub orice formă şi

drepturilor conexe (autorii operelor literare, de artă şi

în orice mod a acestei opere.

ştiinţifice, interpreţii, producătorii de fonograme etc.).

DURATA DREPTULUI DE AUTOR

Organizaţia de administrare pe principii colective a

Dreptul de autor este valabil pe tot timpul vieţii autorului plus 50 de ani după deces, termenul începând
să curgă de la 1 ianuarie al anului următor decesului
autorului.
Dreptul de autor asupra operei audiovizuale este
ocrotit timp de 50 de ani, iar asupra operei de artă
decorativă şi aplicată - timp de 25 de ani de la data
apariţiei legale a acestor opere sau de la data creării
lor, dacă nu au fost publicate, termenul începând să

drepturilor patrimoniale se înfiinţează nemijlocit de
către titularii drepturilor de autor şi ai drepturilor co
nexe benevol, în temeiul calităţii lor de membru al unei
asemenea organizaţii sau în baza contractelor înche
iate în scris.
În Republica Moldova activează Asociaţia “Drepturi
de Autor şi Drepturi Conexe” (AsDAC), în calitate de
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TRANSMITEREA DREPTURILOR
PATRIMONIALE ALTOR PERSOANE

INSTRUIRE ÎN DOMENIUL PI

Protecţia proprietăţii
intelectuale în Republica Moldova
(informaţie succintă) (6)

organizaţie de administrare pe principii colective a
drepturilor patrimoniale, care eliberează beneficiarilor

curgă de la 1 ianuarie al anului următor apariţiei sau

licenţe pentru valorificarea obiectelor dreptului de autor

creării acestor opere.

şi drepturilor conexe.
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Organizaţia de administrare pe principii colective

folosite pentru reproducerea lor pot fi confiscate prin

a drepturilor patrimoniale exercită, în numele titularilor

hotărârea instanţei judecătoreşti competente, luându-

drepturilor de autor şi ai drepturilor conexe pe care-i

se în considerare caracterul violării drepturilor de autor

reprezintă, şi în temeiul împuternicirilor primite de la ei,

şi a drepturilor conexe.

următoarele atribuţii:
a)

lor, fiind confiscate, la cererea titularului drepturilor de

rea operelor sau obiectelor de drepturi conexe,

autor şi al drepturilor conexe pot fi transmise acestuia.

drepturile patrimoniale asupra cărora au fost de-

Exemplarele contrafăcute de opere şi fonograme

legate ei spre administrare pe principii colective;

neridicate de către titularul drepturilor de autor şi al

b) negociază cu beneficiarii cuantumul remuneraţiei
de autor pentru valorificarea operelor sau obiectelor de drepturi conexe şi alte condiţii din licenţe;
c)

acumulează remuneraţia prevăzută în licenţe
eliberate de ea;

d) distribuie, achită la timp şi echitabil remuneraţia de
autor, acumulată în baza licenţelor eliberate

drepturilor conexe urmează a fi comercializate sau
nimicite prin hotărârea instanţei judecătoreşti competente. Materialele şi echipamentele confiscate, care
au fost folosite pentru reproducerea exemplarelor
contrafăcute, urmează a fi transmise statului prin
hotărârea instanţei judecătoreşti competente.
Nu se confiscă exemplarele contrafăcute de operă sau
fonogramă care au fost procurate în condiţiile legii de

pentru valorificarea operelor sau obiectelor de

către terţe persoane.

drepturi conexe, drepturile patrimoniale asupra

OCROTIREA DREPTULUI DE AUTOR
ŞI A DREPTURILOR CONEXE

cărora au fost delegate ei spre administrare pe
principii colective;
e)

Exemplarele contrafăcute ale operelor sau fonograme

eliberează beneficiarilor licenţe privind valorifica-

întreprinde orice acţiuni juridice necesare
pentru ocrotirea drepturilor administrate
de această organizaţie.

CONTRAFACEREA OPERELOR
SAU FONOGRAMEI
Valorificarea operelor literare, de artă şi ştiinţifice cu
violarea drepturilor de autor şi a drepturilor conexe se
consideră nelegitimă.

Persoana culpabilă de violarea drepturilor de autor
sau a drepturilor conexe poartă răspundere în conformitate cu legislaţia civilă, administrativă şi penală.
Titularul drepturilor exclusive de autor şi al dreptu
rilor exclusive conexe este în drept să ceară, printr-o
acţiune civilă, de la persoana care le-a violat:
a)

b) restabilirea situaţiei existente până la violarea
dreptului şi încetarea acţiunilor care comportă

Exemplarele operei sau fonogramei, a căror

violarea dreptului sau creează pericolul violării lui;

confecţionare sau difuzare atrage după sine violarea drepturilor de autor şi a drepturilor conexe, sunt

c)
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contrafăcute.

96

Contrafăcute sunt considerate de asemenea exem-

recuperarea pierderilor, inclusiv a câştigului
nerealizat;

d) perceperea venitului realizat de persoana care

plarele operelor şi fonogramelor ocrotite

a violat drepturile de autor şi drepturile conexe
prin folosirea lor ilicită, în locul recuperării

în Republica Moldova, care au fost importate în Re-

pierderilor;

publica Moldova fără consimţământul titularilor dreptu
rilor de autor şi ai drepturilor conexe din statele în care

recunoaşterea drepturilor sale;

e)

achitarea unei compensaţii în mărime de la 500

aceste opere sau fonograme nu au fost ocrotite sau

la 500 000 de lei în locul recuperării pierderilor

termenul de ocrotire a lor a expirat.

sau perceperii venitului.

Exemplarele contrafăcute ale operelor sau fonograme

În materie administrativă, confecţionarea, difuzarea

lor urmează să fie confiscate prin hotărârea instanţei

sau altă valorificare ilegală a operelor sau a fono-

judecătoreşti competente. Materialele şi echipamentele

gramelor, inclusiv:

încălcarea condiţiilor de valorificare a operelor
şi/sau a fonogramelor, protejate de dreptul
de autor şi de drepturile conexe, sau

Ô

indicarea pe exemplarele de opere sau de fonograme a informaţiei false despre apartenenţa
şi limitele exercitării dreptului de autor şi a drep-

Ô

modificarea, înlăturarea de pe exemplarele

înlăturarea de pe exemplarele de opere sau de
fonograme a informaţiei despre administrarea

trative.

sului sau a variantei definitive a originalului fonogramei
sau al operei audiovizuale atrage după sine aplicarea
unei amenzi cetăţenilor în mărime de la 100 la 200 de
salarii minime, iar persoanelor cu funcţii de răspundere
- de la 200 la 500 de salarii minime.
Răspunderea penală survine în cazul însuşirii
dreptului de paternitate (plagiatul) sau al altei violări

dreptului de autor şi a drepturilor conexe, sau

a dreptului de autor şi a drepturilor conexe; dacă

înlăturarea de pe exemplarele de opere sau de

licenţiat de operă, de program de computer, de bază

fonograme a mijloacelor tehnice de protecţie
a dreptului de autor şi a drepturilor conexe, sau
valorificarea exemplarelor de opere sau de fonograme, în orice mod şi sub orice formă, fără mar-

valoarea drepturilor violate sau valoarea exemplarului
de date, de interpretare, de fonogramă, de emisiune,
care formează obiectul dreptului de autor sau al
drepturilor conexe, este de proporţii mari – se
pedepseşte cu amendă în mărime de la 800 la 5000

caj de control, sau

unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în

falsificarea ori producerea, distrugerea, utilizarea

cu închisoare de la 3 la 5 ani, iar persoana juridică

sau comercializarea ilicită a marcajelor de control,
sau

Ô

sau obiectivul nemijlocit al contravenţiei adminis-

artă plastică, de sculptură, de arhitectură, a manuscri-

drepturilor respective, sau

Ô

obiectului care a constituit instrumentul comiterii

poate induce în eroare beneficiarul, sau

şi a drepturilor conexe, indicate de titularul

Ô

- de la 200 la 300 de salarii minime, cu confiscarea

Distrugerea originalului operei ştiinţifice, literare, de

şi semnelor de protecţie a dreptului de autor

Ô

minime, iar persoanelor cu funcţii de răspundere

turilor conexe, precum şi a altei informaţii care

de opere sau de fonograme a simbolurilor

Ô

cetăţenilor în mărime de la 150 la 200 de salarii

însuşirea paternităţii sau constrângerea la copaternitate, - atrage după sine aplicarea unei amenzi
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Ô

folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore sau
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 2000 la
10000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul
de a exercita o anumită activitate pe un termen
de la 1 la 5 ani.
(Va urma)

CALENDAR
universitar, şeful Catedrei de biologie vegetală a Universităţii de Stat din Tiraspol cu sediul la Chişinău.

Între anii 1958-1963 Vasile GRATI este student la Institutul Pedagogic de Stat din Tiraspol, Facultatea
de Ştiinţe Naturale şi Geografie. În 1970 susţine teza de doctor, iar în 1988 teza de doctor habilitat în biologie
la specialităţile „Botanica” şi „Genetica”.
Este coautorul a 4 soiuri noi de tomate, dintre care 3 (Santa-Maria, Caterina, Merişor) au fost omologate în
perioada 2000 – 2003, iar al patrulea (Elvira) se află la etapa încercărilor de stat. Este titular al unui brevet
de invenţie şi a 2 certificate de autor. Pe parcursul activităţii a publicat circa 150 de lucrări ştiinţifice, inclusiv
10 monografii, manuale, recomandări metodice.
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La 9 noiembrie 1941 s-a născut la Condrăteşti, Ungheni, Vasile GRATI, doctor habilitat în biologie, profesor

Meritele şi realizările sale în domeniul ştiinţifico-didactic au fost apreciate cu Premiul de Stat în domeniul
Ştiinţei, Tehnicii şi Producţiei al Republicii Moldova (1985), titlul „Inventator Emerit” al ex-URSS
şi cu „Diploma de Recunoştinţă a AŞM” (2001).
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Cercetarea publică
şi proprietatea industrială:
obiectivele de bază
O

cipa urmările practice ale acestei evoluţii, dar

sunt de obicei depuse de antreprenorii care au finanţat

Brevetul este, prin definiţie, vectorul acestui

vedere în acelaşi timp consecinţele pentru a anti-

biectul cercetării fundamentale rareori este breve

tabil, iar brevetele care rezultă din cercetarea aplicată

şi pentru a profita de beneficiile lor economice.

lucrările. În privinţa brevetelor, o instituţie de cercetare

dublu transfer ştiinţific şi economic între cercetători

publică nu va avea nici obiectivele, nici strategiile pe
care le posedă o întreprindere. Dar principiile unei apropieri specifice a problematicii proprietăţii industriale
de cea a instituţiilor de cercetare publică se bazează
pe o cultură de brevet suficient de dezvoltată.
Pentru a fi eficientă, această cultură trebuie să fie
axată nu numai pe serviciile specializate în gestionarea proprietăţii industriale, dar şi pe interesele tuturor
actorilor cercetării publice şi, în primul rând, pe cele ale

această logică nu se referă numai la instituţiile
de cercetare: noile acte normative definesc, în
afară de beneficiul cercetătorilor din sectorul
public, anumite reguli de interes pentru eventualele beneficii din cercetările făcute pentru
producători şi consumatori.

Dezvoltarea unei culturi de brevet în cadrul cercetării
publice trece, astăzi, prin două situaţii complementare:

În prezent, există mai multe motive pentru dezvoltarea

A învăţa să protejezi o invenţie

Ô

chiar dacă devine în noile condiţii economice minoritar, depozitul public este departe de a fi neglijat din punct de vedere cantitativ: anume domeniul cercetării în ansamblu este cel ce trebuie
să înveţe cum să dezvolte şi să valorifice acest
patrimoniu colectiv;

Ô

Ô

Controlul asupra exploatării unei invenţii nu este incompatibil cu difuzarea informaţiei ştiinţifice şi tehnice.
Brevetul are menirea să împace aceste două imperative importante pentru toţi actorii cercetării.
A învăţa să protejezi o invenţie presupune dobândirea
unor cunoştinţe elementare privind bazele juridice ale
brevetului, procedurile de redactare şi de depunere a

cercetarea cooperantă între sectorul public şi cel

cererii, diferitele sisteme internaţionale de brevete.

privat (ale cărei dimensiuni europene s-au ac-

A învăţa să utilizezi informaţia de brevet

centuat) a devenit una din modalităţile esenţiale
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Ô

cercetătorilor.

culturii de brevet în cadrul cercetării publice:

ale transferurilor de cunoştinţe şi de tehnologii.

Bazele de date de brevete sunt una din sursele cele

O divizare echitabilă a cheltuielilor economice

mai importante de informaţie ştiinţifică şi tehnică,

între aceste domenii de cercetare presupune, mai

dar trebuie să recunoaştem - rău utilizate. Deoarece

întâi de toate, o partajare a drepturilor de propri-

invenţia brevetabilă este „o soluţie tehnică a unei

etate industrială;

probleme tehnice”, bazele de date de brevete sunt

cercetarea tehnologică aplicativă este tot mai
direct utilizată în cercetarea fundamentală: nu
mai sunt două domenii diferite: pe de o parte - cel
al descoperirilor ştiinţifice pure şi pe de altă parte
- cel al inventivităţii ştiinţifice. Transferurile între
aceste două sfere sunt tot mai intense şi mai
rapide. Cercetarea publică trebuie să aibă în
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şi industriaşi;

un potenţial stimulent al creării soluţiilor inovatoare.
Deoarece bazele de date respective înregistrează
inovaţia tehnologică înainte de orice alt suport de
comunicare, ele pot fi şi un potenţial instrument de
control. Recentele servicii gratuite de informare din
literatura de brevet, accesibile pe Internet, permit
cercetătorilor să evalueze şi să exploateze direct acest
potenţial de informaţie.

publicarea rezultatelor unei cercetări de către

informaţiei de brevet, a unor metode de utilizare a

autorul lor înainte de depunerea unei cereri

acestei informaţii şi consultarea suplimentară a diferite-

de brevet. Introducerea acestui termen a fost obiec-

lor surse similare ar permite cercetătorilor să utilizeze

tul recentelor dezbateri din cadrul organizaţiilor

cu maximum de eficienţă informaţia de brevet.

internaţionale de resort. Este adevărat că această

Cercetătorii sunt interesaţi, în special, de aprecierea
foarte strictă a criteriului de noutate a elaborărilor,

problemă trebuie considerată sine die (fără termen,
actual). În schimb, este permisă depunerea cererilor de brevet de invenţie într-o formă mai simplă,
acordând protecţie cercetătorilor atunci când condiţiile
de urgenţă îi împiedică să facă acest lucru în mod

pentru că orice publicare sau divulgare, chiar şi cea

reglementar.

orală, poate compromite depunerea ulterioară a unei

De la redactare la obţinerea brevetului

cereri de brevet. Or, publicarea şi comunicarea sunt
în centrul transferului ştiinţific. De fapt, contradicţia

Redactarea unui brevet este un exerciţiu minuţios,

poate fi soluţionată: atunci când inovaţia rezultată din

pentru că de această redactare depinde eficienţa bre-

cercetare este susceptibilă de brevetare, orice publi-

vetului. O redactare bună presupune competenţe teh-

care sau comunicare trebuie să fie amânată până când

nice şi juridice. Un specialist în redactarea brevetelor,

serviciul de proprietate industrială din cadrul instituţiei

în general, nu este polivalent: redactarea unui brevet

de cercetare se va pronunţa asupra posibilităţii şi

în chimie, în medicină, în domeniul biotehnologiilor

interesului de obţinere a brevetului. Această evaluare

prezintă specificităţi importante. Această procedură

se va face după criterii tehnice, juridice, dar şi după

presupune un transfer profund de informaţie între

oportunităţile economice ale implementării brevetului

inventator şi redactor care să permită:

în raport cu potenţialul economic al inovaţiei. Atunci
când divulgările sunt absolut necesare – în cazul unui

Ô

unei descrieri exhaustive a invenţiei, valabilă

experiment ce implică persoane terţe – trebuie să fie

din punct de vedere juridic;

semnate acorduri de confidenţialitate.
Conştiente că restricţiile impuse faţă de divulgarea
ştiinţifică creează probleme cercetătorilor, unele state
acordă un „termen de graţie” (Japonia - 6 luni, Statele
Unite ale Americii şi Canada - 1 an) în care inventatorul poate depune cererea de brevet după anumite
condiţii, exceptând divulgarea făcută de el însuşi.
În schimb, în Franţa nu există un astfel de termen de
graţie. Cel puţin, legislaţia franceză nu se referă la

identificarea ansamblului de elemente necesare

Ô

formularea tuturor revendicărilor necesare.
Deseori noile aplicări ale soluţiei tehnice rezultă
din revendicări şi din modificarea lor. Calitatea
redactării este primordială, pentru că, dacă e posibil de modificat textul cererii de brevet după ce
a fost depusă cererea, aceasta nu se admite decât
pentru a reduce întinderea protecţiei solicitate.
Sursa: www.inpi.fr
Traducere şi adaptare L. Casapu
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A proteja sau a publica? Răspunsul este:
a proteja şi a publica
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Însuşirea elementelor minime de decodare a
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DICŢIONAR

Dicţionar explicativ
de proprietate intelectuală
Continuare din nr. 3, 2006
118. Certificat de înregistrare a modelului
de utilitate
E

Certificate for the registration of utility model

F

Certificat d’enregistrement d’un modиle d’utilité

G

Eintragungsschein das Gebrauchsmuster

S

Certificado de registro de modelo de utilidad

R

Свидетельство о регистрации полезной модели

Titlul de protecţie eliberat în virtutea legii de organul
unic competent al unui stat, prin care se recunosc şi se
protejează drepturile exclusive privind modelul de utilitate
înregistrat, se autentifică prin eliberarea unui certificat de
înregistrare. Certificatul confirmă prioritatea, calitatea de
autor şi dreptul exclusiv al titularului asupra modelului de
utilitate înregistrat. Certificatul de înregistrare a modelului de utilitate se eliberează, de regulă, pe răspunderea
solicitantului. El este valabil pe o perioadă de 5 ani de la
data constituirii depozitului naţional reglementar la AGEPI.
Această perioadă poate fi prelungită până la 10 ani.

119. Certificat de înregistrare a denumirii de
origine
E

Certificate for the registration of appellation of origin

F

Certificat d’enregistrement d’une appellation d’origine

G

Eintragungsschein die Ursprungsbezeichnung

S

Certificado de registro de denominación de origen

R

Свидетельство о регистрации наименования
места происхождения
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Denumirea de origine a produsului înregistrată se
autentifică prin eliberarea unui certificat de înregistrare.
Certificatul de înregistrare a denumirii de origine a produsului legalizează dreptul de folosire a acestei denumiri.
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20. Certificat de înregistrare a topografiei
circuitului integrat
E

Certificate on registration of topography of the integrated circuit

F

Certificat d’enregistrement d’une topographie de
circuit integrй

G

Bescheinigung auf Registrierung der Topographie des
Integrierten Schaltkreises

S

Certificado sobre registro de topografia del circuito
integrado

R

Свидетельство о регистрации топографии
интегральной схемы

AGEPI publică datele privind înregistrarea topografiei în
Buletinul Oficial de Proprietate Industrială şi eliberează
persoanei îndreptăţite un certificat de înregistrare a
topografiei în termen de 3 luni de la data la care solicitantului i s-a comunicat hotărârea de înregistrare a
topografiei, cu condiţia achitării taxei corespunzătoare.
O topografie înregistrată la Agenţie este protejată pe
teritoriul Republicii Moldova pe o perioadă de 10 ani, termenul începând să curgă de la data depozitului naţional
reglementar sau de la data primei exploatări comerciale
a topografiei, indiferent unde în lume, dacă aceasta este
anterioară datei depozitului naţional reglementar.

121. Certificat de prioritate
E

Priority document

F

Certificat de priorité

G

Prioritätsunterlage

S

Documento de prioridad

R

Свидетельство о приоритете

Document anexat unei cereri de protecţie într-o ţară a
unui obiect de proprietate industrială, depus în cazul când
în cererea respectivă se revendică prioritatea unei prime
cereri depuse într-o ţară în faţa unui organism regional
sau internaţional (OEB, OAPI, OEA, OMPI, etc.) care
cuprinde un certificat eliberat de administraţia la care s-a
constituit primul depozit, din care trebuie să rezulte cel
puţin ţara, data şi numărul acestui prim depozit, datele de
identificare ale solicitantului şi titlul invenţiei, certificatul
fiind însoţit de o copie a primului depozit. Existenţa actului
de prioritate, în termenele şi condiţiile prevăzute de orice
lege a brevetelor de invenţie, este absolut obligatorie
pentru ca o prioritate (sau mai multe) a unei prime cereri
invocate într-o cerere ulterioară să fie recunoscută.

22. Certificat de utilitate
E

Utility certificate

F

Certificat d’utilité

G

Gebrauchszertifikat

S

Certificado de utilidad

R

Свидетельство о полезности

Titlu de protecţie pentru invenţii, caracterizat atât printr-o
durată de valabilitate redusă (de 5 ani începând de la
data depozitului) cât şi prin faptul că această invenţie este
înregistrată ca model de utilitate pe răspunderea solici
tantului. Invenţia poate fi înregistrată ca model de utilitate,
dacă ea se referă la executarea constructivă a mijloacelor

123. Cesionar

Circuit intégré

G

Integrierte Schaltung

S

Circuito integrado

R

Интегральная схема

Prin circuit integrat se înţelege un produs, sub forma
sa finală sau sub o formă intermediară, destinat să
îndeplinească o funcţie electronică, în care elementele,
dintre care cel puţin unul este un element activ, şi interconexiunile, în totalitate sau parţial, fac parte integrantă
din corpul sau suprafaţa unei piese materiale.

E

Assignee

F

Cessionnaire

126. Clasă (conform CIB)

G

Zessionär/ Abtretungsempfänger

E

Class (IPC)

S

Cesionario

R

Лицо, которому переданы права /цессионарий/
правопреемник

F

Classe (CIB)

G

Klasse (IPK)

S

Clase (IPC)

R

Класс МПК

Cesionarul este o persoană care a preluat de la cedent
brevetul în întregime sau a împărţit dreptul asupra brevetului împreună cu cedentul. Obligaţiile care revin pentru
cesionar sunt următoarele:

Ô

plata preţului contractului (atunci când, de pildă,
preţul cesiunii a fost fixat sub formă de redevenţe,
proporţionale cu cantitatea de produse fabricate,
cesionarului îi mai revine obligaţia de a exploata
obiectul, de a achita taxele de menţinere în vigoare
a brevetului de invenţie);

Ô

obligaţia de a achita taxele de menţinere în vigoare
a brevetului de invenţie (anuităţile).

124. Cesiune
E

Grant of a right

F

Concession d’un droit

G

Abtretung, die Einräumung eines Rechts

S
R

127. Clasificarea cererii de brevet
Classification according to the IPC

F

Classement selon la CIB

Concesión de un derecho

G

Klassifizierung nach der IKP

Переуступка, передача прав, цессия

S

Clasificatión según la IPC

R

Классификация заявки на патент

Ô

existenţa unei persoane (numită cedent), care transmite în mod voluntar, cu titlu oneros (contra unei plăţi)
sau cu titlu gratuit (cazul donaţiei sau al unui testament) dreptul său de proprietate intelectuală;

Ô

existenţa altei persoane (numită cesionar), care
dobândeşte dreptul de proprietate intelectuală;

Ô

acordul de voinţă al părţilor exprimat pe cale
contractuală.

125. Circuit integrat
E

Diviziune a secţiunilor clasificării internaţionale de brevete
care cuprinde, la rândul său, mai multe subclase fiind
simbolizate prin litera mare corespunzătoare secţiunii
urmată de un grup de cifre arabe. Simbolurile clasei
se compun din simbolul secţiunii (A, B, C,…H) urmat
de un număr de două cifre. Titlul clasei sugerează o
indicaţie generală privind conţinutul acesteia. Spre exemplu, dacă avem în vedere secţiunea A (necesităţi curente
ale vieţii) şi una din subsecţiunile sale „Alimentaţie
şi tutun”, atunci clasa A 21 va cuprinde „Coacere în cuptor; paste alimentare”.

E

Transmiterea drepturilor se poate face prin cesiune care
reprezintă un mijloc specific de transmitere a obligaţiilor
între persoane fizice şi/sau juridice. Obiectul cesiunii îl
constituie însăşi posesia brevetului (un ansamblu de
drepturi conferite de acesta), a dreptului cu privire la
apărarea acestor drepturi şi obligaţiilor aferente. Cesiunea
presupune:

Integrated circuit

DICŢIONAR

F

Operaţiune complexă de studiere a descrierii invenţiei
conform cererii de brevet, atribuire a unui sau a mai
multor simboluri ale clasificării internaţionale
corespunzător uneia sau mai multor revendicări indepen
dente în raport cu natura obiectului invenţiei sau
cu funcţia sa şi adăugare a unor simboluri ale Clasificării
Internaţionale de Brevete corespunzătoare informaţiilor
tehnice complementare existente în descrierea invenţiei.
În mod tradiţional există două metode de clasificare:
după ramuri industriale, după domenii de activitate sau
după o aplicare determinată, pe de o parte şi după
funcţiune, pe de altă parte. CIB îmbină cele două metode,
întrucât este dificil de a separa unele funcţii de nişte
ramuri industriale, cum ar fi spre exemplu tricotarea,
ţeserea.
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de producere şi a obiectelor de consum, sau a părţilor integrante ale acestora. Invenţia se înregistrează ca model
de utilitate numai în cazul în care ea prezintă o soluţie
nouă şi susceptibilă de aplicare. Eliberarea certificatelor
de utilitate se face fără examinare de fond. Totuşi, în cazul
unui proces de contrafacere trebuie cerută examinarea de
fond. O cerere de brevet de invenţie poate fi transformată
într-o cerere de certificat de utilitate în cazul în care
invenţia nu rezultă dintr-o activitate inventivă.

(Va urma)
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MOZAIC

OMPI - brevetarea la nivel
global în cifre
L

a finele anului 2006 a fost editat Raportul anual

al Organizaţiei Mondiale de Proprietate Intelectuală
(OMPI), care demonstrează că sistemul de brevetare
a devenit o parte integrantă a activizării economice

ţările lor de reşedinţă, ceea ce demonstrează intensificarea activităţii inovative la nivel naţional.
Spre exemplu, în decurs de câteva decenii Japonia a

depuse arată cu exactitate creşterea economică în

devenit cel mai mare oficiu de brevete din lume, unde

lumea întreagă. În Raportul OMPI se menţionează

numai într-un singur an (2004) au fost depuse 400.000

că sistemul de proprietate intelectuală este folosit tot

de cereri de brevete atât de către cetăţenii ţării, cât

mai des de către diverse companii pentru protecţia

şi de către cei străini. Pe locul doi se plasează oficiul

investiţiilor lor pe noile pieţe. Conform datelor OMPI

SUA, pe locul 3 – Oficiul European de Brevete, iar pe

(cele mai depline date statistice din 2004) în lume erau

locul 4 şi 5 – Republica Coreea şi China.
Din numărul total de 5,4 mln de brevete valabile

Dr Kamil Idris, Directorul General al OMPI, a

în lume, 81 la sută au fost acordate în SUA, Japo-

menţionat că acest Raport complex conţine un

nia, Regatul Unit, Germania, Republica Coreea şi

tablou integru al activităţii mondiale de brevetare

Franţa. Analiza ţărilor de reşedinţă a solicitanţilor, o

şi demonstrează creşterea considerabilă a utilizării

plasează, totuşi, pe Japonia în capul listei, după care

globale a sistemului de brevetare, care stimulează

urmează SUA, Republica Coreea, Germania, Franţa

inovaţiile şi contribuie la activizarea economiei. Dr.

şi Federaţia Rusă. La fiecare dolar din produsul intern

Idris a mai accentuat şi rolul Tratatului PCT, care

brut Japonia şi Republica Coreea obţin de cinci ori mai

asigură sistemul simplificat de depunere a cererilor

multe brevete decât cele mai avansate ţări din Europa

internaţionale de brevete, devenind un instrument

şi America de Nord.

de bază pentru companiile interesate de protecţia
proprietăţii intelectuale. Creşterea medie a depunerii
cererilor conform procedurii PCT în perioada 19902005 constituie anual 16,8 la sută şi a atins cifra de
134.000 de cereri internaţionale de brevete. În 2005
prin acest tratat au fost înregistrate 47 la sută din cererile internaţionale depuse.
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a cererilor de brevete depuse de către solicitanţi în

globale, iar creşterea numărului de cereri de brevet

în vigoare 5,4 milioane de brevete.
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Începând cu anul 1995, se observă o creştere continuă

Aceste date ne demonstrează că în multe ţări mici,
dar dezvoltate din punct de vedere industrial, se
înregistrează ritmuril de depunere a cererilor care
depăşesc indicii medii. Spre exemplu, acestea sunt:
Australia, Noua Zeelandă, Finlanda şi Danemarca.
Ţările est-europene, în particular Federaţia Rusă,
Ucraina şi Belarus, de asemenea au obţinut indici înalţi

În perioada anilor 1985-2004 numărul cererilor

în activitatea de brevetare în comparaţie cu produsul

internaţionale depuse în lume s-a mărit de la 884.400

intern brut şi cheltuielile suportate pentru elaborările

până la 1.599.000, iar din 1995 ritmul mediu anual

ştiinţifice.

de creştere a constituit 4,75 la sută. Aceasta este în
armonie cu ritmurile creşterii anuale a produsului intern
brut mondial, care constituie 5,6 la sută.

Sursa: www.wipo.int
Traducere şi adaptare M. Cucereavîi

S

Pentru a ne proteja de influenţa nocivă a acestor apa-

de protecţie contra radiaţiei neionizante, care poate fi

rate, savanţii noştri au inventat un mijloc universal de

utilizat pentru protecţia omului împotriva radiaţiei elec-

protecţie contra radiaţiei neionizante.

avanţii moldoveni au inventat un mijloc universal

tromagnetice, radioactive, geopatogene şi cosmice. De
asemenea, ea poate fi folosită pe larg în agricultură,
viticultură, vitărit, cât şi în construcţia de maşini. Astfel
de know-how-uri au fost implementate în multe ţări, dar
nivelul de neutralizare este cuprins doar între 20-30
la sută, pe când invenţia savanţilor noştri protejează
organismul uman de aceste iradieri practic la 100 de
procente.

MOZAIC

Protecţie universală contra
radiaţiei neionizante – creaţie
a inventatorilor moldoveni

Inventatorilor li s-a propus să-şi vândă brevetul
peste hotare, dar dânşii au refuzat, deoarece vor ca
invenţia să fie implementată în ţara noastră. Sperăm
că această şi alte inovaţii de valoare ale inventatorilor
autohtoni vor fi implementate în producţie, deoarece
pe an ce trece sporesc alocaţiile pentru munca de
cercetare-inovare. Spre exemplu, în anul 2005 pentru
implementarea inovaţiilor au fost repartizate 1,2 milio-

Conform prognozelor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii,

ane de lei, în anul curent – 3,6 milioane, iar pentru anul

numărul oamenilor cu sistemul endocrin afectat

viitor vor fi alocate 9 milioane de lei. (“Независимая
Молдова”, nr. 171, 23 noiembrie 2006)

sporeşte an de an şi până în 2010 va atinge cifra de 220
milioane. Cauzele înmulţirii acestor maladii se regăsesc
în utilizarea în masă a calculatoarelor şi a telefoanelor
mobile. În Republica Moldova până la ora actuală au
fost înregistraţi 1,27 de milioane de abonaţi ai telefoniei
celulare. Organismul utilizatorului care ţine în mână un
telefon mobil este atacat de iradierea neionizantă, fiind
afectaţi mai ales copiii şi femeile gravide.

Notă:

Invenţia „Substanţă de protecţie contra

radiaţiei neionizante şi procedeu de obţinere a ei”
(autori: Vladislav Diordiţă, Veniamin Ivanov, Andrei
Schiţco, Mihail Covalcov) a fost brevetată la Agenţia
de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (brevetul nr.
2369, BOPI nr. 1, 2004, pag. 39).
Traducere şi adaptare: M. Cucereavîi

Prezenta lucrare de proporţii este concepută ca un

ghid practic pentru utilizarea proprietăţii intelectuale şi ca
un instrument puternic pentru stimularea creativităţii şi
inovaţiei şi asigurarea unui climat de afaceri care ar ge
nera investiţiile străine şi concurenţa loială. Se abordează
drepturile de proprietate intelectuală dintr-o perspectivă
strategică şi practică, arătând cum pot contribui ele la
dezvoltarea economică şi culturală a unei ţări.
Scopul lucrării este de a oferi unui nespecialist posibilitatea de a înţelege în ce fel proprietatea intelectuală
(brevetele, mărcile, dreptul de autor) devine un avantaj
valoros care poate fi folosit în mod creator pentru

creşterea bunăstării materiale, sociale şi culturale
a unei naţiuni.
Cartea de faţă este o reflectare a revoluţiei IT şi a
ritmului, impactului şi importanţei în continuă creştere
a invenţiilor şi inovaţiilor în legătură cu globalizarea
rapidă care a adus proprietatea intelectuală în centrul
atenţiei, transformând-o într-un element-cheie al poli
ticii guvernelor şi al planificării strategice a corporaţiilor.
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Kamil IDRIS: „Proprietatea INTELECTUALĂ –
un instrument pentru dezvoltarea economică”

Traducerea lucrării în limba română a fost realizată, la
iniţiativa autorităţilor române, de către Oficiul de Stat
pentru Invenţii şi Mărci din România, care a oferit cu
multă bunăvoinţă câteva exemplare Bibliotecii AGEPI.
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RIDENDO

NU CĂUTAŢI ÎNTUNERICUL CU LUMÂNAREA!
(Efim TARLAPAN)

EPIGRAME DE MARCĂ
Iar beţivul bea şi bea
Şi nicicând nu dă de ea!
Ionel IACOB-BENCEI

1.000.000

Ecologică
Spre Lună am zburat târziu –
Doar după ce-am supus atomul –
Şi n-am găsit decât pustiu…
(Semn c-a mai fost pe-acolo omul!)
		

Gheorghe LEU

Din epoca darwinistă
De-ar fi ştiut atunci maimuţa
Ce zile negre are-un om,
Punea-n mişcare tărtăcuţa
Şi nu mai cobora din pom.
		

Ion CUZUIOC

„Fraţi de cruce”
Chirurgul, popa şi groparul
Ce buni amici sunt între ei!
Cel care-l caută pe primul,
Îi întâlneşte pe tustrei.
Grigore LUPESCU

Scriitori şi cititori
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Trăit-au fericiţi, în armonie
Pân’ demonul veni de-i ispiti:
Pe unii cu plăcerea de a scrie,
Pe alţii cu tortura de-a-i citi.
		

Ion DIVIZA

Credo
În lumea asta infernală
Cu nebunia în derivă,
Prefer greşeala personală
Decât prostia… colectivă!
Constantin TUDORACHE

Paradox
Fântânarul sapă, sapă
Până când găseşte apă,
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În matematici, măi nepoate,
Sunt tot ca-n viaţă greutăţi:
Ştiu eu pe Unu’ care poate
Susţine multe nulităţi.
Nicolae PETRESCU

Tristă constatare

Filozofia leneşului
„Munca l-a creat pe om”,
A citit cu glas molcom,
Asta-nseamnă că doar eu
Sunt făcut de… Dumnezeu!
		

Paradox termic

Iulian BOSTAN

’Mi-ngheţase mâna gerul
Şi vroind să mi-o dezgheţ
Auzii caloriferul:

Atâtea capete ca plumbul
Fac adevărului dovada:
De-ar creşte mintea ca porumbul,
Ar putrezi pe câmpuri roada!...

„Vai! Ce mână caldă-aveţi!...”
Alexandru STĂNESCU

Gheorghe BÂLICI

Declaraţie fulminantă
Simt extaz şi agonie…
Te iubesc la nebunie!!!
Ne-ntâlnim la ora patru,
De mă lasă psihiatru’!
Viorica VOICESCU

Inscripţie pe o poartă
Păzea! În curte-i „Câine rău”!
Cu pietre umpleţi sânul –
Chiar de-a murit acel dulău,
E viu, în schimb… stăpânul.
Victor PROHIN

Obiectul de studiu

Desen de Octavian BOUR

Savanţii se amuză

Un tânăr i se adresă chimistului german Gustav Henrich Tammann (18611938) cu rugămintea de a-i ajuta la alegerea temei de disertaţie.
- Vino, prietene, astăzi la patru după masă la bazin.
Acesta veni la ora stabilită. Ambii intrară în apă. Tammann propuse:
- Acum cufundă-te, prietene.
Tânărul se cufundă şi peste câtva timp iese la suprafaţa apei.
Tammann îl laudă:
- Excelent! Mai cufundă-te o dată.
Tânărul repetă procedura.
Tammann rezumă:
- Foarte bine! Vei lucra cu mine la problemele hidratării!
(Din colecţia lui Dumitru BATÎR)
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pentru protecţia mărcii
Consideraţii privind evaluarea mărcilor
Raporturile statutului cu economia în
viziunea liberală (2)
Unele proprietăţi pentru razele sferelor
exînscrise ale tetraedrului
Protecţia emblemelor în calitate de
desene industriale

2/2005

19

3/2005

13

1/2005

60

1/2005

16

4/2005

16

3/2005

25

4/2005
1/2005

32
68

3/2005

55

4/2005

38

Inventica şi dezvoltarea stomatologiei (1)

2/2005

100

Ştiinţa şi inovarea – fundamentul medicinii
moderne

3/2005

5

Medicamentele autohtone. Impactul
industriei farmaceutice asupra economiei
ţării

1/2005

57

PUBLICITATE

33.

Juc Victoria, Centrul Naţional Ştiin
ţifico-practic de Medicină Preventivă,
Universitatea de Stat de Medicină
şi Farmacie „N. Testemiţanu”
LEVIŢCHI Simion, dr., director
adjunct Departamentul mărci, modele
şi desene industriale, AGEPI
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PUBLICITATE

49.

RacU Petru, şef Bibliotecă şi
colecţie arhivă AGEPI

50.

Rusanovschi Vitalie, dr.,
conf. univ., director Departament
informatică şi regie AGEPI

51.
52.
53.

STANCU Mihai, dr. în medicină,
Centrul Naţional Ştiinţifico-practic de
Medicină Preventivă

54.

Ştirbu Elena, dr., conf. univ.,
Universitatea „Gheorghe Zane”, Iaşi,
România
TARLEV Vasile, dr., Universitatea
Tehnică a Moldovei

55.

56.
57
58.
59.

60.
61.
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62.
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SOSNOVSCHI Victor, dr. ing.,
specialist principal Secţia resurse
informaţionale şi internet, AGEPI
SPIVACENCO Anatol, Viceministru
al Agriculturii şi Industriei Alimentare

ŢĂRNĂ Ruslan, dr. în tehnică,
Universitatea Tehnică a Moldovei
VIERU Liliana, şef Secţie Cooperare
internaţională, AGEPI
Zakharov Andrei, competitor,
Institutul de Cercetări Economice al
AŞM
ZAVALISTÎI Ana, şef Secţie
„Intellectus” şi Mass-media

Григорьев Александр,
Президент Евразийского
патентного ведомства
ПОЛЯКОВ Михаил, инж., Лабора
тория ветроэнергетики Союза
изобретателей Молдовы „Inovatorul”
ПУЗУР Михаил, доцент,
Государственная академия дизайна
и искусств, г. Харьков, Украина

Perspectivele Colecţiei Naţionale de
Documente în domeniul proprietăţii
intelectuale
Prognozarea funcţionării CI la iradiere

2/2005

34

2/2005

52

Metoda de extragere a parametrilor
tranzistorului metal-oxid-semiconductor
Experienţa comercializării invenţiilor la
UTM

3/2005

67

1/2005

44

Complexul agroindustrial al Republicii
Moldova şi utilizarea durabilă a resurselor
de sol
Asociaţii de protozoare intestinale la
copiii cu BDA

4/2005

5

1/2005

83

Aspecte epidemiologice ale strongiloidozei
Protecţia mărcii, cale de protejare a
veniturilor firmelor

3/2005
2/2005

70
38

Conservarea vitaminei C în vişine, uscate
prin diferite aporturi de căldură
Влияние вариации частоты
высокочастотного поля на
электрофизические параметры абрикос
Intensificarea proceselor de zdrobire şi
separare a nucilor
Un proiect european pentru Republica
Moldova
Soluţii manageriale contemporane ale
promovării produselor moldoveneşti pe
piaţa europeană
La salonul internaţional de proprietate
industrială „Arhimede-2005”
Valorificarea invenţiilor – factor important
în dezvoltarea economică
Евразийская патентная система, ее
место и роль в международной системе
охраны промышленной собственности
Проект «URBAN TURBINE»

2/2005

49

3/2005

49

4/2005

53

1/2005

53

2/2005

44

1/2005

55

1/2005

20

2/2005

5

3/2005

52

Зависимость морфологии предметов
ремесла, выполненных из камня
известняка-ракушечника, от
естественных свойств материала
(на примере изделий, найденных на
территории Республики Молдова) (1)
Зависимость морфологии предметов
ремесла, выполненных из камня
известняка-ракушечника, от
естественных свойств материала
(на примере изделий, найденных на
территории Республики Молдова) (2)

1/2005

77

2/2005

79

Vă aducem la cunoştinţă că articolele in-

serate la rubricile de bază ale revistei de proprietate intelectuală „Intellectus” (Comunicări
ştiinţifice, Tehnologii inovative, Aspecte
actuale ale proprietăţii intelectuale) sunt
calificate de către Consiliului Naţional pentru
Acreditare şi Atestare drept lucrări ştiinţifice
de specialitate.
În conformitate cu condiţiile pe care trebuie
să le întrunească o lucrare ştiinţifică, fiecare
articol prezentat pentru publicare va include
în mod obligatoriu:
1. rezumat;
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3. referinţe (minimum două recenzii);
4. data prezentării (revizuirii)
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Vă rugăm să ţineţi cont de aceste
condiţii obligatorii, precum şi de cerinţele
înaintate de către Consiliul Naţional pentru
Acreditare şi Atestare.
Colegiul de redacţie înaintează
următoarele condiţii:
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CD-ul „CISPATENT”

AGEPI transmite lunar la Moscova cererile de brevet

de invenţie şi hotărârile de acordare a brevetelor de
invenţie, datele bibliografice şi rezumatul în limbile
română, rusă şi engleză, precum şi brevetele eliberate:
datele bibliografice, rezumatul (l. rom., l. rusă, l. eng.)
şi descrierea brevetelor de invenţie (l. rom.).
Informaţia se transmite online şi este prelucrată de
Oficiul Eurasiatic de Brevete (OEAB).

Accesul la documentele de brevet
prin INPADOC
INPADOC (INternational PAtent DOcumentation
Center) are ca scop asigurarea accesului rapid
al oficiilor de brevete la documentele de brevet
publicate în lume. AGEPI transmite lunar la Viena,
în limba română şi engleză, cererile şi brevetele
de invenţie, cererile şi certificatele de înregistrare

a modelelor de utilitate, inclusiv datele bibliografice
şi rezumatele.
Informaţia pentru INPADOC este transmisă
online de AGEPI, fiind reînnoită de Oficiul
European de Brevete pe pagina
http://ep.espacenet.com/.
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