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T    ermenul generic de
“cunoştinţe tradiţionale” se
referă la totalitatea

cunoştinţelor şi practicilor, de obicei
nescrise şi transmise pe cale orală,
explicit sau implicit referitoare la:

metode de tehnologii medicale,
agricole şi ecologice;

artizanat şi meşteşuguri
tradiţionale: ţesături, covoare,
costume, măşti, ceramică,
sticlărie, construcţii,
instrumente muzicale populare
şi altele;

folclor: muzică, dans, povestiri,
poezii, expresii idiomatice.

Aceste cunoştinţe sunt colective,
specifice unei comunităţi, foarte
mulţi membri ai acesteia
contribuind la îmbunătăţirea,
perfecţionarea sau păstrarea lor de-
a lungul anilor, transmiterea fiind
orală, din generaţie în generaţie.

Într-un document oficial al Organi-
zaţiei Mondiale de Comerţ (OMC)
din 12 octombrie 1999 se arată că,
pentru multe state membre ale
OMC, valoarea culturală şi
economică a acestor cunoştinţe
este la fel de importantă ca şi

inovaţiile tehnologice moderne
pentru alte state membre OMC.

Valoarea culturală, economică şi
comercială a cunoştinţelor
tradiţionale justifică pentru
proprietarii acestora şi pentru ţara
respectivă necesitatea
recunoaşterii protecţiei lor juridice,
inclusiv în calitate de obiecte ale
proprietăţii intelectuale.

Recunoaşterea internaţională a
cunoştinţelor tradiţionale drept
subiect protejabil va oferi titularilor
acestora posibilităţile legale pentru
obţinerea recunoaşterii propriilor
drepturi în afara statului lor,
oferindu-le posibilitatea să ia parte
la distribuirea beneficiilor determi-
nate de aceste cunoştinţe. Conco-
mitent va condiţiona, de asemenea,
reducerea exploatării neautorizate
şi necorespunzătoare a acestor
cunoştinţe sau distrugere a acestor
bunuri intangibile ale culturii.

La nivelul naţional protecţia
cunoştinţelor tradiţionale trebuie să
fie asigurată atât din punct de
vedere cultural, cât şi din punct de
vedere economic, astfel încât să se
obţină rezultate eficiente în scopul
menţinerii acestora în cele mai

PROTEC|IA
CUNO{TIN|ELOR
TRADI|IONALE

ing. Veaceslav CRECETOV
AGEPI

bune condiţii, precum şi pentru
evitarea unor eventuale uzurpări în
drepturi.

Se consideră că proprietatea
intelectuală asupra cunoştinţelor
tradiţionale este un drept intrinsec,
inalienabil, perpetuu şi imprescribil
al comunităţilor şi popoarelor
autohtone.

În documentele OMC se
menţionează: cadru juridic
internaţional trebuie să permită
titularilor cunoştinţelor tradiţionale
să-şi exercite controlul eficient
asupra: accesului, utilizării,
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reproducerii, unităţilor, exploatării şi
transmiterii cunoştinţelor tradiţio-
nale, asigurând că aceste drepturi
vor fi acompaniate de măsuri
eficiente de punerea lor în aplicare
asemănător celor prevăzute în
Acordul privind drepturile de
proprietate intelectuală legate de
comerţ (TRIPS).

Referindu-ne la realitatea existentă
în Republicii Moldova putem să
prezentăm câteva mostre
semnificative ale cunoştinţelor
tradiţionale:

1.  medicina populară -
exploatarea izvoarelor din Călăraşi,
prevenirea variolei prin îmbăierea
copiilor în lapte de vacă, injectat de
conţinutul leziunilor ale pielii de pe
ugerele vacilor, etc.;

2.  artizanat - covoare, costume
populare din toate zonele ţării,
broderii şi ornamente specifice
naţionale, porţile din lemn şi din
piatră sculptate, stâlpi de pridvor,
instrumente muzicale populare,
ceramica din Ungheni, Cinişeuţi,
ceramica neagră din raioanele de
nord, obiectele din lemn sculptat şi
din lozie şi paie împletite, etc.;

3.  din folclor - putem nominaliza
dans popular străvechi “Căluşarii”
la care iau parte un număr impar de
dansatori, îmbrăcaţi în costume
speciale. Dimitrie Cantemir scria:
“Pe mai marele cetei acesteia îl
numesc stareţ, al doilea după el
este primicerul, care are obişnuinţa
de a-l întreba pe stareţ ce dans
vrea să înceapă şi să comunice
aceasta pe ascuns la ceilalţi
dansatori, aşa încât mulţimea să
audă numele jocului înainte de a-l
vedea cu ochii. Căci ei au mai mult
de o sută de ritmuri diferite, după
care sunt alcătuite dansuri şi unele
dintr - acestea se execută atât de
meşteşugit, încât dansatorii aproape
că nu ating pământul, părând că
zboară prin văzduh. Gloata super-
stiţioasă, conclude marele nostru
cărturar, crede că ei pot alunga
bolile cronice şi fără leac”.

Diferite variante ale acestui dans
s-au păstrat până în zilele noastre
în multe sate ale ţării noastre.

Prezintă interes, invocând protecţie,
ritualurile care se practică la
logodne şi nunţi, dramele populare,
şi anume: “Capra”, “Malanca”,
“Brâncovenii”, poemele populare:
“Mioriţa”, “Meşterul Manole”, etc.

Cunoştinţele tradiţionale reprezintă
o parte importantă a moştenirii
naţionale, dezvoltate şi menţinute
de comunităţile din cadrul naţiunii
sau de acele personalităţi care
reflectă spiritul acestor comunităţi.

Orice abuz de natură comercială ori
alt gen, orice denaturare a cunoş-
tinţelor tradiţionale, aduce prejudicii
serioase intereselor economice şi
culturale ale poporului.

 Întrucât cunoştinţele tradiţionale
constituie manifestări ale creati-
vităţii intelectuale, ele trebuie să fie
protejate printr-un set de legi de

protecţie inspirat de protecţia
prevăzută pentru proprietate
intelectuală.

Protecţia cunoştinţelor tradiţionale a
devenit indispensabilă pentru
patrimoniul naţional,  un mijloc de
promovare a dezvoltării menţinerii
şi diseminării ulterioare a
cunoştinţelor tradiţionale atât în
cadrul cât şi în afara ţării.

Pentru păstrarea tezaurului nostru
naţional, încorporat în cunoştinţele
tradiţionale, este necesar crearea
unui sistem de protecţie, care va
include:

Legea privind protecţia
cunoştinţelor tradiţionale (în
continuare - Lege);

un mecanism practic de
aplicare a acestei legi;

utilizarea actualelor reglemen-
tări privind protecţia proprietăţii
intelectuale, de exemplu;

Legea privind protecţia mărcilor
şi denumirilor de origine, care
prevede protecţia mărcilor de
certificare (autentificate) şi
denumirilor de origine.

În lege ar putea fi prevăzută şi
protecţia împotriva exploatării ilicite,
altor acţiuni prejudiciabile cunoştin-
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ţelor tradiţionale. Protecţia,
dezvoltarea acestora pot fi menţi-
nute în Republica Moldova prin
înregistrarea lor la Agenţia de Stat
pentru Protecţia Proprietăţii
Industriale.

Titularul cunoştinţelor tradiţionale
poate fi o persoană fizică, o
comunitate respectivă sau o
asociaţie meşteşugărească, etc. în
calitate de titular colectiv, după caz.

Cunoştinţele tradiţionale pot fi
autentificate prin eliberarea unui
certificat de înregistrare, care va
confirma dreptul exclusiv al
titularului asupra cunoştinţelor
tradiţionale indicate în certificat.

Legea va prevedea că proprietatea
intelectuală asupra cunoştinţelor
tradiţionale este un drept intrinsec,
inalienabil al titularului.

Legea va prevedea că, eventual,
încălcarea dreptului
exclusiv al titularului
va fi calificată:

copiere
frauduloasă;

utilizarea
necorespun-
zătoare de
către persoa-
nele din afara
comunităţii

respective sau fără consim-
ţământul titularului fizic;

utilizare fără compensaţii
juste.

Legea trebuie să prevadă:

organizarea unor centre de
educare, de cercetări şi de
informare în scopul aplicabi-
lităţii cunoştinţelor tradiţionale
şi a obiceiurilor naţionale;

dezvoltarea şi menţinerea
practicilor tradiţionale şi
sancţiunilor privind protecţia şi
revitalizarea bunurilor intelec-
tuale şi culturale tradiţionale;

constituirea unui organism
corespunzător care să dispună
de mecanisme pentru
menţinerea şi supravegherea
comercializării de bunuri
culturale autohtone;

crearea unor centre şi reţele
informaţionale autohtone.

Nu este considerată încălcare a
dreptului exclusiv al titularului:

a) utilizarea în scopuri educaţionale;

b) folosirea unor elemente a
cunoştinţelor tradiţionale în
crearea unei opere originale a
unui autor sau coautori;

c) utilizarea obiectelor ce conţin
cunoştinţe tradiţionale care
sunt expuse într-un anumit loc,
unde ele pot fi contemplate de
către public, dacă folosirea
constă în includerea imaginii lor
într-o fotografie, într-un film sau
într-o emisiune televizată.

SUMMARY

T   he generic term of “tradi
 tional knowledge” is referred

to the entirety of knowledge and
practices usually unwritten and
orally transmitted, explicitly or
implicitly relating to:

methods of ecological, agricul-
tural and medical technolo-
gies;
handicraft and traditional skills:
textiles, carpets, costumes,
masks, pottery, glassware,
constructions, folk musical
instruments and others:
folklore: music, dances, folk
tales, folk poetry, idiomatic
expressions.

In an official document of the
World Trade Organization (WIPO)
of October 12, 1999, it is shown
that for most Member States of the
WTO  the cultural and economic
value of the traditional knowledge
is as important as modern techno-
logical innovations are for other
Member States of the WTO.

Protection of traditional knowledge
at the national level should be
provided from both cultural and
economical point of view so that
efficient results be obtained with a
view to maintenance thereof in best
conditions as well as avoidance of
certain possible misuse of rights.
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E   laborarea Directivei
 Parlamentului
European 98/EC

privind protecţia juridică a
invenţiilor biotehnologice   a
fost dictată de importanţa tot
mai mare ce revine
biotehnologiei şi ingineriei
genetice în cadrul dezvoltării
industriale a Comunităţii
Europene. În acelaşi timp ea
este orientată spre înlăturarea
divergenţelor privind protecţia
juridică a invenţiilor
biotehnologice, care ar putea
crea bariere în calea
comerţului şi spre
armonizarea legislaţiei şi
practicilor administrative ale
statelor membre în acest
domeniu.

Directiva stabileşte că
invenţiile ce se referă la
produse constând din sau
conţinând material biologic,
sau la procedee de
producere, procesare sau
utilizare a materialului
biologic, sunt brevetabile
dacă sunt noi, implică

activitate inventivă şi sunt susceptibile de aplicare
industrială.

Materialul biologic, care este izolat din natură sau
produs prin mijloace tehnice, poate fi subiectul unei
invenţii, chiar dacă el anterior se întâlnea în natură.

Directiva stabileşte obiectele ce urmează să fie
excluse de la brevetare:

a) varietăţile vegetale şi animale;

b) procedee esenţial biologice de obţinere a
plantelor şi animalelor, cu excepţia celor
microbiologice.

Nu poate constitui o invenţie brevetabilă corpul
omenesc, la diferite etape de dezvoltare, precum
şi simpla descoperire a elementelor acestuia,
inclusiv secvenţe sau fragmente de secvenţe ale
genelor.

În acelaşi timp un element izolat din corpul
omenesc s-au obţinut printr-un procedeu tehnic,
inclusiv o secvenţă sau un fragment de secvenţă
al unei gene, poate fi brevetat, chiar dacă
structura acestui element este identică cu cea a
elementului din natură. O condiţie a brevetabilităţii
în acest caz constă în dezvăluirea aplicabilităţii
industriale a secvenţei sau  a fragmentului
de secvenţă a genei în cererea de brevet
de invenţie.

Sunt considerate nebrevetabile, de asemenea,
invenţiile a căror exploatare comercială
contravine ordinii publice sau moralităţii.

PERFEC|IONAREA LEGISLA|IEI
NA|IONALE }N DOMENIUL
PROTEC|IEI INVEN|IILOR
BIOTEHNOLOGICE
(]n lumina prevederilor Directivei
Parlamentului European)

Ala GU{AN, [ef adjunct Sec\ie Metodologie [i Norme
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Urmează să fie excluse de la
brevetare:

a) procedeele de clonare a
fiinţelor umane;

b) procedeele de modificare a
germoplasmei fiinţelor omeneşti;

c) utilizarea embrionilor umani în
scopuri industriale sau
comerciale;

d) procedee de modificare a
identităţii genetice a animalelor,
care ar putea să le cauzeze
suferinţe fără nici un beneficiu
medical substanţial pentru om
sau animal, precum şi animale
rezultând din asemenea
procedee.

Directiva stabileşte că protecţia
acordată prin brevet pentru
materialul biologic ce posedă
caracteristici specifice, se extinde
asupra oricărui material biologic,
având aceleaşi caracteristici,
derivat din acel material biologic
prin reproducere sau multiplicare.

În mod similar protecţia acordată
prin brevet pentru un procedeu de
obţinere a materialului biologic,
având caracteristici specifice, se
extinde asupra materialului biologic
obţinut direct prin acest procedeu şi
asupra oricărui material biologic,
posedând aceleaşi caracteristici,
derivat din materialul biologic
obţinut direct prin reproducere sau
multiplicare.

Protecţia, acordată prin brevet
pentru un produs ce conţine sau
reprezintă o informaţie genetică, se
extinde asupra întregului material în
care produsul este încorporat şi în
care informaţia genetică se conţine
şi îşi manifestă funcţiile sale.

Sunt prevăzute excepţii ale
protecţiei acordate prin brevet
pentru materialul biologic obţinut
prin reproducerea sau multiplicarea
materialului biologic, plasat pe piaţă
de deţinătorul brevetului sau cu
consimţământul acestuia, cu
condiţia ca materialul obţinut să nu
fie utilizat pentru alte reproduceri
sau multiplicări în scopuri
comerciale.

Directiva stabileşte, de asemenea,
posibilitatea acordării unor licenţe
neexclusive obligatorii, cu condiţia
achitării unor plaţi corespunzătoare,
în cazul în care un selecţionar nu
poate obţine sau exploata un drept
asupra unei varietăţi de plante, fără
a încălca un brevet anterior sau
când un titular de brevet, pentru o
invenţie biotehnologică, nu o poate
exploata fără a încălca un drept
anterior asupra unei varietăţi de
plante. Dacă o asemenea licenţă
este acordată, statele membre
trebuie să prevadă acordarea unor
licenţe reciproce pentru titularul
brevetului privind utilizarea varietăţii
protejate şi deţinătorului dreptului
asupra varietăţii de plante privind
utilizarea invenţiei protejate.

Concomitent, Directiva prevede,
pentru invenţiile care implică
utilizarea sau se referă la un
material biologic, care nu este
accesibil publicului şi  nu poate fi
descris în cererea de brevet de
invenţie în aşa mod încât un
specialist în domeniu să o poată
reproduce, necesitatea depozitării
materialului biologic, nu mai târziu
de data depunerii cererii, la o
instituţie internaţională de
depozitare recunoscută în
conformitate cu Tratatul de la
Budapesta.

Analiza comparativă a prevederilor
Directivei şi ale legislaţiei naţionale
în domeniul protecţiei invenţiilor
biotehnologice a permis formularea
următoarelor concluzii:

invenţiile biotehnologice,
inclusiv procedeele
microbiologice, elementele
izolate din corpul omenesc sau
produse prin procedee tehnice,
inclusiv secvenţe sau
fragmente de secvenţe ale
genelor, sunt protejate conform
Legii privind brevetele de
invenţie cu condiţia dezvăluirii
în cerere a aplicabilităţii
industriale a acestora;

soiurile de plante sunt excluse
de la brevetare prin Legea
privind brevetele de invenţie,
fiind protejate prin Legea
privind soiurile de plante;

invenţiile, exploatarea
comercială a cărora contravine
ordinii publice şi moralităţii,
sunt excluse de la brevetare, în
conformitate cu Legea privind
brevetele de invenţie modificată
prin Legea nr. 1079/2000
privind modificarea şi comple-
tarea unor acte legislative;

prevederile privind excepţii ale
protecţiei acordate prin brevet
pentru un material biologic sunt
reflectate în Legea privind
brevetele de invenţie în cadrul
acţiunilor nerecunoscute drept
încălcare a dreptului exclusiv al
titularului;

prevederile privind acordarea
de licenţe neexclusive
obligatorii şi licenţe reciproce
sunt reflectate în Legea privind
brevetele de invenţie în cadrul
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posibilelor utilizări fără auto-
rizarea deţinătorului de drept;

prevederile privind depozitarea
materialului biologic în scopul
procedurii de brevetare sunt
reflectate în Legea privind
brevetele de invenţie în cadrul
cerinţelor faţă de cererea de
brevet de invenţie;

unica prevedere care nu era
reflectată în legislaţia naţională
se referea la   excluderea de la
brevetare  a procedeelor de
clonare a fiinţelor omeneşti, a
procedeelor de modificare a
plasmei germinale a fiinţelor
omeneşti, a utilizării embrionilor
umani în scopuri industriale
sau comerciale,   a procedeelor
de modificare a identităţii
genetice a animalelor, care ar
putea să le cauzeze suferinţe
fără nici un   beneficiu medical
substanţial pentru om sau
animal, precum şi a animalelor
rezultând din asemenea
procedee.

În legătură cu aceasta, în vederea
eliminării divergenţelor existente şi
în scopul implementării prevederilor
art.4 al Directivei, precum şi art. 27
al TRIPS, care prevăd excluderea
de la brevetare  a invenţiilor pentru
care este necesar să se împiedice
exploatarea comercială în scopul
protecţiei ordinii publice sau a
moralităţii, inclusiv pentru protecţia
sănătăţii şi vieţii persoanelor şi

animalelor şi în vederea interpretării
mai ample a referinţei la ordinea
publică şi moralitatea,   în noua
redacţie a Regulamentului de
aplicare a Legii privind brevetele de
invenţie, care a intrat în vigoare din
06.09.2001, au fost incluse
următoarele reguli:

(i) nu poate  constitui  o invenţie
brevetabilă corpul omenesc, la
diferite etape de formare şi
dezvoltare a lui, precum şi
simpla descoperire a
elementelor acestuia, inclusiv
secvenţei sau unei porţiuni de
secvenţă de genă, procedee de
clonare  a fiinţelor omeneşti,
procedee  de  modificare  a
identităţii genetice germinale a
fiinţelor omeneşti, utilizarea
embrionului  uman  în  scopuri
industriale şi comerciale
nemedicale;

(ii) nu poate  constitui  o invenţie
brevetabilă procedeul de
modificare  a identităţii
animalelor,  care  le-ar putea
cauza suferinţe fără  nici  un
rezultat medical substanţial
pentru  om sau animal, precum
şi animale rezultând  din
aceste procedee.

Astfel, includerea acestor prevederi
în legislaţia naţională a permis
armonizarea acesteia cu cerinţele
Directivei Parlamentului European,
în special în ceea ce priveşte
sănătatea publică, protecţia

mediului ambiant, conservarea
diversităţii genetice şi satisfacerea
anumitor standarde etice şi morale.

SUMMARY

S   ince the biotechnology

and  the genetic engineering

are playing more and more part in

the large scale of national and a

international economy, the need of

maintenance and incentive o

investments in the biotechnology

domain become very important.

However, this work can not be

carried out without providing the

corresponding and effective

legal protection of the biotechno-

logical inventions on national and

international level.

In this connection for harmo-

nization of national legislation with

the Provisions of the European

Parliament 98/EC on legal protec-

tion of the biotechnological

inventions some additions were

introduced in the national legisla-

tion on patents for inventions

referred to observance of personal-

ity dignity and integrity basic

principles, of public order and

morality.
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O  deosebită importanţă în
    domeniul protecţiei
proprietăţii industriale o are

prioritatea, deoarece, practic, în
toate cazurile de la data priorităţii
întră în vigoare toate drepturile la
obligaţiunile persoanelor în cazul,
în care se solicită un Brevet de
invenţie, stabilindu-se astfel durata
valabilităţii titlului de protecţie.

În practica mondială există diferite
metode de stabilire a priorităţii şi
anume:

din momentul creării invenţiei;

după data acţiunilor revendi-
cate (adică de la data depunerii
cererii la oficiul de brevete sau
din momentul depunerii cererii
prin poştă tradiţională sau în
mod electronic).

În legislaţia Republicii Moldova,
referitoare la domeniul protecţiei
proprietăţii industriale, sunt stipu-
late principalele norme de drept în
privinţa stabilirii priorităţii în care
sunt descrise trei tipuri de bază:

prioritate convenţională;

prioritate de expoziţie;

prioritate internă.

Conform Convenţiei de la Paris
(art. 4) prioritatea convenţională
constă în aceea că, cererea de
brevet de invenţie depusă primar în
una din ţările Convenţiei, se bucură
de prioritate faţă de celelalte cereri
similare în alte ţări membre ale
Convenţiei, timp de 12 luni din ziua
înregistrării în ţara primară a cererii.
Nu se ia în consideraţie faptul: a
fost eliberat brevet pe cererea
depusă sau ea a fost respinsă. În
toate ţările membre ale Convenţiei
de la Paris, data de prioritate a
cererii se stabileşte după data de
înregistrare în ţara primară.
Datorită acestor stipulări se permite
brevetarea invenţiei în ţările
membre timp de 1 an, fără ca
noutatea să fie contestată de o
altă cerere depusă anterior.
Deoarece, conform Convenţiei de la
Paris, invocarea priorităţii se
bazează în întregime pe legislaţia
naţională, în Republica Moldova
acest termen mai poate fi prelungit
cu două luni în cazul în care,  din
motive ce nu depind de solicitant,
invocarea unei priorităţi convenţio-
nale nu a fost efectuată în terme-
nele stabilite.

Conform Convenţiei de la Paris,
persoana care doreşte să obţină
prioritatea pe baza unei cereri
depuse anterior, este obligată să
depună o cerere de solicitare a
brevetului cu indicarea datei şi ţării
depozitului anterior.

Această cerere poate fi prezentată
în ziua depunerii cererii ulterioare (
Brazilia, Italia etc.), sau într-un
termen stabilit de la data depunerii
cererii ulterioare (Austria, Belgia,
Olanda, Norvegia, Germania) timp
de 2 luni. Pe lângă aceasta trebuie
să fie depusă copia cererii primare,
autentificată de oficiul de brevete
ce a recepţionat cererea prin data
depunerii ei şi, în cazul în care se
solicită, se prezintă şi traducerea
acesteia. Copia cererii primare nu
poate fi cerută mai devreme de 3
luni de la data depunerii sau în
termen de 16 luni de la data
depozitului a acestei cereri
anterioare sau dacă există mai
multe cereri anterioare de acest tip,
de la cea mai devreme dată de
depozit a respectivei cereri. Pe
lângă aceasta solicitantul trebuie să
indice numărul cererii primare

PRIORITATEA INVEN|IEI

Viorel IUSTIN, examinator, Direc\ia Inven\ii
al Departamentului Examinare AGEPI
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(Conform Convenţiei de la Paris şi
redactată la Lisabona). Copia
cererii primare poate fi solicitată
într-un anumit timp (3-6 luni). În
Republica Moldova actele care
justifică invocarea priorităţii, însoţite
de un certificat de prioritate (al datei
depozitului) şi de o traducere în
limba de stat, se depun de către
solicitant în termen de 3 luni de la
data depozitului naţional
reglementar. În caz de neres-
pectare a termenilor indicate
prioritatea invocată nu se
recunoaşte.

Pentru confirmarea priorităţii
convenţionale în oficiile de brevete
există anumite subtilităţi. În SUA,
de exemplu, cererea de solicitare a
priorităţii, pentru care nu există o
formă deosebită, şi copia cererii
primare autentificate obligatoriu, e
necesar să fie prezentate în
următoarele cazuri:

apariţia priorităţii de conflict;

dacă examinatorul contrapune
cererii internaţionale depuse un
material apărut mai târziu,
solicitantul dorind să excludă
referinţa la acest material;

la cererea examinatorului (care
nu poate fi solicitată mai
devreme de 6 luni, după
depunerea cererii în SUA).

În toate celelalte situaţii
documentele indicate pot fi depuse
în această ţară şi mai târziu dar
obligatoriu până la achitarea taxelor
de eliberare a brevetului.

Prioritatea de expoziţie e
bazată pe conlucrarea tuturor
statelor ce fac parte din convenţia
de la Paris privind proprietatea

industrială. Se permite ca una din
ţările membre să prezinte la
expoziţia internaţională oficială sau
recunoscută oficial ca internaţională
pe teritoriul alteia invenţiile fără titlul
de protecţie şi, în aşa caz, data
prezentării la expoziţie a invenţiei
se socoate ca dată de prioritate,
dacă în ţara unde a fost expusă
invenţia se va depune cerere de
brevet. Termenii de depunere a
unei astfel de cerere de brevet din
momentul introducerii exponatului
într-o expoziţie este limitat, fiind
reglementat de oficiile de brevete.
În Republica Moldova, de exemplu,
acest termen constituie 6 luni, în
care solicitantul trebuie să depună
documente cu următorul conţinut:
denumirea expoziţiei, adresa şi
data deschiderii acesteia, numele,
prenumele şi adresa persoanei
fizice ori sediul persoanei juridice
care a depus obiectul în expoziţie,
data când s-a făcut expunerea
publică, numărul şi data
certificatului de garanţie, o copie a
descrierii obiectului expus,
certificată de administraţia
expoziţiei, din care să rezulte că
obiectul expus, este identic cu cel
descris precum şi o traducere în
limba de stat a acestei descrieri.
După cum ne demonstrează
practica articolul 11 a convenţiei de
la Paris nu este obligatoriu pentru
utilizarea articolului în legislaţia
naţională a ţărilor membre. Despre
aceasta ne vorbeşte şi lipsa
normelor despre prioritatea de
expoziţie  în legislaţia unor ţări
membre ale Convenţiei: Argentina,
Belgia, Irlanda, Canada, Luxem-
burg, Turcia etc. Un grup de ţări din
CSI ca Ucraina , Belarusi, Georgia
şi Moldova recunosc dreptul la
prioritatea de expoziţie.

Prioritatea Internă este
prioritatea ce se solicită în cererea
ulterioară bazată pe cererea
naţională depusă anterior.

Reglementarea priorităţii interne,
atunci când cererea ulterioară şi
cea anterioară au fost depuse în
oficiile naţionale de brevet, ţine
numai de legislaţia naţională a
oficiilor. În comparaţie cu numărul
titlurilor de protecţie, care se referă
la prioritatea convenţională cu cele
care se publică şi în care se solicită
prioritatea internă este, semnificativ,
mai puţin. Analizând datele ţărilor
avansate, prioritatea internă
constituie  3…23% de la
totalitatea de titluri de protecţie
publicate.

Nr. Ţara Nr. titlurilor deprotecţie

1 SUA 23
2 GB 9
3 FR 3
4 DM 2,9
5 MD 3

Prioritatea internă poate fi solicitată
timp de 12 luni de la depunerea
cererii anterioare, cu excepţia
situaţiei când pe cererea anterior
depusă a fost solicitată prioritatea.
Prioritatea internă poate fi solicitată
nu mai târziu de 2 luni de la
depunerea cererii ulterioare. Pe
lângă aceasta prioritatea internă nu
poate fi refuzată din motiv că
anumite elemente ale acesteia,
pentru care se revindică protecţia.
Nu figurează printre revendicările
formulate în cererea depusă în ţara
de origine sau anterior, cu condiţia
ca toate documentele depuse o
dată cu această cerere să conţină
elementele respective şi în acest
caz cererea anterioară se
consideră retrasă. Prioritatea poate
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fi, de asemenea, stabilită în baza
câtorva cereri depuse anterior,
referindu-se pentru fiecare termenul
prevăzut de 12 luni.

Legislaţia Republicii Moldova nu
permite invocarea mai multor
priorităţi în cascadă.  Nu admite ca
în cerere să fie invocate priorităţi
mozaice. Excepţie poate fi cazul în
care un document prioritar conţine
o referinţă la alt document prioritar,
şi o menţiune clară că elementele
din ambele documente pot fi
combinate într-un mod particular.

SUMMARY

T   he priority is of a particular
 importance in the industrial

property field because practically
all rights and obligations of natural
persons enter into force from the
date of priority and thus it is
determined the terms of protection.

The legislation on industrial
property protection of the Republic
of Moldova includes the main
conditions for determining the
priority. There are described three
basic types of priority:

Convention priority;

Exhibition priority;

Internal priority.

According to the Art. 4 of the Paris
Convention the convention priority
consists in that the first application
was made in a State party to the
Paris Convention for the Protection

of Industrial Property and has
priority in comparison with similar
applications in other countries
being parties of the Paris Conven-
tion. In the Republic of Moldova
this term may be extended up to two
months in cases which are indepen-
dent of the applicant and invoca-
tion of the convention priority
wasn’t made in the determined
terms.

Exhibition priority. According to
the Paris Convention for the
Protection of Industrial Property a
State party may present in an
exhibition held on the territory of a
State party inventions without titles
of protection, and in this case the
date as from which the invention
was presented to the public as such
exhibition is considered as the
priority date on condition that the
application be filed in the exhibi-
tion country. The terms of filing on
such application are limited by the
national patent offices, e.g. in the
Republic of Moldova this term
constitutes 6 months during which
the applicant shall file with the
AGEPI following documents:
denomination of the exhibition,
address and date of opening there
of, name, forename and address of
the natural person or domicile of
the legal person who presented his
invention in the exhibition, date of
presentation to the public, number

and date of the warranty certificate
copy of description of the exhibited
object, certified by the exhibition
administration making evidence of
identity of the exhibited object with
the described one, and translation
of the description in the national
language.

Internal priority - the priority of an
invention which may be determined
in accordance with the date of
filing of an earlier application by
the same applicant in respect of the
same invention on condition that
the application for which such
priority is claimed is filed within 12
months following the filing date of
the earlier application.

In such case, the earlier applica-
tion shall be deemed withdrawn.
The internal priority may be
claimed within 2 months following
the filing date moreover this
internal priority may not be refused
on the ground that certain elements
thereof for which the priority is
claimed do not appear among the
claims formulated in the applica-
tion in the country of origin or
earlier, provided that all the
documents filed with this applica-
tion disclose such elements.
Priority may be determined on the
basis of more than one application
filed at an earlier date if the time
limit for each application consti-
tutes 12 mouths.
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A   pariţia unor
  obiecte cu drepturi
exclusive

condiţionează necesitatea
înregistrării lor, fapt care
provoacă multe litigii, al căror
obiect este legitimitatea
înregistrării acestor drepturi.

Aplicarea unor variate
mijloace de apărare asupra
încălcărilor de drepturi
exclusive este legată de
participarea activă a
organelor puterii adminis-
trative.

Comisia de Apel a AGEPI
este un organ administrativ de
soluţionare a litigiilor în
domeniul protecţiei proprietăţii
industriale, care activează
conform legislaţiei Republicii
Moldova, în baza Statutului şi
actelor normative ale AGEPI
privind activitatea Comisiei de
Apel, precum şi a tratatelor
internaţionale la care Repub-
lica Moldova este parte.

Până la adresarea în instanţa judecătorească,
valabilitatea titlului de protecţie poate fi contes-
tată în mod administrativ la comisia de apel.

Hotărârile Comisiei de Apel au importanţa atât în
soluţionarea litigiului între două persoane, când o
persoană contestează înregistrarea OPI făcută
pe numele altei persoane, cât şi în determinarea
relaţiilor între solicitant (titular) şi AGEPI
(examinarea posibilităţilor de înregistrare a
brevet de invenţie).

Conform art. 36 al Legii nr. 461/1995 privind
brevetele de invenţie Comisia de Apel
soluţionează contestaţiile privind:

a) suspendarea procedurii cu privire la cerere;

b) acordarea brevetului sau respingerea cererii;

c) stabilirea priorităţii sau nerecunoaşterea unei
priorităţi;

d) cererea de revalidare a brevetului;

e) anularea brevetului.

În  alineatul 5.1. al Regulamentului cu privire la
Comisia de Apel, care stabileşte modul de
examinare a contestaţiilor, sunt dezvăluite în
detalii şi competenţa Comisiei de Apel.

Reieşind din obiectele stipulate, Comisia de Apel
soluţionează, de fapt, toate cazurile de litigii, care

SOLU|IONAREASOLU|IONAREASOLU|IONAREASOLU|IONAREASOLU|IONAREA
CONTESTA|IILOR PRIVINDCONTESTA|IILOR PRIVINDCONTESTA|IILOR PRIVINDCONTESTA|IILOR PRIVINDCONTESTA|IILOR PRIVIND
HOT+R~RILE DE ACORDAREHOT+R~RILE DE ACORDAREHOT+R~RILE DE ACORDAREHOT+R~RILE DE ACORDAREHOT+R~RILE DE ACORDARE
A BREVETELOR }N COMISIAA BREVETELOR }N COMISIAA BREVETELOR }N COMISIAA BREVETELOR }N COMISIAA BREVETELOR }N COMISIA
DE APEL A AGEPIDE APEL A AGEPIDE APEL A AGEPIDE APEL A AGEPIDE APEL A AGEPI

Natalia {TIRBU, jurist, Sec\ia Contencios, AGEPI
secretar al Comisiei de Apel
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pot să apară la toate etapele de
înregistrare a obiectului de
proprietate industrială (OPI) la
AGEPI, începând cu depunerea
cererii de înregistrare a OPI şi până
la eliberarea titlului de protecţie.
Inclusiv  contestaţiile depuse de
către persoanele terţe împotrivă
validităţii OPI pe teritoriul Republicii
Moldova în decursul perioadei de
valabilitate a OPI.

Contestaţiile pot fi depuse la
Comisia de Apel de către solicitant.
(conform art. 16 (5) din Lege), dacă
nu este de acord cu hotărârea luată
de către Secţia examinare, în
termen de trei luni de la data
adoptării hotărârii.

Contestaţiile pot fi depuse la
Comisia de Apel de către o
persoană terţă, care consideră că
înregistrarea brevetului de invenţie
încalcă drepturile lui, în decurs de
şase luni de la publicarea în
Buletinul Oficial a datelor referitoare
la acordarea brevetului de invenţie,
dacă nu este îndeplinită cel puţin
una din condiţiile prevăzute la art.
4-8 ale Legii privind brevetele de
invenţie.

Comisia de Apel, în termen de 10
zile de la data depunerii
contestaţiei, notifică persoanelor
interesate data examinării ei.
Contestaţia se examinează în
conformitate cu art. 36 (3) din Lege,
în termen de 3 luni de la data
depunerii la AGEPI. În termen de o
lună de la data emiterii hotărîrii,
Comisia de Apel notifică
persoanelor interesate despre
hotărîrea luată.

Comisia de Apel oferă persoanelor
interesate posibilitatea să ia

cunoştinţă, în termen de 2 luni de la
data depunerii contestaţiei cu
materialele acesteia pentru
prezentarea sugestiilor sale în
vederea motivelor de contestare a
titlului de protecţie.

În cazul în care Comisia de Apel
este de acord cu contestaţia, ea
reexaminează hotărîrea adoptată
de Secţia examinare, luîndu-se în
consideraţie rezultatele analizei şi
documentării efectuate anterior.

Dacă, eventual, Comisia de Apel nu
este de acord cu motivele
solicitantului sau ale oricărei
persoane interesate, hotărîrea luată
de Secţia examinare rămâne în
vigoare. Comisia de Apel poate lua
decizia de remitere a cauzei spre
reexaminare.

Pentru examinarea contestaţiei la
Comisia de Apel se formează mai
întâi componenţa Comisiei,
alcătuită din Preşedinte, doi sau
patru membri (la alegerea
Preşedintelui) şi secretar. Comisia
de Apel este constituită numai din
jurişti - specialişti în domeniul
proprietăţii industriale. Componenţa
Comisiei se convoacă de către
Preşedintele Comisiei de Apel.

Comisia de Apel soluţionează
litigiile conform contestaţiilor
depuse de către persoanele
interesate sau de reprezentanţii
acestora.

Contestaţia adresată Comisiei de
Apel trebuie să conţină
următoarele:

cererea de examinare a
contestaţiei;

contestaţia şi  motivele de
înaintare a cererii;

dovada de achitare a taxei;

procura, în cazul în care
contestaţia este depusă de
către reprezentant;

materialele adiţionale la
contestaţie care dovedesc
motivele contestatarului;

În urma soluţionării în fond a
litigiului Comisia de Apel ia hotă-
rârea corespunzătoare situaţiei,
reieşind din rezultatele examinării,
ţinându-se cont de toate circum-
stanţele litigiului, în temeiul
legislaţiei în vigoare, a circumstan-
ţelor reale şi materialelor dosarului.

Hotărârea se adoptă prin majoritate
de voturi ale membrilor Comisiei de
Apel şi  se expediază persoanei
care a depus contestaţia iar în
cazul contestării unei brevet de
invenţie de asemenea se notifică şi
titularului brevetului de invenţie.
Rezultatele examinării contestaţiilor
se publică în Buletinul Oficial.

Contestaţia poate fi depusă atât de
către persoanele fizice cât şi de
cele juridice.

Conform pct. 22 al Regulamentului
privind aplicarea taxelor asupra
serviciilor în domeniul protecţiei
obiectelor proprietăţii industriale,
pentru depunerea contestaţiei
împotriva deciziei examinării la
Comisia de Apel, este necesar să
se achite taxa în cuantum de 10
salarii minime, de către solicitanţi
sau titulari naţionali şi 200$ SUA de
către solicitanţi ori de titulari străini.

În cazul în care contestaţia este
depusă de către terţi, este
obligatorie achitarea taxei în
cuantum de 15 salarii minime de
către persoanele fizice sau juridice
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naţionale şi 300$ SUA de persoa-
nele fizice sau juridice străine.

Dacă, eventual, contestatarul nu
este de acord cu hotărârea
Comisiei de Apel, el poate ataca
această hotărâre în instanţa
judecătorească în termen de trei
luni de la data primirii hotărârii
Comisiei de Apel.

Unul din motivele încetării
valabilităţii brevetului înainte de
termen este declararea nulităţii lui
în conformitatea cu art. 28 a Legii.

Articolul 28 în rândul său, prevede
motivele din care un brevet poate fi
atacat.

Conform art.28 din Lege, orice
persoană interesată poate să
depună la Comisia de Apel o cerere
de anulare integrală sau parţială a
brevetului.

Temeiuri pentru anulare sunt
următoarele:

a) invenţia protejată nu îndepli-
neşte condiţiile de breveta-
bilitate, stabilite prin lege;

b) în revendicări există elemente
care au lipsit în documentele
iniţiale ale cererii;

c) esenţa invenţiei nu a fost
dezvăluită deplin şi clar în
descriere;

d) în brevet nu a fost indicat
corect inventatorul sau titularul.

În Comisia de Apel a fost
examinate cazuri care cad sub
incidenţa pct. d) art. 28 a Legii.

Astfel, la 08.09.1999 în Comisia de
Apel au fost depuse de către Firma
Meditor Pharmaceutical Ltd., (IL)

două contestaţii privind anularea
brevetului de invenţie nr.586 C2 cu
titlul “Substanţă medicamentoasă
cu acţiune antihipotensivă “Difetur””
şi brevetului de invenţie nr.640 C2
cu titlul “Metodă de profilaxie a
intoxicaţiei cu oxigen la oxigenarea
hiperbară”, titularii fiind
Universitatea de Stat de Medicină şi
Farmacie “N. Testemiţianu”, MD şi
Centrul Ştiinţific de Producere
“Farmzaşcita”, RU în primul caz  şi
Universitatea de Stat de Medicină şi
Farmacie “N. Testemiţianu” în al
doilea caz, motivând contestarea
prin aceea că invenţiile respective,
în realitate sunt rezultatul activităţii
creative a grupului de specialişti din
următoarele instituţii: Centrul
Ştiinţific de Producere
“Farmzaşcita”, RU, Universitatea de
Stat de Medicină şi Farmacie “N.
Testemiţianu, MD, Centrul Ştiinţific
Cardiologie din Rusia, Centrul
Ştiinţific de Stat din Rusia “Institutul
de Biofizic”, (RU). Faptul indicării
incorecte a titularilor brevetului dat
a fost confirmat de Universitatea de
Stat de Medicină şi Farmacie din
Republica Moldova (MD) prin
scrisoarea nr. 03/07/02-524 din
08.09.99.

Comisia de Apel a acceptat cererile
părţilor şi a recunoscut faptul
indicării incorecte a titularilor
brevetului dat.

În  baza art. 28 pct. d) şi art. 30 pct.
1 a)  ale  Legii nr. 461/1995 privind
brevetele de invenţii, în
conformitate cu capitolul 8 al
Regulamentului privind Comisia de
Apel a AGEPI Comisia a luat
hotărârea prin care au fost
recunoscute întemeiate şi
satisfăcute integral revendicările din

contestaţia firmei Meditor  Phar-
maceutical  Ltd., (IL) şi anulate
integral din momentul constituirii
depozitului naţional brevetul nr. 640
C2 cu titlul (54) Metodă de
profilaxie a intoxicaţiei cu
oxigen la oxigenarea
hiperbară, solicitat prin cererea nr.
(21) 95-0363 din (22) 11.10.1995 şi
brevetul nr. 586 C2 cu titlul (54)
Substanţă medicamentoasă
cu acţiune antihipotensivă
“Difetur”, solicitat prin cererea nr.
(21) 95-0253 din (22) 25.05.1995.

Următoarea contestaţie conform
pct. d) art. 28 Legii nr. 461/1995
privind brevetele de invenţie a fost
împotriva valabilităţii brevetului nr.
213 cu titlul “Procedeu de fabricare
a rotorului pentru electromotor
asincronic umplut cu lichid”,
înregistrat pe numele dlui
Corabadjac Constantin, MD,
depusă de către persoana terţă
S.A. “MOLDOVAHIDROMAŞ”, MD
la data de 14.08.1995.  Conform
contestaţiei depuse reiese că
titularul, Corabadjac C. a depus la
AGEPI o cerere de brevet de
invenţie fără acordului S.A.
“MOLDOVAHIDROMAŞ”, MD, în
baza brevetului fostei URSS nr.
1804681 al cărui titular a fost S.A.
“Centrul Tehnico- Ştiinţific de
Hidravlică din Rusia, RU,
succesorul căruia fiind S.A.
“MOLDOVAHIDROMAŞ”, MD.

Dl. Corabadjac Constantin în
brevetul URSS a fost indicat ca
autor al invenţii. În conformitate cu
prevederilor alin. 84 al
Regulamentului Provizoriu cu
privire la protecţia proprietăţii
industriale, aprobat prin hotărârea
Guvernului Republicii Moldova
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nr.456 din 26 iulie 1993 se permite
atât solicitanţilor cît şi autorilor să
depună cereri privind eliberarea
brevetului de invenţie al Republicii
Moldova în baza brevetului,
certificatului de autor sau deciziei
de înregistrare a brevetului ale
organului VNIIGPĂ al URSS, adică
persoanele indicate au aceleaşi
drepturi la brevetul de invenţie.

Conform pct. 33 al Regulamentului
Provizoriu, autorul în decurs de 60
de zile din momentul notificării
instituţiei privind asigurarea
protecţiei a invenţiei, are dreptul să
depună o cerere şi fără acordul
instituţiei, dacă ultima nu a luat
măsurile necesare prin acest sens.

Contestaţia a fost examinată la şedinţa Comisiei de Apel şi în baza pct.84 şi
33 ale Regulamentului provizoriu a fost adoptată hotărârea Comisiei de Apel
de recunoaştere ca neîntemeiată şi de respingerea integrală a revendicărilor
contestatarului. Decizia Comisiei de Examinare se menţine în vigoare, după
care a fost luată hotărârea de eliberare a brevetului.

Însă, ńu părere de rău, valabilitatea brevetului a fost suspendat anticipat din
motivul neachitării în termenul stabilit a taxei de menţinere în vigoare.

SUMMARY

T   his article is provided for a large public and is setting forth procedures
of examination of oppositions against decisions to grant patents for

inventions with the Appeals Board of the AGEPI being the administrative
organ on examination of the disputes in the industrial property field.

There are presented some examples of the Appeals Board practice as well.

The article examines in details Variants of disputes element in respect of
withdrawing the patents caused by wrong indication of the inventor or the
patent owner.

M O Z A I C

Cuprul previne încărunţirea
Oamenii de ştiinţă au stabilit faptul că pentru organismul uman cuprul este un element foarte

necesar. Studiile întreprinse de specialiştii Societăţii Germane pentru Nutriţie au determinat şi cantităţile
minime zilnice de cupru ce trebuie să se găsească în alimentaţia unui om sănătos: 2-5 mg.

Aproximativ 50 de compuşi chimici, în rândul cărora se înscriu şi metalele grele precum cuprul,
stau la baza unei corecte „aprovizionări” a uzinei umane. Elementul menţionat intervine, spre exemplu, în
metabolismul unor procese de care depinde sănătatea arterelor şi a inimii, jucând deci un rol vital în organ-
ism. Prezenţa sa este importantă şi prin faptul că favorizează asimilarea altor metale cu rol major ca zincul şi
molibdenul.

Dar cuprul are şi un rol în estetica noastră. Atunci când el este prezent în cantităţi suficiente,
coloraţia podoabei capilare nu are de suferit. Carenţele în cupru conduc, în schimb, la încărunţiri precoce.
Albinoşii, spre exemplu, nu pot asimila cuprul, ceea ce şi explică „infirmitatea” lor.

De unde îşi procura însă organismul cuprul necesar? Din ceai, cacao, cafea, dar şi din cereale.
Aşadar, puneţi la dispoziţia corpului dv. cuprul necesar! Desigur, nu în exces, deoarece el se poate transforma
foarte repede într-o periculoasă otravă.
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S    tudiul unor cazuri
   ne arată ca
 tentativele de a

schimba posesia domenelor
de la un deţinător la altul au
generat o serie de efecte
secundare,  care pot fi numite
“acaparare inversă” (reverse
domain name hijacking). 1

Aceste situaţii au fost
descrise, ca tentativa unor
proprietari de mărci de a
acapara domenele deţinute
legal de deţinătorii săi.2

Deţinătorii legali sunt
persoanele care au un interes
legitim, însă nu deţin un drept
la marcă (deţinătorii inocenţi),
de ex. au un nume personal
sau de business identic cu
domenul sau persoanele care
deţin mărci identice ori
similare cu alte mărci
(proprietari concurenţi sau
cotitulari). Apariţia unor
asemenea dispute s-a datorat
în special  slăbiciunii
procedurii NSI şi chiar a
UDRP de a reglementa

asemenea situaţii. Un studiu empiric arată că
asemenea cazuri  constituie aproximativ 50% din
disputele dintre mărci şi domene. Din acestea
majoritatea sunt decise în favoarea deţinătorilor
iniţiali.3  Astfel, în Ciacalone c. Network Solu-
tions4  un individ a înregistrat domenul <ty.com>,
identic cu numele fiului său “Ty”, cu ajutorul
căruia identifica un web-site ce descria afacerile
sale în domeniul ordinatoarelor. Compania Ty
Inc. a utilizat procedura NSI pentru blocarea
domenului. Reclamantul a obţinut de la instanţă
o decizie provizorie prin care a preîntâmpinat
compania Ty Inc. să intervină împotriva
domenului său. Un rezultat diferit însă a fost
obţinut în Pike c. Network Solutions,5  unde
instanţa l-a deposedat pe Peter Pike (consultant
imobiliar) de domenul <pike.com>, acordându-l
lui Floyd Pike (consultant în domenul aparatajului
electric, ce deţinea marca Pike).

INTERACTIVITATEAINTERACTIVITATEAINTERACTIVITATEAINTERACTIVITATEAINTERACTIVITATEA
DINTRE M+RCILE DEDINTRE M+RCILE DEDINTRE M+RCILE DEDINTRE M+RCILE DEDINTRE M+RCILE DE
COMER| {I DOMENELECOMER| {I DOMENELECOMER| {I DOMENELECOMER| {I DOMENELECOMER| {I DOMENELE
DE INTERNETDE INTERNETDE INTERNETDE INTERNETDE INTERNET

Procopie Procopie Procopie Procopie Procopie BURUIAN+BURUIAN+BURUIAN+BURUIAN+BURUIAN+, magistru ]n drept, magistru ]n drept, magistru ]n drept, magistru ]n drept, magistru ]n drept

1 C. Oppedahl, Recent Cases Examine Reverse
Domain Name Hijacking, 1999, WestLaw(Cite
as: 21Hastings Comm/Ent.L.J 535). Acest
articol analizează câteva cazuri de acaparare
inversă.

2 Vezi K.L. Alcantara, Trademarks in Cyberspace,
1998, WestLaw(Cite as: PLI/Pat 401, *410).

3 Ibid. 191, p.7,10.

4 Vezi No. 1996 WL 887734.

5 Vezi cazul No. 96-CV-5256, 11/25/96

(Sfârşit. Început în nr. 3/2001)
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Mulţi întreprinzători aleg să
folosească mărcile sau numele lor
în calitate de domene, deoarece
consumatorii sunt deja familiarizaţi
cu aceste nume şi le pot găsi uşor
în Internet. Dreptul cu privire la
mărci prevede posibilitatea folosirii
unor mărci identice de către mai
multe persoane. DNS permite, însă,
numai existenţa unui domen unic şi
oferă prioritate celui care primul a
solicitat înregistrarea. Ca rezultat
proprietarul de marcă care primul a
obţinut înregistrarea poate
împiedica ceilalţi deţinători legitimi
a unor mărci identice de a
înregistra domenul identic mărcilor
lor. Aceasta situaţie a rezultat în
numeroase dispute care pot fi
împărţite în mai multe categorii cum
sunt : 1) o marca identică este
deţinută de persoane diferite din
aceeaşi jurisdicţie pentru clase de
bunuri şi servicii diferite; 2) o marcă
identică este deţinută de persoane
diferite din jurisdicţii diferite pentru
aceeaşi clasa de bunuri şi servicii;6

3) întreprinzătorii  folosesc nume
identice sau similare cu cele ale
proprietarilor de mărci .

În rezolvarea unor asemenea
dispute instanţele iau în
considerare forţa (faima) mărcii
(inclusiv perioada de folosinţă),

probabilitatea de confuzie (inclusiv
asemănarea mărcilor, asemănarea
bunurilor, canalelor de comerţ şi
potenţialii clienţi). 7  Un factor
important considerat de instanţe
este perioada de utilizare a domenu-
lui, cheltuielile legate de acesta şi
pasivitatea părţii ce-l reclamă. Astfel
în Gateway 2000 c. Gateway.com
instanţa a stabilit că pârâtul avea un
interes legitim în domenul <gateway.
com>, deoarece a fost folosit cu
bună credinţă mai mult de 6 ani.8

În cazurile în care întreprinzătorii
folosesc în calitate de mărci nume
generice sau domene alcătuite din
abrevierea numelui ori mărcii
instanţele sunt mai puţin decise să
contracareze terţele persoane  de a
folosi nume sau domene identice.
În CDS Solutions c. Tooker9

instanţa a conchis că domenul
reclamantului <cds.com> nu viola
dreptul la marcă “CDS”  al
reclamantului, deoarece această
marcă nu obţinuse o însemnătate
secundară.10  În continuare instanţa
a mai declarat că CDS era
un nume generic, putând fi
folosit de mai mulţi întreprinzători
în formă abreviată.

În cazul în care o marcă este mai
slabă (mai puţin cunoscută), iar

părţile comercializează bunuri şi
servicii diferite, deţinătorul iniţial are
mai multe şanse de a-şi păstra
domenul. Astfel  în ImOn c.
ImaginOn11  instanţa a refuzat să
decidă suspendarea domenului
<imon.com>, declarând că domenul
pârâtului nu putea cauza confuzie
cu marca reclamantului “IMON”,
deoarece această marcă nu era
puternică, iar bunurile şi
consumatorii erau diferite. În alt
caz, reclamantul descoperind că
pârâtul nu avea înregistrată o
marcă a invocat procedura NSI iar
apoi a acţionat în judecată.12

Instanţa a declarat că activităţile
pârâtului erau prea diferite de cele
a reclamantului, hotărând că
deţinătorul domenului nu încălca
nici un drept al reclamantului.

La acelaşi rezultat se poate  ajunge
şi în cazurile “mărcilor similare”,
chiar dacă proprietarii concurenţi
folosesc aceleaşi canale de comerţ
şi concurează pentru aceiaşi piaţă.
În CCBN.com c. c-call.com13

reclamantul şi pârâtul deţineau
mărci de servicii similare şi,
respectiv, domenele <StreetEvent.
com> şi <StreetFusion.com>.
Ambele părţi foloseau marca de
serviciu şi domenul pentru oferirea
de informaţii on-line cu privire la

6 G. Smith (1997), p.46.

7 D.W. Swartz, The Limitations of Trademark Law in Addressing Domain Name Disputes, UCLA Law Review, 2000, WestLaw.

8 Acest caz este descris în R.W.Gole (1999), *411.

9 Cazul No. 15 F.Supp. 2d  986. Vezi Data Concepts c. Digital Consulting (150 F3d 620); Network Network c.CNS (CV 98-
1349). NM), disponibil la http://www.tnn.com/media/order.pdf, vizitat la 02/08/00.

10 În determinarea faptului dacă o marcă a dobândit o semnificaţie secundară se iau în calcul următorii factori: (1) cheltuielile
de reclamă, (2)  studiul consumatorului cu privire  la marcă, (3)  apariţia nesolicitată în mas-media a produselor, (4)
succesul vânzărilor, (5) atentatele de a plagia marca  (6)  durata şi exclusivitatea utilizării mărcii.

11 Case No. 90 F.Supp.2d 345. Vezi, de asemenea, Simon Property Group c. mySimon (2000 WL 869341), BigStar Enter-
tainment c. New Big Star (2000 WL 420549).

12 Iterstellar Startship Services c. Epix, Inc (983 F.Supp. 1331).

13 Cazul No. 73 F.Supp. 2d 106.
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valorile mobiliare. Instanţa a
declarat că deşi ambele mărci erau
similare în multe privinţe, iar părţile
concurau între ele, nu exista nici o
proba de existenţă a “ probabilităţii
reale de confuzie”. Instanţa a mai
stabilit că marca reclamantului nu
era suficient de puternică, deoarece
fusese folosită numai un an.

În situaţia când marca este bine
cunoscută e foarte posibil ca
instanţele să decidă în favoarea
deţinătorului cu o durată de folosire
mai îndelungată. În ActMedia c.
Active Media14  instanţa a interzis
pârâtului utilizarea domenului
<actmedia.com>, stabilind că
marca “ActMedia” era  larg
cunoscută ca o sursă pro-eminentă
pentru servicii, iar acele servicii
erau puternic asociate cu acea
marcă.  Instanţa a mai constatat că
marca avea o valoare secundară
substanţială, dobândită prin
cheltuieli şi eforturi mari. In
continuare instanţa a declarat că
înregistrarea domenului este o
însuşire şi folosire neautorizată a
mărcii, constituind o indicare falsă a
originii ce poate genera confuzie pe
piaţă. În încheiere instanţa a
declarat că domenul crease
probabilitatea diluării calităţii
distinctive a mărcii. În Hasbro c.
Clue Computing, însă, instanţa a
declarat că “dacă alt utilizator de
Internet are un motiv legitim pentru
a folosi marca renumită ca domen
fiind primul care înregistrează
domenul,  deţinătorul trebuie să fie
capabil să-l folosească, cu condiţia
ca nu va viola sau dilua marca
respectivă”.

În cazurile în care mărcile
concurente sunt folosite în jurisdicţii
diferite probabilitatea de prevenire
a unei părţi utilizarea mărcii sale ca
domen este şi mai mică. În Prince
Plc c. Prince Sports Group15  părţile
foloseau mărci identice pentru
servicii legate de industria
ordinatoarelor şi, respectiv, pentru
echipament sportiv. Pârâtul (cu
reşedinţa în SUA) ameninţa
reclamantul (cu reşedinţa în Marea
Britanie) cu acţionarea în judecata
pentru violarea mărcii prin folosirea
domenului <prince.com>.
Reclamantul a cerut instanţei
pronunţarea unei decizii împotriva
pârâtului pentru ameninţări
neîntemeiate.  Instanţa  a evitat să
se pronunţe cu privire la violarea
mărcii, deoarece fusese sesizată şi
o instanţă din SUA. Instanţa
britanica, totuşi, a pronunţat o
hotărâre de interdicţie împotriva
viitoarelor ameninţări, declarând că
ameninţările pârâtului nu sunt
justificate.

Cazurile analizate ne arată că
proprietarii de mărci nu sunt
întotdeauna îndreptăţiţi să
revendice domenele identice sau
similare cu mărcile sale, deoarece
acestora le lipsesc elementele de
cybersquatting.  Instanţele au
respins, în majoritatea  cazurilor,
acţiunile proprietarilor de mărci,
deşi  sunt cazuri când instanţele au
hotărât şi invers.16  Asemenea
decizii sunt considerate injuste,
deoarece îi corupe pe deţinătorii
inocenţi de dreptul de a folosi legal
domenele lor.

În cazurile în care  sunt mai multe
persoane cu drepturi sau interese
legitime asupra domenului,
instanţele tind să dea câştig de
cauza registratorilor iniţiali. Totuşi,
în cazurile în care mărcile au
obţinut o semnificaţie  secundară
ori au devenit renumite, instanţele
aspiră să favorizeze deţinătorii de
marca seniori. O asemenea
abordare este întemeiată pe
principiul protecţiei consumatorilor
împotriva confuziei cu privire la
sursa sau calitatea bunurilor ori a
serviciilor.

6. Domenele pentru
critică

Un alt tip de dispute recent apărute,
sunt cazurile de folosire a
domenelor pentru web-siturile unor
indivizi sau organizaţii, care
plasează critici împotriva unor
companii sau produsele lor.
Asemenea domenii sunt
înregistrate cu acelaşi nume ori
marcă a companiilor supuse criticii,
prin adăugarea unui sufix, de
exemplu <microsoftsucks.com>.  În
majoritatea cazurilor instanţele sunt
rezervate în a interzice deţinătorii
de la folosirea domenelor pe
motivul dreptului la libera
exprimare. Astfel, în Lucent
Technologies c. Lucentsucks.
Com,17  instanţa de judecată a
respins acţiunea reclamantului
bazată pe Legea  cu privire la
Cybersquatting, stabilind că
domenul pârâtului <lucentsucks.
com>  constituie o parodiere în
scopuri critice, şi că nu  există
pericolul probabilităţii de confuzie

14 Cazul No.1996 WL  466527; Vezi şi Nissan Motor c. Nissan Computer (F.Supp.2d 1154).
15 Cazul No. [1998] F.S.R. 21.
16 Ibid. 191, p.10.. Cel puţin în şapte cazuri instanţele a decis în favoarea posesorilor  seniori de marcă.
17 Cazul No. 95 F.Supp.2d 528.
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sau diluării. Chiar dacă siturile web
conţin unele elemente de porno-
grafie fără oferte de servicii, instanţa
a stabilit că o asemenea folosinţă
este legală.18  Asemenea elemente
trebuie, totuşi, să fie folosite în
scopuri critice. Ca măsură de
precauţie companiile au înregistrat
domene identice cu mărcile lor şi
care conţin sufixul “sucks”.19

Totuşi, nu toate faptele s-au soldat
cu acelaşi rezultat. În Planned
Parenthood c. Bucci20  pârâtul a
folosit domenul
<plannedparenthood.com>, care
identifica un site ce conţinea mesaj
de antiavort  fiind acelaşi cu marca
reclamantului. Instanţa a decis că
pârâtul a violat dreptul la marcă,
deoarece a făcut uz comercial de
domen prin promovarea cărţii sale
cu privire la anti-avort. În continuare
instanţa a stabilit că pârâtul putea
eventual folosi alt domen pentru
activităţile sale. Astfel de hotărâri
au fost criticate pe motiv că lărgesc
protecţia mărcilor pe contul libertăţii
exprimării. Trebuie să menţionăm
că instanţele sunt mai moderate în
ce priveşte interzicerea folosinţei
domenelor care conţin un termen
deschis, care conţine critică decât
atunci când aceste domene
oglindesc în întregime o marcă.21

Nu toate domenele cu elemente
critice sunt lipsite de  elemente de
cybersquatting. De exemplu, pot
exista cazuri când intenţia reală în
înregistrarea unui  domen este de a
extorca de la proprietarii de mărci o

anumită recompensă. Desigur,
asemenea momente  au elemente
cybersquatting  şi trebuie
contracarate.

CONCLUZIE

Domenele, iniţial create pentru a
facilita accesul în Internet, au
devenit în scurt timp nişte active
valoroase, fiind considerate de
întreprinzători ca drept de
proprietate. Acestea nefiind bine
reglementate au declanşat o serie
de probleme privind administrarea
lor şi în legătura cu conflictele cu
mărcile. Administrarea DNS  a
trecut prin câteva faze, ultima
rezultând în crearea ICANN.  În
pofida rezultatelor pozitive sunt
multe încă de făcut. ICANN
constituie o instituţie mixtă, ceva
între o instituţie privată şi un organ
public internaţional, menită să
administreze resursele globale.  Ea
reprezintă atât persoanele indivi-
duale, cât şi întreprinzătorii,
organizaţiile non-guvernamentale şi
internaţionale, guvernele unor state
şi alte instituţii. Crearea unui sistem
perfect de administrare a dome-
nelor  este, însă, problematic
deoarece asemenea sisteme
trebuie să corespundă atât intere-
selor proprietarilor de mărci, cât şi
al deţinătorilor de domene. De
sistemul actual  pare a beneficia
mai mult proprietarii de mărci care
au reuşit să convingă autorităţile ce
administrează domenele să extindă
drepturile lor dincolo de drepturile

tradiţionale asupra mărcilor.
Sistemul DNS e încă în dezvoltare
şi trebuie făcuţi şi alţi paşi de
îmbunătăţire, cum ar fi crearea de
noi gTLDs, creşterea membrilor şi
participării ICANN. Nu există nici o
soluţie simplă asupra problemei
cum trebuie delimitate puterile
ICANN şi relaţiile sale cu statele, ca
subiecte de drept internaţional.
Analiza efectuată ne demonstrează
că ICANN nu are o legitimitate
instutiţională din punct de vedere
internaţional, deaceea e nevoie de
un tratat internaţional care îi va
legitima autoritatea sa. Sunt
necesare modificări de asemenea
în ceea ce priveşte administrarea
domenelor de ţară ccTLDs. ICANN
trebuie să recomande organelor
statale responsabile pentru
administrarea ccTLD  să permită
înregistrarea domenelor numai de
rezidenţii din statul respectiv. Din
momentul în care a fost decis deja
introducerea unor domene  noi,
această măsură are un raţionament
şi mai puternic.  O asemenea
politică va proteja populaţia şi
întreprinzătorii locali şi, în acelaşi
timp, va micşora numărul litigiilor
între mărci şi domene.

Utilizarea domenelor declansează o
serie de probleme legate de
exercitarea jurisdicţiei. Oamenii de
ştiinţă şi  autorităţile sunt în căutare
de noi doctrine cu privire la juris-
dicţia asupra domenelor. Doctrinele
tradiţionale rămân, totuşi, în mare
măsură valabile şi pot fi adaptate
cazurilor  de jurisdicţie asupra

18 Vezi Bally Total Fitness Holding c. Faber (29 F.Supp.2d. 1161).

19 De exemplu Bell Atlantic a înregistrat <bellatalntincsucks.com>.

20 Cazul No. [1997] WL 133313. Vezi de asemenea Jews for Jesus c. Brodsky.

21 Deţinătorii domenelor <british-telecom.org> şi <ringlingbrothers.com>, de exemplu, au fost forţaţi să cedeze domenele, în
urma procesului intentat lor. Ibid. 191, p.10.
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domenelor. Exemplele recente ne
demonstrează că instanţele pot
uneori să extindă principiile
tradiţionale cu privire la jurisdicţie
pentru a face faţă inovaţiilor
tehnologice. Instanţele, însă,  nu
trebuie să meargă prea departe în
această privinţă. Nu e necesar să
exercite jurisdicţia bazându-se
numai pe faptul că un site pasiv
este vizibil într-o anumită jurisdicţie.
Pentru această sunt obligatori
întrunirea mai multor factori. Astfel,
pârâtul trebuie să se expună
intenţionat unei anumite jurisdicţii
prin direcţionarea activităţilor sale
comerciale către un anumit stat,
vânzarea, reclama de bunuri şi
servicii, de exemplu, prin Internet.
Instanţele se cuvine să ia in
considerare beneficiile obţinute de
pârât, drept urmare a unor ase-
menea activităţi, limba utilizată în
site, etc. Instanţele trebuie să ţină
cont de povara (posibilitatea)
pârâtului de a-şi apăra cazul intr-o
instanţa judecătorească străină,
precum şi interesul altor state în a
adjudeca asemenea dispute. În
această privinţă se pare că juris-
prudenţa SUA e mai rezonabilă, pe
când cea a UE pare a fi prea largă,
ceea ce ar putea  avea un impact
negativ asupra Internetului, extin-
zând excesiv drepturile proprietarilor
de mărci. Pe de altă parte, lărgirea
activităţilor comerciale a companiilor
sau indivizilor spre pieţele străine
prin Internet nu trebuie să creeze o
supapă de salvare de la răspun-
derea legală. Aceştea se cade să
ştie că pot fi chemaţi în judecată
pentru încălcarea dreptului asupra
mărcii în alte jurisdicţii.

Indiscutabil, ceva trebuie să se
întreprindă pentru a  crea proprie-
tarilor de mărci un mecanism
eficient din punct de vedere a

costurilor şi timpului, în apărarea
drepturilor lor împotriva folosirii
ilegale a mărcii. ICANN a adoptat
procedură UDRP, care trece prin
perioada de testare. Primele
rezultate inspiră credibilitate, dar se
văd deja câteva lacune. Problema
majoră se referă la puterea
decizilor luate, conform procedurii
UDRP. O instanţă judecătorească a
declarat că o astfel de hotărâre nu
are nici o autoritate asupra instan-
ţelor naţionale. Dacă o asemenea
abordare va fi luată şi de alte
instanţe, atunci procedura UDRP
poate deveni un instrument inutil.
Aceasta poate aduce chiar la
creşterea costurilor şi timpului folosit
de părţi în rezolvarea litigiului. Apare
întrebare legitimităţii internaţionale a
ICANN-nului. Deaceea e necesar de
un sistem internaţional ce va permite
impunerea unor proceduri standard
care să oblige toate statele membre.
O altă problemă e acapararea
inversă a domenelor. Unii autori au
propus să se introducă un sistem de
penalităţi care va prevedea măsuri
pentru combaterea acaparării
inversă a domenelor. O altă preve-
dere ce trebuie îmbunătăţită e legea
aplicată.

Utilizarea domenelor  crează o
serie de dispute dintre mărci şi
domene, precum e violarea  mărcii,
diluarea, acapararea inversă a
domenelor sau cybersquattingul.
Pentru soluţionarea unor asemenea
dispute instanţele trebuie să extindă
principiile tradiţionale cu privire la
încălcarea mărcilor (bazate pe
probabilitatea de confuzie) sau
diluarea mărcii. Din pricina
presiunilor din partea proprietarilor
de mărci, legislatorilor şi
autorităţilor ce administrează
domenele, au fost create
mecanisme adiţionale pentru

soluţionarea disputelor dintre mărci
şi domene. E vorba de UDRP şi
Anti-Cybersquatting.

Deşi instanţele au emis soluţii
corecte în majoritatea cazurilor, în
unele cazuri aceste soluţii sunt
considerate incorecte. Astfel,
aceste cazuri se referă la utilizarea
domenelor  de persoanele cu un
interes  sau drept legitim ori
domenelor folosite pentru critică.
Prin extinderea drepturilor cu privire
la marcă dincolo de dreptul
mărcilor, se poate crea un prece-
dent periculos care poate avea un
impact negativ asupra deţinătorilor
inocenţi şi asupra Internetului în
general.  Deaceea  instanţele
judecătoreşti trebuie să evalueze
atent interesele şi drepturile
deţinătorilor de domene. Sunt
necesare o serie de amendamente
capabile să îmbunătăţească
legislaţia în domeniul mărcilor,
creând astfel soluţii echitabile atât
pentru deţinătorii inocenţi, cât şi
pentru proprietarii de mărci.
Asemenea soluţii vor diminua
numărul cazurilor de acaparare
inversă şi atacurilor împotriva
domenelor folosite pentru critică.

În ciuda oricăror îmbunătăţiri a
legislaţiei disputele, totuşi, nu vor
dispărea, din cauza scopului diferit
a mărcilor şi domenelor. O
diminuare, însă, în această direcţie
poate fi obţinută. În afară de
soluţiile legale, acest rezultat poate
fi obţinut,  de asemenea, şi prin
adoptarea unor sisteme tehnologice
şi administrative noi. Bunăoară, prin
crearea de noi gTLDs valoarea
domenelor va scădea, ceea ce va
aduce la micşorarea cazurilor de
cybersqatting, precum şi în
diminuarea drepturilor proprietarilor
de mărci, înapoi la principiile
tradiţionale a dreptului la marcă.
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SUMMARY

T   he Internet being more known as “Cyberspace” is one of the most rapid-up-coming industry, creating new
opportunities for dealing in different fields, e.g. mass media, advertising, music, entertainment and commerce.

Internet users enjoy posibilities to exchange the information, to purchase goods and to offer services on-line (in the
Internet). From the commercial point of view the Internet is “a combinationbetween the shopwindow and the
advertising shield”.1

Businessmen create web sites to get information and to attract potential clients. These sites have special addresses
including domains (domain names) and sub-domains. The latter may be obtained by registration thereof  in the
special registers becomig the holder’s property. Such relative easy procedure to obtain new property types (sub-
domains) determined many physical and legal persons and companies registering their valuable sub-domains. This
fact provokes some disputes, problems of the administrative and jurisdictional order.

The scope of this paper consists in examination of the special legal problems appearing in connection with domains
utilization.

Organigrama ICANN

Comitetul Cosultativ Guvernamental
(GAC)

Consiliul de directori ICANN
(19 directori)

Departamentul de Comerţ, SUA
(DOC)

Organizaţia de Suport
a Domenelor (3 directori)

Organizaţia de Suport
 a Adreselor (3 directori)

Organizaţia de Suport a
Protocoalelor (3 directori)

Membrii Individuali
a ICANN (9 directori)

Deţinătorii
Comercianţi

Deţinătorii
Necomerciali

Registrele gTLD

 Registrele ccTLD

ISPs

Registratorii

Proprietarii de mărci

ARIN

RIPE
NCC

APNIC

Forţa de Susţinere
Tehnici (IETF)

Consorţiul World Wide
Web

Uniunea  Internaţ.
a Telecom. (ITU)

Inst. Eur. a Standard.
în Telecom. (ETSI)

Membrii Individuali

Comitetul Consult.
a Membrilor

Comitetul Cosult.
de Revizie

Comitetul Consult.
Serverilor DNS



24

COOPERARE INTERNAŢIONALĂ

P   rotecţia tranzitorie
   a brevetelor de
invenţie este

reglementată în România prin
Legea nr. 93/1998 publicată în
Monitorul Oficial nr. 186 din 20
mai 1998, care conform art. 8
abrogă Ordonanţa privind
protecţia tranzitorie a brevetelor
de invenţie nr. 25 din 30
ianuarie 1998. De asemenea în
Monitorul Oficial nr. 358/22
septembrie 1998 au fost
publicate „Normele de aplicare
a Legii nr. 93/1998, privind
protecţia tranzitorie a brevetelor
de invenţie”, emise de OSIM în
temeiul art. 7 din lege.

Am făcut menţiunea celor
două acte normative
ordonanţă şi lege, deoarece
acesta prezintă importanţă
asupra posibilităţii de a cere
protecţia tranzitorie pentru un
brevet de invenţie, importanţă
pe care o voi prezenta ceva
mai târziu.

Legea privind protecţia
tranzitorie a apărut în
următoarele condiţii:

Legea brevetelor de invenţie nr. 62 din 1974,
(care a fost abrogată prin Legea privind
brevetelede invenţie nr. 64 din 21 octombrie
1991), prevedea la art. 14 b) că pentru
invenţiile care au ca obiect substanţe obţinute
prin metode nucleare, chimice, produse
medicamentoase, metode de diagnosticare şi
tratament medical dezinfectante, produse
alimentare şi condimente, precum şi soiuri noi
de plante, tulpini de bacterii şi ciuperci, noi
rase de animale şi viermi de mătase,
indiferent de condiţiile în care au fost
realizate, brevetul de invenţie se acordă
numai organizaţiilor socialiste din România.

În temeiul convenţiilor internaţionale şi chiar
al legii naţionale în domeniul proprietăţii
industriale se aplică principiul tratamentului
egal, (pentru străini şi naţionali) principiu
care a fost încălcat prin dispoziţiile Legii
nr. 62/1974.

În aceste condiţii în toată perioada 1974 –
1992 nimeni în afară de organizaţiile
socialiste nu a putut proteja prin brevet
categoria de invenţii ce au ca obiect
produsele menţionate de art. 14 al Legii
nr. 62/1974.

Astfel toate invenţiile brevetate în alte state
nu au putut fi brevetate şi în România, deşi în
temeiul Convenţiei de la Paris şi a Tratatului
de cooperare în domeniul brevetelor ar fi avut
acest drept.

PROTEC|IA TRANZITORIEPROTEC|IA TRANZITORIEPROTEC|IA TRANZITORIEPROTEC|IA TRANZITORIEPROTEC|IA TRANZITORIE
A BREVETELOR DEA BREVETELOR DEA BREVETELOR DEA BREVETELOR DEA BREVETELOR DE
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Cu ocazia negocierii şi semnării
Acordului privind relaţiile comer-
ciale dintre Guvernul României şi
Guvernul Statelor Unite ale
Americii, tema protecţiei invenţiilor,
ce nu puteau fi brevetate în
România de alţi titulari decât
organizaţiile socialiste, a fost
reluată. Acordul semnat şi ratificat
de Parlament prin Legea nr. 50/
1992 conţine o prevedere prin care
partea română se obligă printr-un
act normativ să recunoască
brevetele deja acordate pentru
categoria de invenţii menţionată,
recunoscând protecţia acestora
numai pentru perioada de valabili-
tate rămasă până la expirarea
acesteia, prin acordarea unei
protecţii denumită tranzitorie.

Este adevărat că aproape în
aceiaşi perioadă a apărut o nouă
lege a brevetelor, care a intrat în
vigoare la 21 ianuarie 1992 şi a
rezolvat problema prin faptul că nu
mai sânt nici un fel de restricţii la
brevetarea oricăror invenţii, deci
eliminând restricţia prevăzută de
art. 14 b) din legea nr. 62/1974.
Noua lege a brevetelor a prevăzut o
serie de măsuri reparatorii, dar a
omis situaţia invenţiilor ce nu au
putut fi brevetate de alţi titulari
decât organizaţiile socialiste.

Cu toate că noua lege a eliminat
restricţia, totuşi titularii invenţiilor
brevetate în alte state nu mai
puteau cere protecţia şi în România
deoarece aceasta se face doar în
12 luni (prioritate convenţională) de
la data depozitului reglementar al
cererii de brevet de invenţie în ţara
de origine, aşa cum prevede
Convenţia de la Paris.

În aceste condiţii a fost emisă
Ordonanţa nr. 25/1998 în temeiul

căreia titularii unui brevet de
invenţie, acordat într-o ţară membră
a Uniunii de la Paris sau a OMC, au
la dispoziţie o perioadă  de 6 luni în
care pot cere recunoaşterea
acestuia şi în România.

Ordonanţa nr. 25/1998 a fost
abrogată prin Legea nr. 93/1998
care are acelaşi conţinut.

Problema abrogării prin legea
ulterioară sau a constituţionalităţii
ordonanţei nu prezintă un interes
pentru a putea fi pusă în discuţie.
Totuşi abrogarea ordonanţei şi
emiterea unei noi legi cu acelaşi
conţinut au o incidenţă asupra
termenului de 6 luni în care se
poate cere protecţie tranzitorie.

Astfel, dacă ordonanţa a fost
publicată la 30 ianuarie 1998 iar
legea la 20 mai 1998, rezultă că
protecţia tranzitorie a putut fi
solicitată pe o perioadă de
aproximativ 9 luni şi 20 de zile.

Dar, de fapt, ce este protecţia
tranzitorie a brevetelor de invenţie?

Aşa cum rezultă chiar din art. 1 al
Legii nr. 93/1998 aceasta reprezintă
o recunoaştere şi pe teritoriul
României, a unei anumite categorii
de brevete de invenţie eliberate în
alte state prin acordarea unei aşa
zise „protecţii tranzitorii”.

Termenul de protecţie tranzitorie
reprezintă de fapt traducerea
termenului de „pipeline protection”
din acordul comercial România-
SUA semnat în 1993.

Situaţia acestui gen de protecţie nu
este singulară, ea se regăseşte -
este adevărat, nu pentru o situaţie
identică - şi în prima „lege asupra
brevetelor de invenţiune” din 1906,

care în art. 2 prevedea că „Orice
invenţiune brevetată în alte ţări... va
putea obţine în România un „brevet
de importaţiune...”.

Condiţiile în care se acordă
protecţia tranzitorie sunt stabilite în
cele 8 articole ale Legii nr. 93/1998
iar pentru proceduri, drepturi
conferite, transmitere, apărarea
drepturilor, menţinere în vigoare se
aplică „mutatis mutandis”
prevederile Legii nr. 64/1991,
privind brevetele de invenţie, pentru
a nu îngreuna textul legii şi a nu
dubla reglementarea acestora.

Art. 1 al Legii nr. 93/1998, reluând
prevederile art. 14 b) din Legea nr.
62/1974, stabileşte categoriile de
invenţii pentru care se acordă
protecţie tranzitorie. Şi anume cele
care au ca obiect substanţe obţinute
prin metode nucleare, chimice,
produse medicamentoase, metode
de diagnosticare şi tratament
medical, dezinfectante, produse
alimentare şi condimente, precum şi
soiuri noi de plante, tulpini de
bacterii şi ciuperci, noi rase de
animale şi viermi de mătase.

Protecţia tranzitorie se poate obţine
pentru brevete acordate în statele
membre ale Uniunii de la Paris şi
ca o noutate faţă de alte legi de
proprietate industrială, sau membre
ale Organizaţiei Mondiale a
Comerţului, acesta din urmă fiind
impusă de semnarea de către
România a acordului de la
Marakech.

Tot în art. 1 al legii se mai prevede
că pentru a obţine protecţie
tranzitorie, brevetul trebuie să aibă
o dată de prioritate, în ţara de
origine, anterioară datei de 21
ianuarie 1991.
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Stabilirea datei de 21 ianuarie 1991
a fost condiţionată de mai mulţi
factori:

prioritatea convenţională de 12
luni prevăzută de Convenţia de
la Paris şi de legea brevetelor;

data de intrare în vigoare a
Legii nr. 64/1991, care a fost 21
ianuarie 1992.

Ţinând cont de faptul că în
perioada de 12 luni de prioritate
convenţională, premergătoare
intrării în vigoare a Legii nr. 64/
1991, adică 21 ianuarie 1992,
titularii de brevete ar fi putut cere
conform legislaţiei în vigoare
protecţie în România cu inovocarea
priorităţii. S-a stabilit că protecţia
tranzitorie se va acorda numai
invenţiilor brevetate anterior datei
de 21 ianuarie 1991.

Concret, condiţiile în care se
acordă protecţia tranzitorie conform
art. 1 şi 3 ale legii, sunt în esenţă
următoarele:

solicitarea expresă de acordare
a protecţiei tranzitorii – prin
cererea depusă la OSIM (art.
2(1)(2));

brevetul de invenţie să aibă
dată de prioritate în ţara de
origine care să fi fost anterioară
datei de 21 ianuarie 1991 (art.
1 şi 3.a) Motivarea stabilirii
acestei date s-a făcut mai sus;

titularul brevetului să fie
resortisant al unui stat membru
al Uniunii de la Paris sau al
OMC, iar brevetul să fi fost
acordat în aceste state (art.1).

brevetul pentru care se solicită
protecţie tranzitorie, să fi fost

acordat pentru obiectele prevă-
zute la art. 1 şi 3b) din lege.

brevetul de invenţie să fie valid,
respectiv să se afle în perioada
de protecţie de 20 de ani (art. 2
şi 3 a)) şi să nu fi fost decăzut
sau anulat;

obiectul invenţiei să nu fi fost
brevetat în România (art. 3b));

produsul ce face obiectul
brevetului de invenţie să nu fi
fost comercializat în România
anterior datei de 31 decembrie
1993 (art. 3 c)).

Stabilirea datei de 31 decembrie
1993 implică o explicaţie. Aceasta a
fost fixată de fapt în funcţie de
prevederile Acordului comercial
România-SUA care în scrisoarea
anexă la pct. 5 prevedea că vor fi
înaintate „spre legiferare, nu mai
târziu de 31 decembrie 1993,
legislaţia necesară îndeplinirii
obligaţiilor...” acordului respectiv
cele referitore la protecţia tranzitorie
a brevetului de invenţie.

Cererea de acordare a protecţiei
tranzitorii să fi fost depusă în
termen de 6 luni de la apariţia legii.
În realitate termenul de depunere al
cererilor a fost de peste 9 luni, aşa
cum am mai demonstrat, prin faptul
că anterior legii a fost emisă
Ordonanţa 25/1998 ce a fost în
vigoare peste 3 luni, timp în care
s-au depus cereri de protecţie
tranzitorie.

O lipsă a Legii nr. 93/1998 a fost
aceea, că nu a reglementat situaţia
cererilor anterior depuse în baza
ordonanţei.

Totuşi problema cererilor depuse
anterior în baza O.G. 25/1998 a

fost, să-i spunem, „rezolvată” şi nu
reglementată prin art. 43 al
„Normelor de aplicare a Legii 93/
1998 privind protecţia tranzitorie a
brevetelor de invenţie” nr. 211,
publicate în Monitorul Oficial 358/22
septembrie 1998 şi care, deşi fac
extindere la lege, arată că „cererile
depuse sub incidenţa O.G. nr. 25/
1998... sunt valabil depuse...
urmând procedurile prevăzute de
lege”.

În privinţa „cererii de protecţie
tranzitorii” legea impune câteva
condiţii care în fapt să aducă celor
interesaţi obţinerea protecţiei.

Astfel cererea de protecţie
tranzitorie trebuia să fie:

„depusă la OSIM” - ceea ce
vizavi şi de alte dispoziţii alte
legii ne duc la concluzia că
acesta este singurul organ
abilitat să acorde protecţie
tranzitorie, în calitatea sa de
organ de specialitate al
administraţiei publice centrale;

”redactată în limba română” -
această dispoziţie fiind în
concordanţă cu Legea
brevetelor;

 „depusă prin mandatar
autorizat” – aceasta impunând
concluzia că atât pentru
depunerea cererii, cât şi în
toate procedurile în faţa OSIM
reprezentarea se face numai
prin mandatar autorizat (în
sensul prevăzut de art. 2 al
H.G. 152/1992 şi art. 5 din
Normele 211 de aplicare a Legii
93/1998).

De asemenea cererea trebuie să
conţină:
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solicitarea expresă de protecţie
tranzitorie, numele şi adresa
solicitantului, numărul şi titlul
brevetului de referinţă, cât şi
perioada de valabilitate a
acestuia, ţara de origine.

La cerere se vor anexa:

un exemplar al „brevetului de
referinţă” – prin acesta
înţelegându-se brevetul de
invenţie eliberat în ţara de
origine şi care este în vigoare
în acea ţară sau brevetul în
vigoare în altă ţară, dacă
brevetul în ţara de origine nu
s-a eliberat sau nu mai are
efecte. După cum se poate
remarca avem două situaţii:
cea a brevetului în vigoare într-o
ţară desemnată, eliberat de
exemplu de OEB, pe baza unei
cereri de brevet cu prioritate
iniţială în altă ţară, şi pentru
care nu s-a mai eliberat brevet
în acea ţară (a cererii iniţiale);

traducerea în limba română a
brevetului a cărui protecţia
tranzitorie se solicită;

dovada sau confirmarea că
brevetul este valid, dată de
oficiul care a eliberat brevetul
de invenţie de referinţă. În
principiu această dovadă
constă în confirmarea expresă
că brevetul este valid sau prin
confirmarea că taxele de
menţinere sunt plătite la zi;

declaraţia autentică a titularului
brevetului de invenţie a cărei

protecţie tranzitorie se solicită,
din care să rezulte că obiectul
brevetului nu a mai fost
comercializat de el în România
înaintea datei de 31.XII.1993.
Am explicat mai sus motivaţia
stabilirii datei de 31.XII.1993;

procura mandatarului autorizat.

Aceste din urmă acte pot fi depuse
o dată cu cererea sau într-un
termen de 2 luni de la data
acesteia, ceea ce ne duce la
concluzia că prevederile art. 4 (1) a,
b, c, respectiv cererea conţinând
solicitarea expresă de protecţie
tranzitorie, indicarea numărului
brevetului de referinţă şi titlul
acestuia, perioada de protecţie şi în
ţara în care a fost eliberat, numele
şi semnătura titularului, ar
reprezenta un „depozit minim” ce
are incidenţă asupra perioadei de
protecţie tranzitorie a brevetului în
România, respectiv data la care va
începe aceasta – conform
prevederilor art. 2(2) din lege.

Cererea de protecţie tranzitorie a
brevetetului de invenţie se exami-
nează de către OSIM sub aspectul
îndeplinirii condiţiilor prevăzute de
Legea 93/1998. de remarcat este
faptul că în cazul protecţiei
tranzitorii examinarea invenţiei nu
se face sub aspectul îndeplinirii
condiţiilor de brevetabilitate
prevăzute de Legea nr. 64/1991
privind brevetele de invenţie.

Dacă se constată, în urma
examinării, că cererea îndeplineşte
condiţiile legal stabilite, OSIM

acordă protecţia şi eliberează
certificatul de protecţie tranzitorie.

Durata de valabilitate a protecţiei
este cuprinsă între data cererii şi
până la expirarea perioadei de
protecţie a brevetului de invenţie în
ţara de origine, aşa cum prevede
art. 2(2).

Normele de aplicare a Legii nr. 93/
1998 (nr. 211 din 1998, publicate în
Monitorul Oficial nr. 358/1998),
prezintă în extenso procedura de
examinare şi taxele datorate pentru
acordarea protecţiei tranzitorii.

Legea nr. 93/1998 mai prevede că
pentru proceduri, drepturi conferite,
transmitere de drepturi, apărare a
drepturilor şi menţinere în vigoare
se aplică „mutatis mutandis”
prevederile Legii nr. 64/1991 privind
brevetele de invenţie, excepţie
făcând contestaţiile privind cererile
de protecţie tranzitorie la care
termenele sunt de 30 de zile.

Fără a intra în alte detalii, acestea
sunt principalele prevederi ale Legii
protecţiei tranzitorii, a cărei aplica-
bilitate urmează să se încheie, în
sensul că după data de 20 noiem-
brie 1998 nu se mai poate solicita
protecţia tranzitorie în România.

Deşi aparent protecţia tranzitorie
reprezintă o funcţiune juridică, fiind
în contradicţie cu principiile de bază
ale acordării protecţiei brevetului de
invenţie în România, totuşi Legea
nr. 93/1998 completează cadrul
general, reprezentând o excepţie
de la regula generală.
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N    u cred că după
    mai bine de 10
  ani de seminare şi

simpozioane internaţionale
care au prilejuit persoanelor
implicate în Protecţia Pro-
prietăţii Industriale (PPI) atât
de la OSIM, cât şi de la
AGEPI (din câte ştiu), contacte
cu specialiştii în domeniu din
Europa, SUA şi alte state, mai
sunt probleme în legătură cu
rostul dreptului comun în
Sistemul Protecţiei Proprie-
tăţii Industriale (SPPI).

Dacă, totuşi, ar mai fi astfel
de situaţii, încerc în această
parte introductivă să prezint
câteva considerente în acest
sens, deşi pentru cei avizaţi,
este limpede că fără o bază
constituţională şi de drept
comun, SPPI nu poate exista
în nici o ţară.

Este cunoscută apartenenţa Dreptului
Proprietăţii Intelectuale la dreptul civil ca
instituţie a acestuia.

De asemenea, abordând problema
temeiurilor legale pentru Protecţia
Proprietăţii Industriale în contextul unui
sistem de PI constituţional, se cuvine să
menţionăm, în primul rând, prevederile
ART: 41, pct. (1) – Protecţia proprietăţii
private, din Constituţia României care
stipulează că dreptul de proprietate (în
general, deci şi asupra proprietăţii
intelectuale) este garantat, conţinutul şi
limitele acestor drepturi fiind stabilite de
lege. În acest context, subliniez şi faptul
că, legile de protecţie a proprietăţii
intelectuale sunt legi organice, decur-
gând firesc din prevederile Constituţiei.

În plus, ART. 134, pct.(2), lit. c) din
Constituţie, prevede că statul trebuie să
asigure stimularea cercetării ştiinţifice
naţionale, iar protecţia dreptului asupra
proprietăţii Industriale, în mod deosebit a
invenţiilor, aşa cum este bine cunoscut,
este un factor important în încurajarea
activităţii novatoare, în aplicarea noilor
tehnologii în economie, astfel încât
edificarea SPPI este una din modalităţile
prin care statul îşi îndeplineşte această
obligaţie constituţională.

SOLU|IONAREA CERERILORSOLU|IONAREA CERERILORSOLU|IONAREA CERERILORSOLU|IONAREA CERERILORSOLU|IONAREA CERERILOR
DE REVOCARE ADE REVOCARE ADE REVOCARE ADE REVOCARE ADE REVOCARE A
HOT+R~RILOR DE ACORDAREHOT+R~RILOR DE ACORDAREHOT+R~RILOR DE ACORDAREHOT+R~RILOR DE ACORDAREHOT+R~RILOR DE ACORDARE
A BREVETELOR DE INVEN|IEA BREVETELOR DE INVEN|IEA BREVETELOR DE INVEN|IEA BREVETELOR DE INVEN|IEA BREVETELOR DE INVEN|IE
}N ROM~NIA}N ROM~NIA}N ROM~NIA}N ROM~NIA}N ROM~NIA

ing. Petre OHANing. Petre OHANing. Petre OHANing. Petre OHANing. Petre OHAN
[[[[[ef Departament Apeluri, ef Departament Apeluri, ef Departament Apeluri, ef Departament Apeluri, ef Departament Apeluri, OSIMOSIMOSIMOSIMOSIM

I. SĂ PUNEM DREPTUL
ÎN DREPTURILE
SALE



29

COOPERARE INTERNAŢIONALĂ

SPPI, în special sistemul de
brevete, este principalul mecanism
de stimulare a dezvoltării unei
economii concurenţiale,
(de piaţă) pe coordonatele
cercetării, industrializării şi
comerţului.

Pe baza acestor considerente
introductive se poate spune că
SPPI din România este un sistem
constituţional fundamentat pe
dreptul la proprietate şi pe
dreptul comun.

În cadrul acestui sistem de brevete,
aspectele tehnice (stadiul tehnicii,
problemă, soluţie, exemplu de
realizare, analiza comparativă de
soluţii) sunt strâns legate de
aspecte juridice (drepturi exclusive,
titular de drepturi, transfer de
drepturi, etc.) ceea ce face ca acest
domeniu să reclame specialişti cu
calificare tehnică şi juridică. Cel mai
relevant aspect, în acest sens, este
cel al delimitării sferei protecţiei,
setul de revendicări fiind prin
concepţie şi finalitate o construcţie
juridică realizată cu caracteristici
tehnice.

II. PROCEDURA DE REVO-
CARE A HOTĂRÂRII
DE ACORDARE A BRE-
VETULUI DE INVENŢIE
LA OSIM

1.  Legea nr. 64/1991 privind
brevetele de invenţie, precum şi
reglementări din dreptul comun
conţin mijloace administrative,
administrativ-jurisdicţionale şi
juridice (civile şi penale) de apărare
a drepturilor asupra invenţiilor pe
care solicitanţii, titularii şi
persoanele interesate le au la
dispoziţie atât în cursul procedurii
de eliberare brevetului:

contestaţia, reglementată de
art. 55 din Legea 64/1991;

cererea de revocare, regle-
mentată de art. 56 din Legea
64/1991,

cât şi după eliberarea titlurilor de
protecţie, respectiv:

acţiunea în contrafacere,
reglementată de art. 59 din
Legea 64/1991;

acţiunea în anulare a
brevetului, reglementată de art.
42 din Legea 64/1991.

acţiunea în concurenţă
neloială, reglementată de
Legea 11/1991.

Pentru început câteva precizări
referitoare la condiţiile prevăzute de
lege pentru adoptarea hotărârii de
acordare a brevetului de invenţie.

În conformitate cu prevederile
articolului 29 din Legea 64/1991 în
legătură cu brevetele de invenţie,
soluţionarea favorabilă a unei CBI
printr-o hotărâre de acordare a
brevetului de invenţie, se face de
către o comisie de examinare din
cadrul OSIM, în conformitate cu art.
7-11, 12 şi 13 din lege, pe baza
raportului, a raportului de
examinare a cererii de brevet,
întocmit de examinatorul CBI (ce nu
este membru al comisiei), într-un
termen de 18 luni de la data la care
s-a solicitat examinarea cererii şi a
fost plătită taxa corespunzătoare.

Publicitatea acestui act tehnico-
juridic se face potrivit prevederilor
de la articolul 29, alin.2:

„Hotărârile de acordare a
brevetului de invenţie, luate în
cadrul Oficiului de Stat pentru

Invenţii şi Mărci, se publică în 30
de zile, iar descrierile,
revendicările şi desenele
invenţiilor brevetate se publică în
cel mult 3 luni.”

După cum se cunoaşte, publicarea
hotărârilor de acordare se
realizează prin editarea lunară de
către OSIM a Buletinului Oficial de
Proprietate Industrială (BOPI), ce
cuprinde datele bibliografice ale
invenţiilor împreună cu rezumatele
acestora, câte o figură mai
reprezentativă şi menţiunea
numărului de revendicări admise
pentru fiecare invenţie.

Cât priveşte publicarea completă a
descrierii invenţiei brevetate şi a
revendicărilor admise, aceasta
trebuie să se producă simultan cu
apariţia BOPI dată fiind importanţa
datei de publicare a invenţiei ca
moment din care devine parte a
stadiului tehnicii, în ceea ce
priveşte examinarea activităţii
inventive a unor CBI ulterioare, ca
şi pentru declanşarea acţiunii de
revocare.

Deficienţa pe care o puteţi semnala
în forma actuală a articolului 29,
alin.2, va fi eliminată prin
amendarea legii.

Deci, conform legii, decizia de
acordare aparţine comisiei de
examinare cu toate consecinţele ce
decurg de aici.

Este important, de asemenea, de
menţionat că toate hotărârile luate
în cadrul Oficiului de Stat pentru
Invenţii şi Mărci vor fi motivate cel
puţin sub aspectul îndeplinirii
condiţiilor de brevetabilitate
prevăzute de art. 7-11, 12 şi 13 din
lege, în subsidiar, legat de art.13,
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având în vedere şi caracterul
tehnic, chiar dacă acesta nu este
reclamat în mod explicit de lege.

În plus, orice hotărâre de acordare
trebuie să permită identificarea,
fără echivoc, a revendicărilor care
au fost admise de comisie şi a
textului descrierii ce le susţine, cu
respectarea prevederilor art.28,
alin.3/L64/1991, unde iarăşi este o
inadvertenţă, ţinând cont de
prevederile art. 15/L64/1991 şi
Regula 9/HG152/1992, fiind vorba
de data depozitului reglementar şi
nu de „data depunerii cererii de
brevet”.

2.   După cum se cunoaşte, prin
acordarea unui nou brevet de
invenţie, revendicările aferente
acestuia definesc o nouă pro-
prietate delimitată de caracteristicile
cuprinse în revendicări, având
conţinutul determinat, în principal,
de drepturile exclusive (monopol)
ale titularului prevăzute la articolul
34 din L64/1991.

Terţii rămaşi în afara acestui
domeniu de proprietate, dar care au
interese în acest domeniu (în
principal concurenţii), după
publicarea deciziei de acordare
văzându-se confruntaţi cu
perspectiva drepturile de monopol
ale titularului pe un termen de 20
de ani, pot avea un sentiment de
frustrare, legat de brevetul pe care
OSIM urmează să-l elibereze,
încercând să „cenzureze” decizia
comisiei de examinare.

Această acţiune de cenzurare a
deciziilor de acordare publicate de
OSIM îmbracă din p.d.v. legal forma
cererii de revocare conform art. 56/
L64/1991. În accepţiunea Legii 64/

1991 revocarea este acţiunea prin
care orice persoană interesată
poate cere în scris şi motivat la
OSIM revocarea, în tot sau în parte,
a hotărârii de acordare a brevetului
de invenţie.

Cererea de revocare trebuie
depusă în termen de 6 luni de la
publicarea prevăzută la art.29
alin.2, iar motivarea acestei trebuie
să se bazeze, cel puţin, pe
neîndeplinită uneia din condiţiile
prevăzute la art. 7-11, şi să fie
temeinic argumentată.

Cererea de revocare va cuprinde
expunerea pe larg a motivelor,
având anexate documentele
publice în susţinere, fără a putea fi
invocată nerespectarea condiţiilor
de formă sau procedură.

Capetele de cerere ale acţiunii de
revocare pot viza revizuirea în tot
sau în parte a hotărârii de acordare,
în funcţie de argumentele pe care
se sprijină cererea revocatorului.

Cererea de revocare este supusă
unei taxe care în valoare integrală
este de 1.800 000 ROL sau 300
USD şi trebuie plătită odată cu
depunerea acţiunii. Taxa poate fi
plătită şi cu reducere, în condiţiile
prevăzute de art. 2 şi 3 din OG 41/
1998.

O copie a cererii (acţiunii) de
revocare se notifică de către OSIM
titularului, în vederea expunerii
argumentelor sale. Notificarea va
indica termenul de soluţionare a
cererii de revocare, până la care
titularul va comunica poziţia sa. De
asemenea, cererea de revocare
este adusă la cunoştinţa comisiei
de examinare şi examinatorului,
precum şi Biroului Eliberări Acte

pentru blocarea procedurii de
eliberare a brevetului, până la
soluţionarea definitivă a cererii de
revocare.

Potrivit art. 56, alin.2, cererea de
revocare se examinează în termen
de 3 luni de la înregistrarea
acesteia de o Comisie de reexami-
nare din cadrul Oficiului de Stat
pentru Invenţii şi Mărci, a cărei
componenţă e alta decât cea care a
luat hotărârea.

Potrivit art.57, hotărârea Comisiei
de reexaminare se comunică
părţilor în termen de 15 zile de la
pronunţare şi poate fi atacată cu
recurs la Tribunalul Municipiului
Bucureşti, în termen de 3 luni de la
comunicare.

În funcţie de decizia Comisiei de
reexaminare, se procedează astfel:

în cazul revocării în tot,
brevetul nu se mai eliberează;

în cazul revocării în parte, pe
baza hotărârii Comisiei de
reexaminare,

Direcţia de Brevet de Invenţie
publică versiunea C a descrierii de
invenţie şi a setului de revendicări,
continuând procedura de eliberare
a brevetului, menţinându-se acelaşi
număr;

dacă, în urma revocării în parte,
Comisia de reexaminare dispune
retrimiterea CBI Serviciul de
examinare de fond de specialitate,
acesta va proceda la o nouă
examinare a cererii, în limitele în
care a fost reînvestit prin decizie;

în cazul respingerii cererii de
revocare, se va debloca
procedura de eliberare.
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3.  Componenţa Comisiei de
reexaminare, competenţele şi
modul de soluţionare a cererilor de
revocare este precizat în
Regulamentul comisiei aprobat prin
Ordinul DG nr. 230/18.11.1998.

Comisia de reexaminare e formată
din preşedinte şi 2-4 membri
desemnaţi de către directorul
general al OSIM o dată cu apro-
barea listei de şedinţă în care se
soluţionează cererile de revocare.

Preşedintele comisiei de reexami-
nare este directorul general al
OSIM sau împuternicitul acestuia,
în prezent Şeful Departamentului
Apeluri / Strategie.

Experţii din componenţa comisiei
de reexaminare sunt alţii decât cei
implicaţi în examinarea CBI şi care
au luat hotărârea atacată. Membrii
comisiei pot fi şefii de serviciu ori
locţiitorii de drept, sau examinatorii
de stat de specialitate, gr. I. Unul
din membrii comisiei e consilier
juridic.

De regulă, comisia de reexaminare
are următoarea componenţă:

preşedinte – Şeful Dep. AS;

raportor – expertul în domeniul
tehnic din cadrul Dep. AS;

2 experţi tehnici în domeniul
tehnic al invenţiei, din cadrul
Direcţiei Brevete de Invenţie
(Dir. B.I.);

cons. jur., din cadrul Dep. AS.

Comisia este asistată de un
secretar din cadrul Dep. AS.

Comisia va da posibilitatea părţii
interesate să-şi prezinte punctul de
vedere, fie reprezentat, fie personal

sau asistat de un consilier în
brevete sau de un avocat.

Preşedintele comisiei de examinare
şi examinatorul CBI pot prezenta în
scris, cu cel puţin 4 zile înainte de
data şedinţei, punctul lor de vedere
cu privire la cererea de revocare
formulată împotriva hotărârii
comisiei.

4.   Legea 64/1991 mai prevede la
articolul 50/L64/1991 şi posibilitatea
revocării interne ca un filtru final de
revizuire a hotărârilor, atât a celor
de respingere, cât şi a celor de
acordare.

Oficiul de Stat pentru Invenţii şi
Mărci poate proceda din oficiu la
revocarea hotărârilor sale pentru
neîndeplinirea condiţiilor prevăzute
în prezenta lege, până la
comunicarea acestora.

Revocarea din oficiu, deşi potrivit
Regulii 37, pct.(9) este în compe-
tenţa Comisiei de Reexaminare, se
face în prezent în cadrul Direcţiei
Brevete de Invenţie.

5.   În general, în legile de brevete
şi în literatura de specialitate se
vorbeşte de procedura de opoziţie
a terţului în raport cu cererea de
brevet a solicitantului. După
momentul în care, în conformitate
cu legea de brevete, persoanele
interesate pot formula opoziţii,
sistemul de brevete se clasifică în:

cu opoziţie după publicarea
CBI (pre grant opposition), sau
opoziţia publică, şi

cu opoziţie după luarea deciziei
de acordare a brevetului (post
grant opposition) procedura
cunoscută şi sub denumirea de
revocare administrativă.

În cazul opoziţiei înainte de luarea
deciziei, aceasta se depune într-un
termen fixat (de câteva luni) de la
data publicării cererii, care
publicare, aşa cum se cunoaşte,
are loc imediat după expirarea
termenului de 18 luni de la data
priorităţii sau de la data depozitului,
cu ori fără raportul de documentare.

Într-o altă variantă de opoziţie ce se
poate utiliza şi în cadrul sistemului
cu revocare administrativă), după
publicarea CBI, părţile interesate
(terţii) se adresează în scris oficiului
cu unele observaţii, constând în
mod deosebit în indicarea unor
documente pertinente din stadiul
tehnicii, nemenţionate în raportul de
documentare, în cazul în care
acesta a fost publicat odată cu
invenţia. Documentul, conţinând
observaţiile scrise, va face parte din
dosarul cererii de brevet, şi va fi
luat în considerare de examinator în
procedura examinării de fond. În
această ultimă variantă, terţul nu
devine parte în procedura şi nu va
cunoaşte efectul opoziţiei formulate
până la publicarea brevetului şi a
documentaţiei atacate.

După eliberarea brevetului,
atacarea acestuia se poate face, de
către părţile interesate, doar în
justiţie – în speţă, la Tribunalul
Bucureşti – prin acţiune în anulare,
în tot sau în parte, conform art. 42/
Legea64/1991

Art. 42.   Brevetul de invenţie
eliberat de Oficiul de Stat pentru
Invenţii şi Mărci poate fi anulat,
în tot sau în parte, la cererea
unei persoane interesate, în
cazul când se constată că, la
data înregistrării cererii de
brevet de invenţie, nu erau
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îndeplinite condiţiile pentru
existenţa unei invenţii breve-
tabile. Cererea de anulare se
poate face în tot cursul duratei
de valabilitate a brevetului şi se
judecă de către Tribunalul
Municipiului Bucureşti.
Hotărârea de anulare se
înregistrează la Oficiul de Stat
pentru Invenţii şi Mărci şi se
publică în termenul prevăzut la
art.29 alin 2.

Acţiunea în anulare e legată, de
regulă, de acţiunea în contrafacere
a titularului şi îmbracă, cel mai
adesea, forma cererii
reconvenţionale, care să se
soluţioneze prioritar.

Normele de procedură cuprinse în
Regulamentul pentru organizarea şi
funcţionarea Comisiei de reexa-

minare privind invenţiile sunt de
strictă aplicabilitate şi ele se
completează, după caz, cu cele din
Codul de procedură civilă
(C.pr.civ.), dat fiind faptul că legea
brevetelor face parte din dreptul
civil special. De aceea şi în materie
de drept pozitiv (substanţial) acolo
unde legea cu privire la brevetul de
invenţie referitoare la Comisia de
reexaminare nu dispune, se vor
aplica prevederile dreptului comun,
atât în materie de drept pozitiv cât
şi de drept procesual. Astfel, de
exemplu, sunt aplicabile prevederile
Codului de procedură civilă ce ţin
de:

incompatibilitate, abţinere şi
recuzare (cu observaţia că
acestea se aplică membrilor
comisiei prin asemănare);

citaţie;

excepţiile de procedură şi de
fond;

decădere şi repunere în
termen;

suspendare, repunerea pe rol,
perimare;

depunerea cererii de recurs.

În ceea ce priveşte aplicarea
principiului oralităţii dezbaterilor,
sunt de asemenea, aplicabile
prevederile C.pr.civ. referitor la
acordarea alternativă a cuvântului
de mai multe ori părţilor în litigiu.

În concluzie, ori de câte ori speţa
aflată în faţa Comisiei de
reexaminare invenţii, reclamă, iar
Regulamentul de aplicare a legii
brevetelor şi Regulamentul
Comisiei nu dispun, se vor aplica
prevederile C.pr.civ.

M O Z A I C

Primul video portabil...
...de dimensiunile unei cărţi de buzunar, a fost realizat de firma japoneză Sony. Pe lângă televizorul

în culori PAL/SECAM, având un ecran cu cristale lichide şi cu diagonala de numai 10 cm, acesta conţine şi un
magnetoscop care poate înregistra trei ore de imagini pe o casetă de 8 mm cu sunet FM.

Compact disc portabil
Firma japoneză NEC a realizat un nou tip de compact disc portabil, CDR-35, destinat în special

oamenilor de afaceri a căror activitate necesită vehicularea unui mare volum de date. Astfel, aparatul este
compatibil cu majoritatea calculatoarelor personale existente şi poate fi cuplat cu alte dispozitive prin
intermediul interfeţelor. În plus, CDR-35 este foarte uşor, are dimensiuni reduse, putând fi transportat cu
uşurinţă în servieta. Bateria încorporată îi asigură o autonomie de 90 min., iar dacă nu este folosit 5 minute,
aparatul decuplează automat. Mai mult, permite citirea discurilor de 5 Ľ  inch, cât şi a celor de 3 ˝ inch.

Când nu este folosit pentru vehicular de date, compact discul poate fi folosit ca player obişnuit.
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1. Introducere

Printre materialele grupei II-VI cu
banda interzisă largă, ZnS şi ZnSe
îşi găseşte un număr crescător de
aplicaţii în calitate de cristal gazdă
de dopare pentru provocarea
luminescenţei în diapazonul
spectral albastru.

Problemele termice ale fizicii
materialelor devin extrem de
importante în legătură cu
necesitatea de îmbunătăţire a
calităţii şi siguranţei materialelor
supuse tratamentului termic. Este
recunoscut că proprietăţile fizice ale
cristalului, în particular cele
mecanice, electrice, optice şi
luminescente, depind de acţiunile
asupra materialului, mai ales de
dopare şi de tratamentul termic.
Odată cu creşterea accesibilităţii
materialelor noi, procesul de
formare a dislocaţiilor s-a schimbat
esenţial. Pentru perfecţionarea
prezicerii performanţei unui material
şi a estimării timpului lui de serviciu
sunt necesare mai multe informaţii
despre variaţiile proprietăţilor
cristalelor drept rezultat al trata-
mentului termic în diferite medii.

În ultimii ani au fost publicate
rezultate noi privind utilizarea Bi ca
dopant în Si şi GaAs. Noi de
asemenea am utilizat Bi în crista-
lele gazdă de ZnS şi ZnSe, cu toate
că raza atomică a Bi este mai mare
ca raza Zn şi S. A fost cercetată
influenţa tratamentului termic al
monocristalelor ZnS:Al şi ZnSe:Al
în topituri care conţin Bi, Zn şi Cl
asupra proprietăţii luminescente cu
ajutorul metodelor de defectoscopie
catodoluminescentă [1,2].

2. Pregătirea probelor
şi procedura experi-
mentală utilizată

Drept obiecte pentru cercetare au
servit monocristalele ZnS cu
rezistenţă joasă (r~10 Om×cm),
prelucrate termic în topiturile Bi, Bi
+ 0.2 greut.% BiCl3 şi, în scopul de
comparare, în topiturile de Zn şi Zn
+ 0.2 greut.% ZnCl2. În afară de
aceasta, o parte din probe a trecut
tratamentul termic în topitura Bi cu
diferite concentraţii de Al. Trata-
mentul termic s-a executat în fiole
sudate din cuarţ timp de 100 ore la
temperatura 1200 K. Raportul
volumului topiturii faţă de volumul
probei a fost 10:1.

După tratamentul termic proba se
elibera de topitură şi se răcea până
la temperatura camerei în afara
sobei. Puritatea Bi şi Zn constituia
99,9999 % at. a substanţei de bază,
puritatea reactivelor corespunzând
mărcii ”chimic pure”. Probele
destinate prelucrării termice se
clivau dintr-o bucată de ZnS pe
planul de clivaj <110>.

Cercetările CLC a probelor,
menţionate mai sus, s-au efectuat
la temperatura camerei într-un
microscop electronic cu baleiaj
”Stereoscan” cu un dispozitiv
special, descris în lucrarea [3].
Dispozitivul are un detector
complex, capabil de a înregistra: a)
emisia catodoluminescentă de pe
obiect, asigurând formarea în
intervalul vizibil de emisie a
tabloului distribuţiei centrelor de
lumină în culori reale (contrastul
color); b) electronii reflectaţi elastic,
care formează imaginea topografi-
că a suprafeţei (contrastul alb-
negru). Înregistrarea semnalelor se
face simultan şi imaginea completă
reprezintă caracteristica morfologi-
că a suprafeţei probei împreună cu
topografia catodoluminescentă.

DEFECTOSCOPIADEFECTOSCOPIADEFECTOSCOPIADEFECTOSCOPIADEFECTOSCOPIA
CATODOLUMINESCENT+CATODOLUMINESCENT+CATODOLUMINESCENT+CATODOLUMINESCENT+CATODOLUMINESCENT+
A SEMICONDUCTORILORA SEMICONDUCTORILORA SEMICONDUCTORILORA SEMICONDUCTORILORA SEMICONDUCTORILOR
II-VIII-VIII-VIII-VIII-VI

Mihail Mihail Mihail Mihail Mihail NAZAROV, UTMNAZAROV, UTMNAZAROV, UTMNAZAROV, UTMNAZAROV, UTM



34

INVENŢII ŞI INVENTATORI

3. Modificarea proprietăţilor cristalelor de ZnS:Al sub
influenţa tratamentului termic în medii cu Zn, Bi şi Cl

Particularităţile în topografia luminescentă a probelor, supuse diferitor
tratamente termice, se observau în regimul CLC de sensibilitate înaltă. S-a
stabilit că tratamentul termic în topiturile sus-numite schimbă componenţa şi
compoziţia defectelor de impuritate. CLC a monocristalelor ZnS supuse
tratamentului termic este prezentată în fig. 1. S-a observat apariţia benzii
albastre cu lăţimea în jur de 500 µm în apropierea marginii probei. În fig. 1
este arătat rezultatul tratamentului termic în topitura de Bi: (ŕ)- corespunde

regimului de electroni reflectaţi
elastic; (â)- CLC; (ń)- regimului mixt
de electroni reflectaţi elastic şi CLC.
În apropierea suprafeţelor prelu-
crate în topitură se observă o
bandă albastră luminoasă (fig. 1 b,
c) cu lăţimea ~ 625 µm pe fondul
luminescenţei albastre slabe din
volumul cristalului. În fig. 2 este
prezentată influenţa tratamentului
termic în topitura de Bi cu adăuga-
rea Zn. În fig. 3 este prezentată
utilizarea tratamentului termic în
topitura de Bi cu adăugarea Al. În
fig. 3 şi 4 se prezintă influenţa
concentraţiei Al asupra proprietăţilor
luminescente ale ZnS. La
tratamentul termic al aceloraşi probe
cu adăugarea Al în topitură apare o
luminescenţă caracteristică roşie
(fig. 3). În cazul majorării bruşte a
dozei de Al în topitură (fig. 4),
topografia luminescentă se modifică
substanţial şi se relevă clar benzile
înguste diferite după culoare în
regiunea de sub suprafaţă.

Rezultatele cele mai interesante au
fost obţinute la tratamentul termic a
ZnS:Al în topitura de Bi + 0.2 %
BiCl3 (fig. 5). Tratamentul termic
schimbă brusc distribuţia centrelor
radiante de la suprafaţa probei spre
volumul ei la adâncimea de ~
700 µm. În fig. 5 sunt prezentate
microfotografiile planului clivat al
probei în electroni reflectaţi (a) şi în
regim mixt de electroni reflectaţi
împreună cu catodoluminescenţă
(b). Aproape de suprafaţa prelu-
crată în topitură la început se vede
o regiune neluminoasă ~ 200 µm,
după care pe fondul luminescenţei
verzi din volum urmează o bandă
alb-albastră luminoasă cu lăţimea ~
500 µm cu un ton violet pe graniţa
cu regiunea neluminoasă. Un aşa
tablou, posibil, este legat de setul

Fig. 1. Imagini ale cristalelor ZnS după tratamentul termic în Bi în diferite regimuri
de microscopie: a) regimul de electroni reflectaţi elastic; b) regimul de CL color; c)
regimul mixt de electroni reflectaţi elastic şi CL color.

Fig. 2. Influenţa
tratamentului termic în
diferite medii asupra
proprietăţilor lumines-
cente ale ZnS: a) Zn;
b) Zn + 10-2 at.% ZnCl2

Fig. 3. CLC a monocristalelor ZnS supuse tratamentului termic în topitura de Bi
impurificată cu Al. În fig. (a,b,c) e demonstrată influenţa concentraţiei de Al (de la
10-3 până la 6.25×10-2 at %) asupra proprietăţilor luminescente ale ZnS.
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larg de culori din regiunea vizibilă a
spectrului în condiţiile nivelului înalt
de excitaţie a CL. La micşorarea
nivelului de excitaţie se relevă
componenţa spectrală complexă a
acestei benzi (fig. 5 c,d). După
regiunea neluminoasă se observă
luminescenţă violetă cu lăţimea ~
75 µm, apoi urmează respectiv cea
albastră ~ 30 µm, cea roşie ~
220 µm, iarăşi albastră ~ 75 µm,
după ce pe parcurs de ~ 100 µm se
vede o bandă verde cu un ton diferit
de culoarea volumului, având o
graniţă distinctă cu luminescenţa
din volumul cristalului.

Sunt depistate trei zone caracte-
ristice cu diferite intensităţi ale CL şi
diferite compoziţii spectrale. În
particular, prima zona (≈200 µm),
localizată în vecinătatea suprafeţei
dopate, arată lipsa luminozităţii
datorită densităţii înalte a defectelor
structurale. Zona a doua
(≈ 500 µm) produce o emisie
intensivă albastră atribuită dopării
Bi în straturile de sub suprafaţă.
Zona a treia reprezintă volumul
nedopat al cristalului care produce
emisia verde.

Avantajul contrastului mixt de
CLC+ERE ilustrat în fig. 1-5 este
evident. Metoda CLC-MEB poate fi
utilizată pentru examinarea
topografică şi spectrală a probelor.
Informaţia privind distribuţia
spaţială şi particularităţile spectrale
ale centrelor de emisie a luminii pot
fi observate concomitent.

Pentru explicarea rezultatelor
obţinute trebuie de cercetat
spectrele de FL şi spectrele locale
de CL. Cercetările spectrului FL şi
CL au permis clarificarea benzilor
colore observate în regimul CLC.

Imaginea CLC în genere relevă o corelaţie bună cu spectrele CL şi FL
înregistrate în diferite puncte ale probei.

Cristalele ZnS prelucrate în topitura Bi pot fi
utilizate în calitate de materiale electro, foto şi
catodoluminescente termorezistente cu emisia
verde puternică.

4. Utilizarea metodei de catodolu-
minescentă color în cercetarea ZnSe
Selenidul de zinc (Eg=2.67 eV la 300 K) printre
compuşii II-VI cu bandă largă este cel mai de
perspectivă pentru crearea structurilor de
emisie a luminii în regiunea albastră a spec-

Fig. 4. CLC a monocristalului
ZnS:(Bi+6.25×10-1 at %Al).

Fig. 5. CLC a ZnS
tratat termic în topitura
de Bi cu adăugarea Cl
în regimul de electroni
reflectaţi elastic (a),
regimul mixt de
electroni reflectaţi
elastic şi CLC (b),
detaliu amplificat al
benzilor de sus (c) şi
de jos (d).

Fig. 6. Imagini de
catodoluminescenţă
color ale ZnSe după
tratamentul termic în
diferite topituri:
a) Bi+10-2 at.% BiCl3;
b) Bi+ 10-1 at.% BiCl3.
T=1200 K; durata de
100 ore pentru toate
cristalele. LCO (a,b) =
500 µm.
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trului. Deosebit de important este
obţinerea ZnSe cu proprietăţi
reproductibile, inclusiv cu
luminescenţă predominantă în
apropiere de marginea benzii de
absorbţie fundamentală şi cu
conductivitate suficientă, controlată
de centrele acceptoare mici.

A fost studiată influenţa tratamen-
tului termic asupra proprietăţilor
luminescente ale cristalelor ZnSe.
Pentru a interpreta rezultatele
experimentale, ultimele s-au
comparat cu cele ale tratamentului
termic în topitura Zn+ZnCl2. S-a
analizat posibilitatea dopării
cristalelor ZnSe cu elementele
enumerate anterior. CLC a crista-
lelor gazdă înainte de dopare arată
o iradiere albastră de pe toată

suprafaţa, ceea ce se acordă cu
spectrele FL. Cercetările CL color
de-a lungul planului clivat al probelor
recoapte au relevat prezenţa emisiei
galbene în regiunea de la suprafaţă
cu grosimea 1-3 mm în cristalele
prelucrate în topiturile Bi şi
Zn+ZnCl2. Prelucrarea termică în
Bi+10-2 at % BiCl3 şi în Bi+10-1 at %
BiCl3 cauzează apariţia benzilor de
emisie verde–galbenă cu grosimi
respectiv 150 µm şi 60 µm (fig. 6).
Este posibilă presupunerea că
anume D-centrele condiţionează
emisia verde-galbenă. Experimentele
noastre confirmă rezultatele obţinute
anterior. Deosebirea în spectrele CL
şi FL ale cristalelor cercetate este
condiţionată de diferiţi donori care
formează centre de iradiere.
Cristalele ZnSe, tratate termic în
topitura Bi, pot fi folosite în calitate de
materiale termorezistente cu emisie
verde-galbenă considerabilă.

ZnSe prelucrat în vapori de (Zn +
46%Tl) este prezentat în fig. 7. Pe
această imagine se pot vedea
unele zone de fixare atât omogenă
cât şi eterogenă a dopanţilor şi a
defectelor punctiforme, care
modifică luminescenţa din ZnSe.
Zonele de fixare omogenă ale Tl
sunt responsabile pentru CL sporită

în banda spectrală
violetă. Zonele de
fixare eterogenă
conţin unele reţele
de dislocaţii care
provoacă stingerea
CL. În regimul CLC
se pot efectua
microcaracterizarea
materialelor,
trecerea pe hartă a
defectelor şi distri-
buţiei spaţiale a
impurităţilor.

Pe un şir de cristale de ZnSe mai
înainte a fost observat fenomenul
memoriei optice. Noi am reuşit să
observăm fenomene analogice cu
ajutorul sondei electronice în
regimul CL. Pe o probă de ZnSe în
fig. 8 poate fi observată radiaţia
albastră luminoasă de pe întreaga
suprafaţă, astfel emisia CL având o
compoziţie spectrală uniformă.
Aceasta se acordă cu spectrele de
CL şi FL înregistrate în diferite
puncte. A fost fixată numai o bandă
albastră cu maximum aproape de
466 nm (2.66 eV) şi cu
semilărgimea 0.09 eV. Mai mult
decât atât, în examinările CLC s-a
observat modificarea intensităţii şi
lungimii de undă a CL în
dependenţă de influenţa exterioară
şi sarcina injectată (pătratele
luminoase). Aceste modificări în
spectrul CL sunt ireversibile, ceea
ce face posibilă utilizarea unor
astfel de cristale în calitate de
purtători de informaţie înregistrată
de o rază electronică fină cu
densitatea în jur de 108 bit/cm2. O
astfel de densitate a imprimării
întrece de zeci de mii de ori
posibilităţile înregistrării cu ajutorul
razei laser.

5. Concluzii

1. Defectoscopia catodolu-
minescentă ne-a permis să
relevăm topografia distribuţiei
centrelor de adaosuri şi a
defectelor proprii în cristalele
ZnS şi ZnSe înainte şi după
tratamentul termic.

2. Cercetările efectuate au
demonstrat că în rezultatul
tratamentului termic al
monocristalelor ZnS:Al în
topiturile de Bi, Bi+BiCl3, Zn,

Fig. 7. CLC din ZnSe după tratamen-
tul termic în vapori de (Zn + 46%Tl).

Fig. 8. Memoria catodoluminescentă pe probele de
ZnSe. Pătratele din centru corespund diferitelor
intensităţi ale iradierii electronice.
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Zn+ZnCl2 în regiunea
superficială se observă benzi
de diferite culori în regimul
CLC. Studiul spectrelor FL în
regiunea superficială şi în
volumul cristalelor a permis
înaintarea unor presupuneri
privind natura centrelor de
emitere, responsabile pentru
benzile colore. În regiunile
superficiale ale cristalelor
prelucrate în mod termic
centrele de emitere sunt
formate, în majoritatea sa, de
asociaţii pe baza VZn

— de tipul
AlZn

+ - (VZn
— AlZn

+)-, AlZn
+ – (VZn

—

ClS+)- , (VZn
—ClS+)-. În volumul

cristalului rolul principal în FL la
77 K îl joacă VS. Pentru emisia
în regiunea verde a spectrului
sunt responsabile centrele pe
bază de BiZn şi VS

++. S-a
demonstrat influenţa determi-
nativă a difuziei asupra reacţiei,
care include interacţiunea
componentelor ce difuzează
concomitent întru întâmpinare
din topitură şi din volumul
cristalului.

3. În examinările CLC a cristalelor
de ZnSe s-a observat
modificarea intensităţii şi
lungimii de undă a CL în
dependenţă de influenţa
exterioară şi sarcina injectată.
Aceste schimbări în spectrul CL
sunt ireversibile, ceea ce face
posibilă utilizarea unor astfel de
cristale în calitate de purtători
de informaţie înregistrată de o
rază electronică fină cu
densitatea de circa 108 bit/cm2.

4. Cercetările microcatodolumi-
nescente şi fotoluminescente
desfăşurate privind distribuţia
centrelor de emisie de tipul
adaosurilor şi defectelor ale
cristalelor ZnSe în topiturile de
Bi, care conţin aluminiu, au
demonstrat mari posibilităţi de
folosire a metodicii CL pentru
studiul proceselor de difuzie la
doparea semiconductorilor şi
dielectricilor, în care se observă
fenomene luminescente.
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SUMMARY

C   ontrol of defect distribution requires a measurement method
  capable of investigating the defects on a micrometer scale. The

proposed method of cathodoluminescence surveys some of the opportunities
for the control of the defects in semiconductors by using a combination of
different cathodoluminescence (CL) modes including colour
cathodoluminescence (CCL) in the scanning electron microscopy (SEM) with
computer graphics. Several design improvements including a composite
CCL+BSE-contrast in the SEM should help researchers and users better
understand how annealing at different thermal environments affects the
optical characteristics of materials.

The method of cathodoluminescence defectoscopy was applied to micro-
characterization of commercial wide-band-gap A2B6 semiconductors (ZnS,
ZnSe) as well to the thin diffusion layers formed in these materials in
processes of annealing. The host crystals were annealed in different melts:
Al, Sb, Bi and Bi+BiCl3 at 1200 K for 100 h with a subsequent tempering in
air. In result, a complex characterization of subsurface diffusion layers
formed in the annealed crystals has been achieved. It has been established
that the process of annealing in the above-mentioned melts leads to a spatial
redistribution of the impurity-defects by an extremely irregular way. The CCL
image reveals also a good correlation with the CL and PL spectra recorded
in different points of sample.
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D     efectul principal
   al tuturor formelor
 de triticale atât

tetraploide, hexaploide cât şi
octoploide, obţinute până în
prezent în diferite ţări constă
în istabilitatea lor citologică [1-
2]. Teoretic ar trebui să apară
în meioza formelor hexaploide
şi octaploide 21, respectiv 28
perechi de cromozomi. Practic,
însă, un număr oarecare de
cromozomi, care de obicei
sânt cromozomii de secară, nu
se împerechează [5]. Liniile de
triticale cu o frecvenţă ridicată
de univalenţi pierd treptat
cromozomii neîmperecheaţi şi
se transformă în cele din urmă
în forme de grâu.

Pentru elucidarea problemei
controlului genetic al meiozei
la triticale merită să fie
menţionate rezultatele
obţinute de mai mulţi savanţi
[3-4]. La simpozionul din India
(1998) s-a menţionat, că
progresul în amelioarea

genetică a culturilor va fi foarte dificil dacă nu se
vor elabora strategii şi tehnologii noi în schimbul
metodelor tradiţionale ale selecţiei.

S-a constatat că ciclul celular la formele hexa-
ploide secundare de triticale avansate în proce-
sul de ameliorare, este mai lung faţă de cel al
formelor primare [6]. Cauzele diferenţelor dintre
aceste cicluri nu sânt încă elucidate. Au fost
observate modificări în durata fazei de sinteză a
acidului dezoxiribonucleic (ADN) şi aceasta a
determinat efectuarea analizelor cantitative.

Unii autori consideră că păstrarea proceselor
vitale optimale se menţine datorită schimbărilor
tipurilor, concentraţiei şi reglării funcţiilor
fermenţilor şi acizilor nucleici [7]. Reieşind din
cele menţionate scopul investigaţiilor noastre a
constat în analiza parametrilor morfofuncţionali ai
gemetofitului masculin la triticale.

MATERIAL ŞI METODE

În calitate de material biologic au fost utilizate 3
forme şi soiuri de triticale din colecţia prof.univ.,
dr.hab. Petru Buiucli: AD 206, KAD 2/917 şi
PRAG 39/1 x secară (2n=28). Polenul prelevat
din aceleaşi zone ale anterelor de la toate
grupele de plante a fost fixat în soluţia Farmer
(3:1) şi efectuată reacţia Feulgen conform
metodei (Cravcenco A. N., 1988), apoi pregătite
preparate permanente pentru analiza lor la
complexul automatizat Morphoquant – CM-4.
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Lidia Lidia Lidia Lidia Lidia TODERA{TODERA{TODERA{TODERA{TODERA{
Comisia Comisia Comisia Comisia Comisia SSSSSuperioar= de Atestareuperioar= de Atestareuperioar= de Atestareuperioar= de Atestareuperioar= de Atestare



39

INVENŢII ŞI INVENTATORI

REZULTATE ŞI DISCUŢII

Au fost analizate cele mai informative caractere morfologice (Area-suprafaţa,
Perimperimertul, Diam-diametrul mare, Wide-diametrul mic) şi citochimice
(Sdens 1 – cantitatea integrală de ADN, Sdens – cantitatea relativă de ADN
la unitatea de suprafaţă, Mean 1, Disp 1 – dispersia cromatinei) ale nucleilor
gametofitului masculin. Prelucrarea statistică a acestor rezultate este –
prezentată în tabelele 1 şi 2.

TABELUL 1

Valorile medii ale caracterelor morfologice ale nucleilor gametofitului masculin
la diferite forme şi soiuri de triticale

Conform cantităţii integrale de ADN
se constată că, atât nucleul vegativ
cât şi cei spermatici, la AD 206 au
valori medii mai joase în compa-
raţie cu celelalte analizate.
În ceea ce priveşte dispersia
cromatinei (Disp 1), relevăm în
primul rând eroarea mediilor foarte
mare. Aceasta indică eteroge-
nitatea caracterului la forma
KAD 2/917, dar şi la AD 206.
activitatea funcţională relativ mai
sporită s-a determinat în aceste
condiţii la amfidiploidul standard
AD 206.

În încheiere am putea menţiona că
formele analizate de triticale se
caracterizează printr-o amplititudine
anumită de variabilitate a carac-
terelor morfologice şi citochimice
ale gametofitului masculin şi
eterogenitatea lor ar putea servi un
indice important în procesul de
ameliorare.
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Din analiza parametrilor morfologici ai nucleilor vegetativi rezultă că, pentru
fiecare genotip, sunt caracteristice anumite valori, însă plantele genotipului
KAD 2/917 dispun de valori medii sporite ale caracterelor morfologice ale
nucleului vegetativ.

Referitor la nucleii spermatice e necesar de remarcat lipsa diferenţelor
statistic asigurate între diferite genotipuri.

Rezultatele obţinute în privinţa caracterilor citochimice ale ambelor tipuri de
nuclei sunt înregistrate în tabelul 2.

TABELUL 2

Valorile medii ale caracterelor citochimice ale nucleilor gametofitului
masculin la triticale

Genotipul Tipul
de Nucleu

Perim Area Diam Wide

X ± m x
AD 206
KAD 2/917
PRAG 39/1
x secară

Vegativ 33.56±0.71

36.17±0.41
32.50±0.87

53.31±1.82

61.95±1.33
53.10±2.66

10.01±0.18

11.22±0.12
9.95±0.21

6.34±1.63

6.69±0.11
6.52±0.21

AD 206

KAD 2/917

PRAG 39/1

x secară

Spermatic 31.77±0.44

31.86±0.35

33.95±0.56

29.24±0.48

30.04±0.32

31.87±0.37

11.84±0.18

11.87±0.13

12.57±0.22

2.71±0.06

2.79±0.07

2.86±0.05

Genotipul Tipul de
nucleu

Sdens 1
s±m x

Dens 1
s±m x

Mean 1
s±m x

Disp 1
s±m x

AD 206
KAD 2/917
PRAG 39/1
x secară

Vegativ 13.48±1.11
15.88±0.28
15.23±0.77

0.22±0.01
0.24±0.01
0.26±0.01

35.74±0.94
34.89±0.42
32.95±0.44

34.25±3.38
46.07±2.29
35.31±2.61

AD 206
KAD 2/917
PRAG 39/1
x secară

Spermatic 9.02±0.68
9.65±0.34
10.03±0.33

0.25±0.02
0.27±0.08
0.27±0.01

33.93±0.96
33.06±0.57
32.41±0.27

52.69±5.85
63.61±8.09
54.20±1.60
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SUMMARY

The morphofunctional analysis of masculine gametophyte to
triticales

There have been investigated and analyzed the morphological features such as
surface, perimeter, maximal diameter and minimal diameter, as well as cytochemi-
cal characteristics *the integral quantity of DNA, the quantity of DNA per unite of
surface, the chromatin dispersion, functional activity( of the vegetative and
spermatic nuclei from the mature pollen. As the biological material 3 forms and
kinds of Triticale have served: AD 206, KAD 2&917 and 39&1 x rye. The pollen
has been fixed in the Farmer solution, there has been realized the Feulgen reac-
tion, but the permanent preparations have been analyzed via the automatic
complex “Morphoguant” - SM - 4. The results obtained have shown the increased
activity of the vegetative nucleus of the form AD 206 and low activity of gameto-
phyte spermatic nuclei of the plants from KAD 2&917. These characteristics could
serve as an important index for the amelioration process.

M O Z A I C

Orezul miraculos

Punerea la punct a unui hibrid de orez va aduce la o creştere considerabilă a randamentelor

orezăriilor în regiunile tropicale şi subtropicale. Iată concluzia ce se desprinde din studiile întreprinse de FAO

(Food and Agriculture Oraganization) în această problemă. Realizarea orezului „miracol” s-a bazat pe

eliminarea liniilor de sterilitate masculină. Utilizat pentru moment în regiunile cele mai reci ale Chinei, producţia

sa acoperă o suprafaţă de 13 milioane de ha, mai mult de o treime din suprafaţa totală cultivată cu orez în

această ţară. Randamentul noului hibrid va atinge, se apreciază, 7-8 t/ha.
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I    nteriorul miocitului
  are o sarcină negativă
de – 90 mv, condiţio-

nată de anionii organici.

Concentraţia ionilor de Na+ şi
K+ extra – şi intracelulari e
egală (A. Grosu)[8], deci ei nu
pot crea diferenţa de poten-
ţial. Inhibarea pompei Na+ - K+

nu schimbă potenţialul de
acţiune (PA), (Spiralakis), [7]
p.96, deci ionii de Na+ şi K+ nu
participă la geneza PA, la
procesul de – şi repolarizare.

Fiecare miocit contactează cu
alţi 10 – 11 miociţi prin
intermediul discurilor interca-
late (S.Costin) [2].

La fiecare disc intercalat vine
câte o fibră Purkinje. Impulsul
propagat prin fibră
depolarizează momentan
partea interioară a membranei
şi organele întracelulare.

Din reticolul sarcoplasmatic
(RS) se eliberează ionii de
Ca++ (M.Popovici) [4].

Concentraţia lor creşte de o mie de
ori – de la 10-7 la 10-4. Ei se leagă
cu proteinele contractile,
neutralizează anionii organici,
ridicând potenţialul de membrană
(PM) de la –90 la 0 mv în faza 0. În
faza 3, de repolarizare, ionii de Ca++

sunt depozitaţi în RS prin
intermediul Ca++ - ATP-azei, cu
consum de energie.

PM coboară de la 0 la –90 mv, fapt
ce ar dovedi implicarea ionilor de
Ca++ în procesul de – şi repolarizare
al miocitului.

Blocarea canalelor lente de Ca++

blochează şi eliberarea ionilor de
Ca++ din RS. Cuplarea
electromecanică disociază –
contracţia dispare, PA rămâne
(Speralakis, p. 246). Deci nici ionii
de  Ca++  nu-s implicaţi în geneza
PA.

Luând în consideraţie că generarea
PA înseamnă generarea curentului
electric pentru care e necesar
consum de energie, că curentul
electric se obţine la mişcarea
orientată a particulelor încărcate, că

undele electrocardiografice – complexele
QRS şi unda T se înscriu în timpul fazelor
0 şi 3, când se desfăşoară contracţia şi
relaxarea izovolumică – singurele
perioade  când se obţine energie prin
intermediul ciclului Crebs. Graţie faptului
că în timpul ciclului Crebs apare
mişcarea orientată  a electronilor (L.Lîsîi),
[3], deci a curentului electric, se poate
deduce că PA apare ca rezultat al
proceselor metabolice.

Iniţial nu ştim nici mecanismul apariţiei
undelor electrocardiografice, nici durata
lor, tabelele indicând o variaţie de până
la 50%.

Noi am apelat la altă cale, luând ca bază
electrocardiograma (ECG) fiecărui individ
aparte, înregistrată în condiţiile
metabolismului bazal. Considerând că la
proba cu efort o parte trebuie să se
schimbe proporţional cu întregul, am
studiat schimbarea duratei undei T faţă
de intervalul QT, obţinând astfel o metodă
nouă de depistare a ischemiei şi hipoxiei
miocardului [6].

În cazul cardiopatiei ischemice, la
persoanele cu traseul ECG normal, am
depistat 4 stări (vezi graficul).

DEPIST+RI PRECOCE ALEDEPIST+RI PRECOCE ALEDEPIST+RI PRECOCE ALEDEPIST+RI PRECOCE ALEDEPIST+RI PRECOCE ALE
MALADIILOR CARDIOVASCULARE,MALADIILOR CARDIOVASCULARE,MALADIILOR CARDIOVASCULARE,MALADIILOR CARDIOVASCULARE,MALADIILOR CARDIOVASCULARE,
TESTAREA MEDICAMENTELOR {ITESTAREA MEDICAMENTELOR {ITESTAREA MEDICAMENTELOR {ITESTAREA MEDICAMENTELOR {ITESTAREA MEDICAMENTELOR {I
ADMINISTRAREA TRATAMENTULUIADMINISTRAREA TRATAMENTULUIADMINISTRAREA TRATAMENTULUIADMINISTRAREA TRATAMENTULUIADMINISTRAREA TRATAMENTULUI

CARDIOPROTECTORCARDIOPROTECTORCARDIOPROTECTORCARDIOPROTECTORCARDIOPROTECTOR

E.B=d=r=u, medic, Spitalul de sector Rezina.E.B=d=r=u, medic, Spitalul de sector Rezina.E.B=d=r=u, medic, Spitalul de sector Rezina.E.B=d=r=u, medic, Spitalul de sector Rezina.E.B=d=r=u, medic, Spitalul de sector Rezina.
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   norma – N1

   ischemia pură – la debut curba
N 2.

   apariţia schimbărilor distrofice –
curba N 3.

   prevalarea schimbărilor
distrofice – curba N 4.

A devenit posibilă depistarea
conform unor criterii obiective –
gradul dereglării metabolismului, a
angorului pectoral de efort, cl. f.I şi
a insuficienţei cardiace gr. I  NYHA.

În cazul cardiopatiei hipertensive
(CHT) din cauza hipertrofiei apare
ischemia, apoi schimbările
distrofice (V. Botnaru) [1]. Pe grafic
– curba N 2 si 3.

A devenit posibilă  depistarea
cordului hipertensiv în stadiile
precoce, până la dereglarea
torentului sangvin prin inelul mitral.
Metoda e aplicabilă şi în cazul

testării medicamentelor. În cazul
inhibitorilor enzimei de conversie
(IEC) se înregistrează curba N3.

Administrarea lor la bolnavii cu CHT
cu fracţia de ejecţie (FE) mărită
condiţionează înregistrarea curbei
N4, prin creşterea disfuncţiei
diastolice. Clinictuse.

E clar, deci, că IEC măresc durata
vieţii doar la bolnavii cu disfuncţie
sistolica, când FF e micşorată
(E.Vatamanu)[5].
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SUMMARY

T   he electrocardiographic
waves appear as a result of the

movement of electrons along the
respiratory tract characterizing the
myocardium metabolism and in no
circumstances - the repolarization.

Revealing of the myocardium
ischemia and hypoxia at the
loading test makes for the detection
of the angor pectoris, cardiac
insufficiency in the early stage
according to the objective evidence,
irrespective of the patent’s sensa-
tions - pains, dispneas, effort
tolerance; hypertensive cardiopa-
thy up to the derangement of the
sanguine torrent through the mitral
valve; permits to carry out the
medications tests and administering
of the cardioprotection treatment.
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}   n cartea sa intitulată “Arta
 de a comunica”, D. Popescu
se întreabă retoric: “Ce poate

fi mai fascinant decât o comunicare
reală şi eficientă? Dar, oare chiar
ştim, cu adevărat, întotdeauna, să
comunicăm? Ne cunoaştem, oare,
foarte bine interlocutorii? Cine sunt
aceştia? Cum sunt aceştia? Ce ştiu
să facă? Ce sisteme de valori au?
Doresc, într-adevăr, să comunice
cu noi, sau urmăresc alte
scopuri?... Dacă da, care sunt
acestea? Ce motivaţii au?” [1]

Sunt doar câteva dintre întrebările
pe care trebuie să ni le punem
înainte de a începe dialogul şi, în
general, procesul comunicării, în
întreaga sa complexitate.

Problematizată magistral încă în
antichitate de către Platon,
cunoaşterea interlocutorului poate
apela azi la cele mai subtile şi
nebănuite metode, din rândul
cărora se detaşează, ca importanţă,
programarea neurolingvistică (PNL)
şi analiza tranzacţională.

Şi, să nu uităm un amănunt de
maximă importanţă: pentru a ne

cunoaşte interlocutorul este
necesar ca, mai întâi, să ne
cunoaştem pe noi înşine, cum
avertizează încă Socrate.

Programarea neurolingvistică a fost
iniţiată, în Statele Unite, de către
doi cercetători şi anume Richard
Bandler şi John Grinder (primul
fiind informatician, iar cel de-al
doilea psiholingvist) în anul 1972.
Termenul de programare
neurolingvistică pare a fi complicat
şi inaccesibil, dar în realitate el
reuşeşte trei dimensiuni distincte
ale vieţii de relaţie. Astfel,
“programare” are în vedere
capacitatea omului de a se
manifesta după anumite tipuri
comportamentale în situaţii
asemănătoare; “neuro” se referă la
filtrajul senzorial subiectiv pe care îl
realizează fiecare persoană cu
scopul de a-şi adapta acţiunile şi
trăirile la mediu; cea din urmă
componentă, “lingvistică”, vizează
mijloacele de comunicare apelate.

Trăsătura esenţială a PNL este
aceea de a traduce în practică
atitudini şi manifestări mentale cu
scopul de a satisface trebuinţele şi

nevoile individuale (atât cele
primare cât şi cele superioare). Ca
orice metodă, PNL are şi legi după
care funcţionează:

1. Nu putem să nu comunicăm,
orice stare comportamentală
(chiar şi un refuz) fiind semni-
ficativă pentru interlocutorul
nostru.

2. Comunicarea nu se efectuează
numai cu şi prin cuvinte, ci şi
prin intermediul tonului vocii, al
atitudinii noastre, al amplitudinii
sau localizării respiraţiei, al
variaţiei coloritului epidermei
(îndeosebi a celei faciale).

Astfel, în condiţiile unei utilizări
optime, PNL permite evaluarea
corectă a relaţiei existente şi
adaptarea rapidă, eficientă la
situaţii, în vederea atingerii scopu-
rilor urmărite. PNL are ca punct de
sprijin o serie de presupoziţii, cu rol
de dirijare a procesului, cum ar fi:

Orice “hartă” este diferită de
“teritoriul” pe care îl reprezintă
(uzual apelată, diferenţa dintre
teorie şi practică);

AUTOCUNOA{TEREAUTOCUNOA{TEREAUTOCUNOA{TEREAUTOCUNOA{TEREAUTOCUNOA{TERE
{I COMUNICARE{I COMUNICARE{I COMUNICARE{I COMUNICARE{I COMUNICARE

dr. psih. Ioan Carmen C+T+LINAdr. psih. Ioan Carmen C+T+LINAdr. psih. Ioan Carmen C+T+LINAdr. psih. Ioan Carmen C+T+LINAdr. psih. Ioan Carmen C+T+LINA
Universitatea Tehnic= “Gh. Asachi”,Universitatea Tehnic= “Gh. Asachi”,Universitatea Tehnic= “Gh. Asachi”,Universitatea Tehnic= “Gh. Asachi”,Universitatea Tehnic= “Gh. Asachi”,
Catedra Ingineria Mediului, Ia[i, Rom`niaCatedra Ingineria Mediului, Ia[i, Rom`niaCatedra Ingineria Mediului, Ia[i, Rom`niaCatedra Ingineria Mediului, Ia[i, Rom`niaCatedra Ingineria Mediului, Ia[i, Rom`nia
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Orice comportament este
orientat către adaptarea la
mediul ambiant;

Înţelegem mult mai uşor şi mai
bine ceea ce ne este, deja,
familiar.

Se pot remarca trei etape ale
apelării şi utilizării PNL:

1. Recepţia şi selectarea informa-
ţiilor: observarea;

2. Aportul de informaţii: intervenţia;

3. Verificarea rezultatelor şi
concluzionarea: transpunerea
în practică a tehnicilor PNL.

Aceste trei etape permit identifi-
carea principalelor mesaje din
comunicarea interlocutorilor (atât
mesajele evidente cât şi cele
subtile, ascunse) analizând atent
atât plaja lingvistică folosită de
către aceştia (particularităţi de
exprimare, elemente vizuale,
auditive, kinestezice, odoro-gustative
şi neutre - “a şti”, “a cunoaşte”) cât şi
expresiile nonverbale.

Ca terapie (metodă “terapeutică”),
PNL permite schimbarea rapidă a
persoanei, organizându-se în
funcţie de evoluţia, credinţa şi
resursele specifice acesteia. Este,
în aceeaşi măsură, şi o metodolo-
gie de şi pentru comunicare cu noi
înşine şi cu semenii noştri.

Pentru recunoaşterea canalului
“senzorial privilegiat de comu-
nicare” (după cum se exprimă D.
Popescu în “Arta de a comunica”)
este necesară o evidenţiere a
“predicatelor” preferenţial utilizate
de o persoană. Schema care
urmează exemplifică o serie de
“predicate” utilizate în PNL.

PREDICATE UTILIZATE ÎN PNL

Cele 3 etaje
ale mimicii faciale

DILATATĂ RETRACTATĂ

→ CEREBRAL Activ, realist, spontan Prudent, interiorizat

→ AFECTIV Ataşat, extravertit Rezervat, solitar

→ INSTINCTIV Senzual, gurmand,
materialist, combativ

Orientat către a fi şi nu
către  a avea

Verbe/Substantive/Adjective: a ne da seama, a
vedea, a prevedea, a întrevedea, viziune, punct de
vedere, imagine, clar, a clarifica, a privi, a apărea,
apariţie, orizont etc.

Expresii: a pune la punct, clar (limpede) ca lumina
zilei, a-ţi face o părere, din punctul de vedere, a
face un “tur de orizont”, la o primă vedere etc.

Verbe/Substantive/Adjective: a auzi, a spune, a
suna, sunet, zgomot, notă, a accentua, accent, a
vorbi, a asculta,  muzical, a dialoga, oral etc.

Expresii: a fi în “rezonanţă” cu ..., a-ţi “pica fisa”, a
pune accentul pe ..., a-ţi suna fals, a-ţi respecta
cuvântul, asta îmi spune ceva ... etc.

Verbe/Substantive/Adjective: a simţi, a resimţi,
senzaţie, insensibil, a contacta, a ţine, tensiune, a
atinge, intangibil, a agita, şoc, a sesiza, frig,
consistent, rezistent etc.

Expresii: a păstra contactul, a pune degetul pe ...,
a “realiza” o situaţie, a fi cu capul pe umerii tăi, a
rămâne ferm, a exercita o presiune, “nu-mi văd
capul de treabă” ... etc.

A crede, a decide, a gândi, a motiva, a schimba, a
planifica, a şti, a sfătui, a învăţa, a delibera, a crea,
a anticipa, a administra, a gestiona, a analiza, a
acţiona etc.

Mesajele urmărite şi utilizate cu predilecţie de PNL sunt: poziţia corpului,
mimica şi gesturile, expresia feţei, privirea, calitatea vocii şi cuvintele utilizate
de fiecare persoană în cadrul comunicării.

VIZUALE

AUDITIVE

KINESTEZICE

NEUTRE
(NESPECIFICE)

Mimica facială a interlocutorului, ca şi personalitatea acestuia, pot fi evaluate
şi prin analiza datelor generale înscrise în “auto-test”.
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TABEL AUTO - TEST Se subînţelege faptul că nu doar
noi suntem “expuşi” în cursul unui
dialog.

Interlocutorul are şi el o serie de
reacţii specifice în funcţie de care
putem, la rândul nostru, a ne dirija
reacţiile pentru a determina discuţia
să meargă în direcţia necesară
atingerii propriilor scopuri. Iată
câteva dintre reacţiile posibile ale
interlocutorului.

Modalitatea în care acţionăm şi reacţionăm pe parcursul unei conversaţii
oferă informaţii esenţiale interlocutorului nostru, ajutându-l astfel să îşi
adapteze comportamentul şi să îşi evalueze şansele de atingere a
obiectivului urmărit iniţial. Faţa joacă un rol deosebit de important; privirea
este cea care contribuie la identificarea intenţiilor şi impresiilor produse de o
iniţiativă sau alta. Ne putem da seama de acest fapt analizând figurile
următoare, care exprimă principalele reacţii ce pot apărea în cadrul unei
conversaţii cu subiect oarecare.

plictisit prudent concentrat încrezător curios

decis decepţionat dezaprobator neîncrezător indiscret

plângăreţ culpabil

obosit mohorât

indiferent perplex

încruntant “merge!...”

indefinit paranoic

TIPUL CARACTERISTICI PERSONALITATE COMPORT. NOSTRU
• faţă rotundă spre

oval
• predominanţa

planului median
• faţă largă
• gura şi nasul

ascuţite

• dinamism
• sociabilitate

extravertită
• optimism
• iritabilitate

• calm, răbdător
• comprehensiv,

cordial
• a vorbi deschis
• atrăgând simpatia
• argumente

emoţionale
• • faţă aproape

pătrată, retractată
• ten, în general,

mat
• în general trăsătu-

rile feţei sunt lungi
şi denotă impasi-
bilitate

• energie “rece”
• intransigenţă

autoritară,
dominatoare

• simţ practic
• fiinţă echilibrată

• logic, precis, calm,
răbdător

• a vorbi pe baze
fundamentale,
justificate logic

• argumente precise

• • predominanţa
planului superior
al capului, bărbie
ascuţită

• tipul intelectualului

• mobilitate
• nervozitate

permanentă,
introvertită

• fragilitate
subiectivă

• imaginaţie

• calm, comprehensiv
• vesel
• a-i stârni curiozita-

tea şi imaginaţia
• argumente originale

(este un cerebral)

• • predominanţa
planului inferior al
capului, bărbie
puternică

• în general scund,
“îndesat”, chiar
greu

• pasivitate latentă
• reacţii lente
• indecizie
• conservatorism

• concret, simplu
practic, calm

• a-i vorbi pe placul
său, pentru a-l
reconforta

• a-i face o argumen-
taţie simplă, asigu-
ratoare
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Deşi mulţi dintre noi nu conştientizează pe deplin capacităţile observative de
care dispun, acestea există la fiecare individ, într-o măsură mai mare sau mai
mică. Nimeni nu este privat total de această însuşire; dacă ea ar lipsi,
persoana respectivă ar fi de un autism cronic. Aşadar, în timpul unei
conversaţii, toţi cei implicaţi în “joc” desfăşoară procese observative, cu rol
adaptiv, în mod voluntar sau involuntar. Dacă adaptarea este optimă, vom
avea ca rezultat o discuţie armonioasă, în care poziţiile participanţilor vor fi
relativ simetrice unele faţă de altele, putând asista totodată şi la un “dans” al
gesturilor, aparent condus de unul dintre interlocutori [1].

Figurativ, stabilirea acestui raport
poate fi redată prin schema
de mai sus.

Putem lua ca exemplu Criza
deşeurilor din 1987 din America de
Sud, când consilierul acreditat de
organizaţia internaţională
GreenPeace s-a confruntat cu
managerul fabricii de produse
chimice care a declanşat catastrofa
ecologică. Încă de la început,
consilierul a fost în opoziţie de
interes cu interlocutorul său, deci,
atingerea scopului prevăzut iniţial
era deosebit de dificilă. Cadrul de
discuţie fiind restrâns, în sala de
negocieri nefiind decât alte două
persoane (care nu au intervenit în
discuţie pe toată desfăşurarea ei),
atenţia fiecăruia a fost focalizată
asupra “adversarului”. Obiectivul
reprezentantului GreenPeace era
de a obţine închiderea fabricii şi
fondurile necesare curăţirii celor 12
km de plajă şi teritoriu de coastă.
Refuzul managerului a fost cat-
egoric chiar de la început;
adoptarea de către interlocutor a
unei atitudini similare (decise şi
radicale) nu ar fi dat nici un rezultat.
În aceste condiţii, studiind expresia
facială, mimica şi reacţiile celuilalt,
consilierul şi-a adoptat strategia la
personalitatea celuilalt. Astfel,
neîncercând să-l contrazică, l-a
ascultat cu mult calm, a abordat o
poziţie degajată şi a acordat o
foarte mare atenţie expunerii
celuilalt. Din aproape în aproape,
prin immature (involuntar)
managerul s-a relaxat la rându-i,
situaţia detensionându-se vizibil. În
acest moment a pornit să se
“desfăşoare” efectiv “atacul”
consilierului. A început prin a-l
determina pe celălalt să privească

Rolul progrămării neurolingvistice în acţiunea prezenta este acela de a
transforma în acte conştiente şi voluntare toate procesele implicate. Aceasta
conduce la crearea unei relaţii active între subiecţi, la găsirea căii optime de
stabilire a unui contact ideal între toţi participanţii. Una din condiţiile esenţiale
pentru obţinerea unor rezultate pozitive este aceea de a păstra o “zonă” de
siguranţă, adică o distanţă suficientă pentru ca nici una din părţile implicate
să nu simtă prezenţa celorlalţi ca pe o intruziune în spaţiul intim (s-a
constatat experimental că lungimea optimă este de aproximativ “un braţ”).

ADAPTAREA LA COMPORTAMENTUL INTERLOCUTORULUI
(mimetism şi sincronizare)

Reflex direct al unei
poziţii aproape

identice

Reflex direct al unor
gesturi aproape

identice

Sincronizarea
ritmurilor respiraţiei

Sincronizarea
tonului, a ritmului
şi a volumului vocii

Adaptarea în sistemul
de reprezentare senzorială

(a traduce)

“CALIBRAREA” COMPORTAMENTULUI VERBAL
ŞI A CELUI NONVERBAL

↓↓↓↓↓

↓↓↓↓↓

↓↓↓↓↓

↓↓↓↓↓

↓↓↓↓↓

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

STABILIREA UNUI “RAPORT” EFICIENT
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faptele din perspectiva sa. Acest
lucru l-a realizat printr-o serie de
întrebări dirijate, de genul: “Vă
înţeleg perfect punctul de vedere,
dar nu credeţi dvs. că s-ar putea
rezolva situaţia?”, “Soluţia crizei
este necesară?” şi dându-i o
aparentă impresie de control
asupra dialogului. Consilierul l-a
determinat să caute şi să găsească
singur soluţii reale şi să se
convingă de justeţea lor. Astfel, la
finalul unor negocieri de 6 ore,
managerul a căzut de acord cu
furnizarea fondurilor necesare şi cu
închiderea fabricii până la
redotarea acesteia cu instalaţii de
reciclare eficiente.

Se poate  concluziona că prin
urmărirea îndeaproape a

partenerului de dialog, prin
studierea atentă a reacţiilor sale şi
prin menţinerea vie în minte a
scopului ce trebuie atins,
comunicarea interumană poate
oferi soluţii viabile chiar şi în cele
mai dificile conjuncturi. Trebuie avut
permanent în vedere aspectul că
orice om este influenţabil şi poate fi
determinat să acţioneze conform
dorinţelor noastre şi că nici o
situaţie nu este ireversibilă şi
irevocabilă.

Oamenii simt nevoia de a vorbi, de
a comunica. Sufletul lor plin de griji,
de necazuri sau de bucurie aspiră
să se exprime. Cuvintele sunt
vehiculele sufletului şi permit
oamenilor să intre unii în
comuniune cu alţii. Cei tăcuţi suferă

adesea foarte mult pentru că nu se
pot exprima. Timiditatea, teama de
a nu fi înţeleşi, lipsa persoanelor
dispuse să-i asculte îi paralizează.
De fapt, puţini oameni sunt
parteneri primitori şi alinători pentru
fraţii lor, pentru că puţini oameni se
uită pe de-a-ntregul la ei înşişi
pentru a-l asculta pe celălalt.
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M O Z A I C

Din specificul naţional...

Fiecare popor se pare că îşi explică în mod diferit motivele care la un moment dat îi fac pe

oamenii să se îmbolnăvească. Francezii pun fenomenul cel mai adesea pe seama ficatului apariţia bolii,

germanii - a insuficienţei cardiace, englezii - a răcelii, iar americanii - a alergiilor de tot felul. Germanii

utilizează de aceea o cantitate de şase ori mai mare de medicamente pentru bolile cardiace, deşi indicele de

mortalitate la aceste maladii nu depăşeşte în ţara lor pe cei din SUA şi Marea Britanie.

Medicina americană se mândreşte cu metoda radicală de rezolvare a „focarului” bolii, ceea ce

explică de ce chirurgii americani efectuează de două ori mai multe operaţii decât cei din Europa. Franţa pune

accentul pe utilizarea medicamentelor, acordându-se o mare atenţie mijloacelor de tonificare a organismului

prin vitamine şi odihnă.
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}      n memorie îmi mai
 persistă destinul amar,
al ucenicilor şi calfelor

despre care am citit odinioară,
angajate de părinţii săraci pe
lângă meşteri (iconografi,
pictori, cizmari etc.). Unii
dintre aceştia îi exploatau fără
milă, utilizând toate mijloacele
ca să-i facă pentru totdeauna
dependenţi de sine, ca
aceştia să nu se mai poată
nicicând pune pe picioare,
deschizându-şi şi ei un atelier.

–  Doamne, ce oameni au mai
fost pe lume, izbucneam naiv
atunci în sine, considerând că
acele vremuri s-au spulberat
definitiv în negura trecutului.

Mi se crease un stereotip că
sunt capabili de fapte
reprobabile doar oamenii
mărginiţi şi inculţi. Dar iată că
treptat am aflat cu surprindere
că o bună parte din romanele
lui Alexandru Dumas-tatăl au
fost scrise de alţii, el doar le-a
semnat, că acelaşi sacrilegiu

l-a comis şi Goethe, întrucât şi pentru dânsul au
trudit „calfe”, iar el, având o bună situaţie
materială, alerga mai mult după fuste, că
romanul „Quo vadis”, pentru care Sienkiewcz a
primit în 1904 Premiul Nobel, a fost scris de
altcineva, că inventatorul radioului e Tesla şi nu
Marconi care, după ce o vreme a lucrat
împreună, i-a furat, pur şi simplu, invenţia,
grăbindu-se apoi să o breveteze pe numele său,
obţinând Premiul Nobel...

Această listă a ruşinii poate fi continuată, cu
părere de rău, la nesfârşit, mai ales dacă ţinem
cont de statutul înaltului areopag suedez ce
glăsuieşte că deciziile odată luate nu mai pot fi
contestate, chiar dacă se comit şi unele gafe.

În necrologul consacrat în 1958 lui Frederic
Joliot-Curie, semnat de 54 de personalităţi ilustre
ale ştiinţei şi culturii din Uniunea Sovietică,
publicat în ziarul „Izvestia” se menţionează că
„...el împreună cu Irene Joliot-Curie (soţia lui –
n.n.) sunt autorii radioactivităţii artificiale, una
dintre cele mai mari descoperiri în fizica
nucleară” („Izvestia Sovietskih Trudeaşcihsea”,
sâmbătă, 16 august 1958, nr.196 (12812).

Opinia despre importanţa acestei descoperiri nu
a fost dezminţită de vreme, cu excepţia unui
singur detaliu. Adevărul descoperitor al
radioactivităţii artificiale e, în  realitate,
ŞTEFANIA MĂRĂCINEANU, consângeana

JOLIOT-CURIEJOLIOT-CURIEJOLIOT-CURIEJOLIOT-CURIEJOLIOT-CURIE
ORIORIORIORIORI
{TEFANIA{TEFANIA{TEFANIA{TEFANIA{TEFANIA
M+R+CINEANUM+R+CINEANUM+R+CINEANUM+R+CINEANUM+R+CINEANU
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noastră, căreea i-a fost dată o zodie
pe cât de strălucită, pe atât de
aspră!

Secolul XIX şi începutul secolului
XX a spulberat definitiv opinia
eronată, susţinută chiar şi de
personalităţi ilustre (Puşkin,
Maiorescu etc.), precum că
misiunea Femeii constă doar în
perpetuarea speciei umane, fiind
incapabilă de a crea lucruri
valoroase în artă, ştiinţă şi cultură.
Şi dacă surorile Anne, Charlotte şi
Emily Bronte – în Anglia, iar
Doamna de Stael şi George Sand –
în Franţa etc., au demonstrat
tuturor că Femeia e capabilă să
facă lucrări de valoare în literatură,
apoi cu ştiinţele exacte treburile au
mers mai anevoios. O explicaţie ar
fi şi faptul că în instituţiile de acest
profil femeile nu erau admise.

Marie Curie (Sklodowska – acesta
e adevăratul ei nume) a fost prima
care a pulverizat spectaculos ultima
redută a orgoliului masculin.
Savanta s-a născut într-o familie de
intelectuali modeşti din Ducatul
Varşoviei, regiune intrată în
componenţa Imperiului ţarist, după
sfârtecarea Poloniei în trei părţi de
Austria, Germania şi Rusia.

Dragostea de carte avea tradiţii
frumoase în această familie. Ea a
absolvit gimnaziul la 16 ani,
obţinând ca şi surorile mai mari,
medalia de aur. A lucrat o perioadă
învăţătoare în diverse familii de
boieri, îndeosebi, în provincie
(1884-1890).

În curând Maria plecă să-şi
continue studiile în Franţa. În 1895
s-a căsătorit cu Piere Curie (1859-
1906), pe atunci, profesor la
Universitatea din Sorbona. Tânărul

cuplu şi-a amenajat laboratorul într-
un şopron, în care au muncit 4 ani.
În această perioadă au studiat, în
principiu, magnetismul şi
radioactivitatea. În 1898 reuşiră să
izoleze radiul şi poloniul (un
element nou, descoperit de dânşii.).
În 1903 obţin, împreună cu Heriry
Bequerel (1852-1908), Premiul
Nobel. Situaţia care începuseră să
se limpezească a fost în curând
tulburată. Peste doi ani Piere muri
într-un accident. Marie nu s-a mai
recăsătorit după aceasta. Şi-a
consacrat timpul exclusiv muncii şi
celor doi copii, Irene şi Eva.

Situaţia materială a savantei se
îmbunătăţeşte treptat. Graţie
ajutorului din partea statului şi a
unor filantropi (Andrew Carnegie,
Henri Rothschild etc.). Aceasta îi
permite să înfiinţeze Institutul de
Radiu, primul în lume, care devine
un centru de importanţă mondială,
unde vor studia şi lucra studenţi de
pe cele cinci continente.

Marie a avut de înfruntat
numeroase obstacole şi în Franţa.
Oponenţii apelau, pentru a o
compromite, la toate argumentele,
inclusiv ofensele, chiar şi atunci
când dânsa ajunsese deja o
notorietate: „Cei mai mari savanţi,
Henri Poincare, doctorul Roux,
Emile Picard, profesorul Lippmann,
Bouty şi Darboux în frunte fac
campanie pentru ea, ne informează
Eva Curie, în monografia
consacrată mamei sale, dar
cealaltă tabără pregăteşte o
viguroasă ofensivă.

„Femeile nu pot face parte din
Institut!” strigă cu o virtuoasă
indignare dl Amagat, care cu opt
ani în urmă fusese fericitul

concurent al lui Pierre Curie.
Informatori voluntari, în pofida
evidenţei, le spun catolicilor că
Marie este evreică cu condiţia să nu
amintească liber cugetătorilor că ea
este catolică. La 23 ianuarie 1911,
ziua alegerilor, Preşedintele spune
cu glas tare uşierilor, deschizând
şedinţa: „Lăsaţi să intre toată
lumea, cu excepţia femeilor” (Eve
Curie, „Marie Curie”. O viaţă
înclinată ştiinţei, umanismului şi
păcii”. Prefaţă, traducere şi îngrijire
de F. Marinca. Editura Politică,
Bucureşti, p. 293).

Totuşi Marie îşi învinge oponenţii.
Iar anul 1911 îi mai aduce o
bucurie. Singură obţine Premiul
Nobel pentru lucrările efectuate în
domeniul chimiei.

Printre studenţii din alte ţări veniţi
să studieze şi să lucreze sub
îndrumarea celebrei savante au
figurat şi români. Între aceştia a fost
şi Ştefania Mărăcineanu (1882-
1944). Originară din Bucureşti ea
îşi face iniţial studiile la Şcoala
normală „Elena Doamna,
absolvind-o în 1899. Peste trei ani,
în 1902, a terminat liceul clasic
modern la Şcoala centrală de fete
iar după un an a absolvit şi liceul
real, dând diferenţele necesare la
matematică şi fizică. Se înscrie
după aceasta la Universitatea din
Bucureşti, facultatea de ştiinţe
fizico-matematice pe care le
termină în 1910. Lucrează un timp
profesoară secundară. Apoi obţine
examenul de capacitate pentru
profesorii secundari – prima în ţară
– fiind numită profesoară la Şcoala
centrală de fete (1914).

Peste 5 ani pleacă la Paris urmând
între anii 1919-1920 cursurile de
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radioactivitate ţinute de Marie Curie
la Institutul de radiu.
Experimentează asiduu, absorbită
de muncă. În curând avea să se
impună în rândul colegilor dar şi în
ochii vestitei savante. În 1924
Ştefania obţine diploma de doctor
în ştiinţe fizice, prezentând – fireşte,
în limba franceză – lucrarea
„Cercetări asupra constantei
poloniului şi penetrării acestuia în
metale”. Teza de doctorat a fost
susţinută în faţa unei comisii de
excepţie, având ca examinatori doi
mari fizicieni din acel timp, G.
Urbain şi A. Debierne, prezidată de
însăşi Marie Sklodowska-Curie.

Titlul lucrării ne demonstrează
grăitor că Ştefania se implicase
serios în descoperirile de ultimă
oră, detaşarea de acestea şi zborul
spre alte orizonturi, necunoscute
până atunci. Faptul că susţinerea
tezei s-a desfăşurat în prezenţa
savantei, vine să confirme gândul
că Marie era interesată direct în
rezultatul acestor cercetări. Iar
prezenţa celor două notorietăţii în
materie aveau rolul să verifice rodul
cercetărilor efectuate pe parcursul
a cinci ani de trudă de
consângeana noastră.

„Trebuie menţionat, că datorită
studiilor efectuate cu acest prilej,
Ştefania Mărăcineanu deţine
prioritatea mondială, din păcate
nerecunoscută, asupra studierii
radioactivităţii artificiale”, susţinute
profesorul Nicolae M. Mihăilescu.
(„Inventică şi economie”, nr. 9/
septembie 1988, p.55).

De altfel, domnia sa e, probabil, cel
mai perseverent luptător din
România pentru triumful adevărului
cu privire la Ştefania Mărăcineanu.

Dar pe ce se întemeiază această
afirmaţie? Are ea suporturi
irecuzabile sau e vorba doar de
nişte supoziţii, lansate în suspans?
Intuind, parcă, aceste întrebări dl N.
Mihăilescu ne prezintă pe larg
concluziile cercetărilor efectuate de
Ştefania Mărăcineanu. Să facem,
aşadar, cunoştinţe cu acestea.

Ca să întocmească această lucrare
excepţională, „Cercetări asupra
constantei poloniulu; şi penetrării
acestuia în metale”, ea a trebuit să
efectueze numeroase experienţe,
privind determinarea cu precizie a
constantei poloniului şi actiniului,
precum şi stabilirea valorilor găsite
anterior de alţi cercetători. Studiul
prezintă, de asemenea, o nouă
metodă în măsurarea unei radiaţii
alfa puternice. Savanta română
explică în acest context diferenţele
perioadelor obţinute, necesare
dezintegrării poloniului: T – 130 –
145 zile. Ea apelează în expunerea
generală a tezei, la perioadele de
dezintegrare, stabilite nu numai de
Marie Curie în 1905-1906, dar şi de
alţi cercetători (Meyer, Schweidler,
Rutherford etc).

Ştefania demonstrează că o
substanţă radioactivă se distruge
astfel încât viteza de dezintegrare
este proporţională cu cantitatea
respectivă, caracterizată printr-un
coeficient invariabil, care este în
funcţie de natura substanţei. Ea a
efectuat numeroase măsurători ale
dezagregării poloniului, pentru
obţinerea unei noi determinări a
constantei respective, utilizând
poloniu foarte pur, depus pe diverse
substanţe ca argint, aluminiu, aur,
plumb, zinc, cupru şi sticlă. Aceste
lucrări au fost efectuate în diverse
perioade, durând circa 500 de zile.

Măsurătorile au fost făcute fie cu
ecrane subţiri de aluminiu, fie fără,
pe lamele încălzite ori neâncălzite.
Valorile găsite pentru constanta
poloniului au arătat că acestea erau
foarte aproape, variind de la o
perioadă T – 134,5 zile, în cazul
poloniului depus pe sticlă iar în
cazul diverselor metale T – 138 zile.
Prin urmare, perioada poloniului
varia după natura suportului pe
care era aşezat.

În cadrul aceleiaşi cercetări au fost,
de asemenea, examinate şi cauzele
ce au putut să introducă erori în
determinarea constantei:
impuritatea substanţei (urme de Ra,
D), efectul de proiectare şi lipsa de
saturaţie a curentului de ionizare.
Aceste erori au fost treptat elimi-
nate.

În fine, ea a studiat detaliat ipoteza
pătrunderii substanţei active în
suportul solid, prin măsurarea
curentului de ionizare, cu observaţii
asupra scintilării şi utilizând o
metodă fotografică, stabilind cu
acest prilej că fenomenul e foarte
important pentru plumb, fiind
favorizat în cazul acţiunilor
exterioare, cum ar fi încălzirea.
Tânăra savantă a mai arătat că
penetrarea este una din cauzele ce
atestă variaţia constantei poloniului
şi a celorlalte constante radioactive.

Prin cercetările executate pentru
teza de doctorat, Ştefania nu numai
descoperă, ci chiar dezvoltă,
extinde ştiinţa radioactivităţii
artificiale, stabilind  cu acest prilej
că valorile timpilor de înjumătăţire a
nucleelor radioactive sunt foarte
variate: de la miliarde de ani, la
milionimi de secundă. Cercetând cu
ajutorul electrometrului, al
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fotografiei şi al metodei
scânteierilor, ambele feţe ale
suportului pe care era aşezat
poloniu, stabileşte că şi spatele
foiţei subţiri, metalice, este
radioactiv. Realizând suma
activităţii, prin măsurarea curentului
de ionizare pe ambele feţe, şi
ţinând seama de distrugerea
naturală a poloniului, ea descoperă
un surplus de radioactivitate, care
era tocmai cel datorat activităţii feţei
opuse a substanţei. Deci, avea de a
face cu o apariţie spontană de
radioactivitate pe faţa opusă a foiţei
metalice, care reprezenta circa 1/
1000000 din radioactivitatea
poloniului întrebuinţat.

Fenomenul respectiv e mai
pronunţat pentru plumb, vizavi de
celelalte metale menţionate în
acest context (argint, aluminiu, aur,
zinc şi cupru). E necesar să
remarcăm că plumbul figurează în
Tabelul periodic imediat după seria
radioactivă.

Prin urmare, Ştefania Mărăcineanu
pune bazele provocării
radioactivităţii artificiale a metalelor
şi în special a plumbului, prin
emisiune de raze alfa (nucleie de
helio) a poloniului. Şi întrucât
perioadele obţinute atât pentru
plumb cât şi pentru celelalte metale
erau diferite de ale poloniului, pe
spatele foiţei respective nu se
găsea poloniu, ci un nou corp
radioactiv.

 În această situaţie, excitarea se
produce în toată masa suportului
metalic, ea putând fi observată pe
faţa opusă unde lipseşte poloniu,
iar pe cealaltă faţă unde acesta
există, ea se manifestă influenţând
perioada de dezintegrare a

poloniului. Anume din această
cauză şi apar variaţiile perioadei de
dezintegrare a poloniului ori ale
suportului său metalic, precum şi
diferenţa între curbele obţinute pe
faţa opusă pentru aur şi cele pentru
plumb. Reiese prin urmare că
exercitarea depinde de natura
suportului. Ba mai mult. Evaporând
la soare o soluţie de poloniu
depusă pe plumb, Ştefania a
observat o creştere considerabilă a
radioactivităţii pe faţa opusă. Prin
urmare, radioactivitatea provocată
în mod artificial constituie funcţia de
energie folosită pentru a o provoca.

Aşadar, Ştefania Mărăcineanu
deţine prioritatea mondială în
descoperirea şi cunoaşterea
acestui fenomen, radioactivitatea
artificială. („Inventică şi economie”,
nr. 9/ septembrie 1988, p. 54-55).

Deci, faptele vorbesc de la sine.
Paternitatea ei nu mai poate fi pusă
la îndoială.

În 1923 Ştefania are inspiraţia să-şi
publice toate lucrările referitoare la
radioactivitatea artificială, în revista
„Comptes rendus des seances de
l”Academie des sciences”, care
apărea la Paris. Iar un an mai târziu
acestea au fost editate şi la
Bucureşti, în „Buletinele Academiei
Române” nr. 3-4/1924.

E straniu comportamentul savantei
Marie Curie faţă de această
descoperire epocală. De ce nu a
făcut publicitatea inerentă în
asemenea situaţii? Sau mai erau
necesare, poate, unele verificări?
Atunci de ce nu i-a prelungit
termenul de aflare a Ştefaniei la
Institutul de radiu, ca să-şi ducă la
bun sfârşit lucrul? Or, era vorba de
o descoperire de excepţie şi

Doamna Sklodowska-Curie avea în
acel moment suficiente mijloace
financiare nu numai pentru
întreţinerea tinerei românce!

Explicaţia nu poate fi decât una:
INVIDIA. E incredibil, dar acesta e
adevărul. Acest sentiment, există
cu părere de rău, şi în rândul
oamenilor de artă şi de ştiinţă. Şi
dacă în mijlocul oamenilor simpli el
pare un element firesc, mai mult
sau mai puţin tolerabil, apoi în
cercurile aşa zise elitiste, invidia
capătă adeseori forme
monstruoase.

Şi când te gândeşti că Albert
Einstein avea să spună: „Doamna
Curie e singura dintre toate femeile
celebre pe care gloria n-a reuşit s-o
corupă”! (Eva Curie, p.25).
Frumoase, înălţătoare vorbe, nu-i
aşa? Dar câte nu a suportat sireaca
hârtie!

În acea perioadă lui Marie Curie i
se decernase deja de două ori
Premiul Nobel. Eva Curie,
inserează cu meticulozitate în
cartea fel de fel de lucruri, printre
care şi toate distincţiile obţinute de
maică-sa: premii – zece; medalii –
şaisprezece; titluri onorifice – 108
(o sută opt). Dar iată despre
Ştefania ... nu pomeneşte nimic!

Iar traducătoarea cărţii, Felicia
Marinca, scrie înduioşată în prefaţa
monografiei: „Eve menţionează cu
sensibilitate, printre miile de daruri
şi o frumoasă scoarţă românească,
ceea ce a însemnat pentru Marie o
expresie grăitoare a genului creator
al poporului nostru” (Eva Curie,
p. 7).

Autoarea consideră, pe semne, că
acest lucru era la acea dată unicul
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element, capabil să ilustreze
ingeniozitatea geniului tehnic
românesc. Să nu fi auzit ea de
Aurel Vlaicu, Traian Vuia, Victor
Babeş, Nicolae Păulescu Anri
Coandă etc., etc. Aceştia, în treacăt
fie zis, s-au impus la întretăierea
secolelor XIX şi XX, anume la
Paris, când Marie Sklodowska se
află deja acolo.

Setul de enormităţi nu se încheie,
însă, cu aceasta. În tabelul
cronologic pe care l-a întocmit, F.
Marinca declară tranşant: „... în
1933 Frederic şi Irena descoperă (!)
radiaţia artificială  (Eva Curie, p.
19).

Or, despre faptul că Ştefania
Mărăcineanu descoperise cu 10 ani
înaintea acestui tandem radiaţia
artificială, se ştia deja în spaţiul
românesc. De exemplu, dl. Ion N.
Iacovachi publicase încă în 1974 un
articol despre acest eveniment.
(„Invenţie şi economie”, p. 56).

Iar traducerea efectuată de dna F.
Marinca a apărut în 1987, deci cu
13 ani mai târziu.

Desigur, articolul semnat de dl I.
Iacovachi nu a fost singurul în acest
răstimp.

Ce frumos ar fi fost dacă Marie
Sklodowska-Curie, Marea Doamnă,
care devenise un port drapel al
mişcării feministe, i-ar fi întins mâna
consângenei noastre! Nu a făcut,
însă, gestul acesta, a lăsat-o să se
reîntoarcă în patrie, într-o ţară
săracă, să se piardă în anonimat.
Iar lucrările ei le-a ferecat şi închis,
păstrându-le pentru altcineva.

Doar peste un an, adică în 1925,
Irene Curie, fiica savantei, susţine

teza de doctorat intitulată „Cercetări
asupra radiaţiilor alfa ale
poloniului”. Deci abordează tocmai
acea ramură în care Ştefania
Mărăcineanu îşi susţinu, la rându-i,
teza de doctorat cu un an mai
înainte în faţa Mariei Sklodowska-
Curie, prezentând, după cum am
văzut, o amplă expunere în acest
sens. Altfel spus, oferind marfa pe
tava.

În 1926 Irene se căsătoreşte cu
Jeane Frederic Joliot (1900-1958),
un tânăr obscur în acel moment,
care nu se ştie ce ar fi ajuns dacă
nu devenea ginerele distinsei
savante. Detalii semnificative ne
comunică în acest sens o
franţuzoaică, deci, care nu poate fi
bănuită de denigrare, mai ales că
era şi o prietenă a ambelor cupluri:
Maria Sklodowska Piere Curie şi
Irene Curie-Frederic Joliot: „În acel
timp Irene îl depăşise considerabil
pe Frederic Joliot. Ea era un
lucrător ştiinţific matur, publicase
deja câteva comunicări. Mama o
însărcinase nu o dată să dirijeze
activitatea tânărului colaborator în
obţinerea de către acesta a
deprinderilor tehnice necesare”. (Э.
Коттон, «Семья Кюри», М., 1964,
стр. 102).

În cartea sa Eva, vorbind despre
protecţia tânărului cuplu, de care
acesta  beneficia, ne informează
următoarele: „Doamna Curie vede
cum sub ochii ei evoluează
capacitatea celor doi cercetători. În
1934 tânăra pereche obţine o
victorie strălucită (!). După studii
asupra fenomenelor de
dezintegrare a atomilor, Irene şi
Joliot descoperă radioactivitatea
artificială (!), bombardând anumite

substanţe, aluminiul de exemplu, cu
radiaţii emise spontan de
radioelemente, reuşesc să
transforme aceste substanţe în
elemente radioactive noi,
necunoscute (!)” (Eva Curie, p.
377).

Prin urmare, au „descoperit” - după
10 (zece!) ani aceea ce fusese deja
descoperit de Ştefania
Mărăcineanu, lucru despre care
Doamna Marie Sklodowska-Curie
ştia prea bine. Şi ca să nu se
strecoare bănuiala că cei doi au
trudit un deceniu pentru a finisa, a
desăvârşi lucrarea începută de
către cineva şi lăsată baltă la
mijlocul drumului, să ascultăm ce
ne spune însuşi acest tandem: „...
apariţia radiaţiei artificiale a fost,
probabil sesizată şi în Anglia şi în
America, dar nimeni nu a reuşit s-o
descopere (!), întrucât nimeni (!) nu
a fost într-atât de curajos ca Joliot
să considere posibil un lucru
incredibil. Amintindu-şi de
descoperirea radioactivităţii Joliot-
Curie aveau să scrie peste 25 ani:
„Noi aveam tot temeiul să ne
autofelicităm (!) că am lucrat cu
această aparatură, şi nu ne-am
irosit timpul cu perfecţionarea ei.
Asupra acestui detaliu avem ce
medita. Trebuie să realizăm, însă,
experimentul, dacă e posibil, chiar
şi atunci când mijloacele de care
dispunem sunt imperfecte. Nu
trebuie, totuşi, să tărăgănezi lucrul,
chiar de întâmpeni foarte multe
obstacole, cauzate de aceste
imperfecţiuni” (М. Шаскальская,
«Фредерик Жолио – Кюри»,
Издательство ЦК ВЛКСМ,
«Молодая Гвардия». / Жизнь
замечательных людей»/.
Выпуск 15. М., 1959, стр. 82).
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Dar stau drept mărturie lucrările
Ştefaniei Mărăcineanu, publicate în
Franţa în 1924, care dovedesc
paternitatea ei privind această
descoperire grandioasă! Într-adevăr
nimeni nu e într-atât de orb şi într-
atât de surd ca acel care nu vrea să
vadă şi să audă. Mai ales dacă e în
joc gloria şi banii. Şi încă bani mulţi!
Dar aceasta nu e nici prima, nici
ultima crimă comisă pe altarul
Viţelului de aur.

În alte ţări cazul – dar parcă acesta
e unicul? – ar fi zguduit societatea,
ar fi devenit un scandal care ar fi
zguduit lumea întreagă, în schimb
la noi despre acest lucru se
vorbeşte cu jumătate de gură. Iar
cine încearcă să polarizeze atenţia
în jurul acestui caz e privit adeseori
ca un element turbulent, destiabili-
zator şi care trebuie pus la respect.

Dar, pentru a avea o imagine mai
clară despre calitatea verticalităţii
acelora care trebuie să ne apere în
orişice imprejurare demnitatea şi
onoarea, să ascultăm opinia unui
exponent al elitei noastre intelec-
tuale faţă de acest lucru: „Soţii
Jolio-Curie ... reiau (!) cercetările
întreprinse de Ştefania Mărăcinea-
nu în laboratorul Mariei Curie.
Savanta română a anunţat în 1924
(!) descoperirea radioactivităţii
artificale (!)... Aceasta era, desigur,
o descoperire greu de acceptat în
acea vreme (!)” (Tudor Chinea,
„Familia Curie. Centenarul Frederic
Joliot-Curie”, în „Academica”, revista
de ştiinţă, cultură şi artă. Anul X nr.6
(114),aprilie 2000, p. 30).

Ei, cum vi se pare această
explicaţie? Un pas înainte – şi doi
paşi înapoi. Curios: peste câte
generaţii va dispare din sufletele
noastre slugărnicia, lipsa de
demnitate, reimplantându-se
mândria şi responsabilitatea de a fi
român?

În 1924 Marie Sklodowska-Curie
avea 57 de ani. Deci, încă nu era o
făptură ramolită, ci în depline forţe
fizice şi intelectuale. În treacăt fie
zis, avea să se stingă peste 10 ani,
în 1934. Aşadar, cine ca cine, dar
ea nu putea să nu-şi dea seama de
importanţa acestei descoperiri.

Mai mult decât atât. Însăşi Irene
Joliot Curie recunoscuse într-un
interviu, acordat la 6 iunie 1934
unui ziar din Viena, „... meritul
deosebit pe care l-a avut Ştefania
Mărăcineanu în descoperire, pentru
prima dată, a radioactivităţii
artificiale” („Revista Română de
proprietate Industrială”, nr. 3, 1999,
p. 62 şi revista „Academica”, p. 30).

Iată un model clasic de jonglare
perfidă, iezuistă. Acţiunea ei nu era
dictată, fireşte, decât ca să
calmeze, eventual, spiritele. Or,
Ştefania mai era încă în viaţă... În
afară de aceasta, precum am spus
deja, deciziile comisiei de
decernare a Premiului Nobel, nu
puteau fi revocate, indiferent dacă
hotărârea era justă sau nu. Şi apoi,
după cum am văzut, tandemul
Joliot-Curie s-au nominalizat mai
târziu doar pe sine descoperitori ai
radiaţiei artificiale. Astfel, clanul

Sklodowska-Curie mai recoltează –
prin fraudă – un Premiul Nobel, cel
de al treilea.

Anul acesta, 2002, se împlinesc
120 de ani de la naşterea genialei
şi nefericitei fiziciene Ştefania
Mărăcineanu, care a descoperit,
practic, radiaţia artificială, una din
cele mai mari descoperiri, în fizică
lucru pentru care alţii, şi nu ea, au
primit Premiul Nobel.

În timpul acumulării materialelor,
necesare pentru a scrie acest
articol, am apelat – lucru firesc – şi
la Internet. Găseşti de toate, de la A
la Z, inclusiv anecdotele faimosului
Bulă.

În schimb despre Ştefania
Mărăcineanu – nimic...

Teodor COJOCARU

SUMMARY

120 years have elapsed since
Ştefania Mărăcinenau, a genus
and, at the same time, an unhappy
physicist was born. Researcher that
made one of the greatest discover-
ies in physics - artificial radiation
for which others, not her, have been
awarded the Nobel Prize.

We searched for information on the
Internet where, as usual, could be
found everything including funny
stories about Bula.

About Ştefania Mărăcineanu not a
word…
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}    ncepând cu jumătatea a
  doua a secolului XX, care a
 înregistrat schimbări

fulminante: populaţia s-a dublat,
economia mondială a crescut de
aproape patru ori, cererea de
resurse naturale a evoluat cu o
viteză înspăimântătoare. Cea de
cereale, spre exemplu, a crescut de
trei ori. Cantitatea de apă folosită
s-a triplat etc. Infrastructura
ecologică a Pământului a suferit
enorm: scăderea nivelului pânzelor
de apă freatică, reducerea
suprafeţelor împădurite, erodarea
solului, scăderea lacurilor, dispariţia
continuă a speciilor din faună şi
floră, sporirea numărului de furtuni
distrugătoare, părăsirea de către
populaţie a unor zone în care
condiţiile de mediu nu mai prezintă
siguranţă pentru viaţă etc.

Într-un astfel de timp îşi face
intrarea în lumea ştiinţifică tânărul
şi mult promiţătorul Gheorghe
Duca. Născut la Copăceni, judeţul
Bălţi pe 29 februarie 1952,
absolveşte cu medalie de aur
Şcoala medie nr. 2 din Sângerei
(1959-1969), încheie cu menţiune

studiile universitare la Facultatea
de Chimie (1969-1974), trece
doctorantura la Catedra de Chimie
Fizică (1976-1979), susţine teza de
doctor (1979) şi doctor habilitat în
chimie (1989), i se conferă titlul
didactic de profesor universitar
(1992), devine laureat al Premiului
pentru Tineret (1982) şi de Stat
(1998) al Republicii Moldova, Om
emerit (1996), este ales membru
corespondent (1992) şi titular
(2000) al Academiei de Ştiinţe a
Moldovei, creator al Centrului de

Chimie Aplicată şi Ecologică
(1988), fondator al Catedrei de
Chimie Industrială şi Ecologică a
U.S.M. (1992), este ales deputat în
Parlamentul Republicii Moldova
(1998-2001), prin decret
prezidenţial este numit Ministrul al
Ecologiei, Construcţiilor şi
Dezvoltării Teritoriului (aprilie 2001),
preluând timona unui domeniu pe
care îl cunoaşte foarte bine.
Academicianul Gheorghe Duca
este un om de ştiinţă bine cunoscut
şi în afara Republicii Moldova,

UN SPIRITUN SPIRITUN SPIRITUN SPIRITUN SPIRIT
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La hotar de milenii, c`nd grave probleme globale amenin\=

omenirea, ][i face loc ]ntre noi [i spirite ale re]nnoirii,

Printre ace[tia e [i academicianul Gheorghe DUCA, care
a sesizat perfect adierile timpului, pled`nd pentru o [tiin\=

performant=, competitiv=, actual= [i viabil= care ar face fa\=

dezideratelor timpului.
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adevărat generator de idei şi soluţii
creatoare cu repercusiuni substan-
ţiale în chimia ecologică, chimia
oenologică şi alimentară, electro-
chimie, medicină, agricultură;
organizator strălucit al învăţămân-
tului, ştiinţei şi culturii. Gheorghe
Duca ni se prezintă ca un model
al savantului preocupat de
dilemele de la această răscruce
de secole.

Academicianul Gheorghe Duca,
fără îndoială, trece pragul noului
secol şi mileniu împodobit cu o

excepţională experienţă de viaţă
ştiinţifică acumulată prin universităţi
şi laboratoare, acasă şi peste
hotare, în principalele centre
ştiinţifice ale lumii, distins cu toate
titlurile ştiinţifice şi didactice, trecut
prin toate treptele ierarhice ale elitei
ştiinţifice de la Chişinău, bun
cunoscător al câtorva limbi
moderne, înzestrat cu răbdare,
voinţă, perseverenţă, posesor al
unui caracter îndârjit. El a publicat
peste 350 de lucrări ştiinţifice,
inclusiv 22 de cărţi de largă
audienţă, este posesorul a 52 de

brevete de invenţie care şi-au găsit
aplicare practică în diverse ţări ale
lumii, a participat la circa 100 de
congrese, conferinţe, simpozioane
naţionale şi internaţionale, este
creatorul Şcolii Ştiinţifice Autohtone
în Domeniul Chimiei Ecologice etc.
Gheorghe Duca este savantul care
a sesizat şi a intuit perfect suflul
timpului dificil pe care îl parcurgem,
imprimându-i dinamism, aspiraţii şi
inspiraţii creatoare, răspândind în
jurul său optimism şi pasionantă
încredere într-un viitor mai demn,
pe care îl merităm din plin.

Dumitru BATÎR
doctor habilitat în chimie, profesor universitar,

laureat al Premiului de Stat

M O Z A I C

Din nou despre betoane uşoare
Specialiştii finlandezi au creat un material ieftin, uşor şi comod în utilizare, ideal, după părerea

lor, pentru construcţiile de mare anvergură din ţările în curs de dezvoltare. Acest beton, purtând marca
„Fibrekon”, se obţine amestecând cimentul cu diferite materiale fibroase, de natura vegetală, care conţin
celuloza şi lignină – paie de orez, bambus, fibre de cocos. În amestec se adaugă nisip şi apă, iar după obţinerea
unei mase omogene aceasta se toarnă în forme şi se lasă 24 de ore pentru a se întări. Pereţii „zidiţi” astfel se
usucă apoi în decurs de trei săptămâni. Din punct de vedere calitativ, aceştia nu se deosebesc cu nimic de cei
de beton obişnuit, doar că pot fi tăiaţi cu ferestrăul precum scândurile. Utilizând acest material de construcţie,
o brigadă numărând doar 3 muncitori poate ridica o casă, cu o suprafaţă locuibilă de 40 m2, în 48 de ore.

Un exerciţiu fizic făcut la timp
Cercetătorii de la Universitatea Cornell (SUA) au stabilit faptul că organismul uman prezintă o

viteză de ardere a caloriilor cu mult sporită dacă exerciţiile fizice sunt efectuate la cel puţin câteva ore după
servirea mesei. În plus, nutriţioniştii au găsit că rata de ardere a caloriilor este cu atât mai ridicată, cu cât
mesele sunt mai copioase; organismul pare să compenseze supraîncărcarea cu mâncare.

Prin urmare, dieteticienii recomandă că, atunci când exerciţiile fizice se doresc să aibă ca rezultat
reducerea greutăţii corporale, masa cea mai consistentă trebuie servită la ora micului dejun, iar exerciţiile
fizice să fie efectuate cu aproximativ trei ore mai târziu.
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D    espre calităţile şi
     abilităţile unui om se
 poate lesne judeca,

urmărind comportamentul, modul
lui de manifestare în public, în
societate, apreciind atitudinea
semenilor faţă de dânsul, cinstea şi
respectul de care se bucură el în
rândul acestora. Faima câştigată
prin muncă onestă şi cu dăruire de
sine, atitudine civilizată, corectă şi
binevoitoare, nobleţe şi mărinimie
sufletească etc., au făcut ca
Dumitru Batâr să fie personalitatea
înalt apreciată, mult stimată şi
calificată pe bună dreptate etalon al
omului de omenie, atitudine şi
comportament în mediul nostru
cultural şi ştiinţific, bucurându-se de
o largă popularitate.

În lumea ştiinţifică D. Batâr este
cunoscut ca un eminent chimist
anorganician specializat în chimia
coordinativă şi biocoordinativă.
Născut la 1 aprilie 1927 în satul
Buteşti, judeţul Bălţi într-o familie
de ţărani răzeşi, marcat fiind de
condiţia străbunilor săi, D. Batâr
urmează Şcoala primară în satul
natal, apoi Şcoala Agricolă din

Brânzeni, judeţul Edineţ (1941-
1944), Cursurile pregătitoare ale
Universităţii Pedagogice „Ion
Creangă” din Chişinău (1945-1947)
şi se înscrie la Facultatea de
Biologie şi Chimie a aceleiaşi
instituţii (1947-1951). Trece
doctorantura la Catedra de Chimie
Anorganică a Universităţii de Stat
din Moldova (1952-1956 – un an
predestinat fiind pentru frecventa-
rea, pregătirea şi susţinerea
examenelor-diferenţă la disciplinele
învăţământului universitar la chimie:
matematica superioară, fizica
teoretică, cristalografia, chimia
coordinativă etc.), activează în
calitate de conferenţiar la Universi-
tatea Pedagogică din Tiraspol
(1956-1959); din 1959 viaţa şi
activitatea savantului este neîntre-
rupt legată de Institutul de Chimie
al Academiei de Ştiinţe a Republicii
Moldova, unde este pe rând
cercetător ştiinţific superior (1959-
1960), secretar ştiinţific (1960-
1963) şi director adjunct pentru
probleme de ştiinţă (1964-1974),
şef al Laboratorului de Chimie
Bioanorganică creat de el
(1975-1987).

Din 1988 şi până azi este
cercetător ştiinţific principal la
aceeaşi instituţie; concomitent este
profesor la Universitatea de Stat din
Moldova, ţinând cursuri speciale
iniţiate de el cum ar fi cel de
Ecochimie şi Ecotehnologie
Biocoordinativă. Doctor (1958) şi
doctor habilitat în chimie (1974),
are titlul didactic de profesor
universitar (1984), este laureat al
Premiului de Stat al Republicii
Moldova în domeniul ştiinţei,
tehnicii şi producţiei (1996).

MODELATORMODELATORMODELATORMODELATORMODELATOR
AL PROPRIULUI DESTINAL PROPRIULUI DESTINAL PROPRIULUI DESTINAL PROPRIULUI DESTINAL PROPRIULUI DESTIN

Figura lui Dumitru BAT~R reprezint= un model al

profesorului, cercet=torului, omului de cultur=, animatorul vie\ii

noastre [tiin\ifice [i culturale, un veritabil generator de mult=

]n\elepciune [i lumin= c=rtur=reasc=, fin pre\uitor [i ]n\elept

]ndrum=tor de fapt= bun=.

Portret (1947).  Pictor Igor VIERU
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Moldova şi “Intellectus”, revista
inventatorilor şi cercetătorilor,
editată de AGEPI. De-a lungul
anilor a mai publicat peste 300 de
schiţe, eseuri, crochiuri, tablete,
articole de atitudine, materiale de
cronică etc. – toate menite, până la
urmă, să alcătuiască o istorie
afectivă, încărcată cu nume de
oameni, evenimente, instituţii,
catedre, laboratoare despre
naşterea, maturizarea chimiei ca
disciplină de învăţământ şi ştiinţă
fundamentală de la „începutul
începuturilor” în spaţiul nostru.
Participă activ la pregătirea
cadrelor de chimişti, e conducător
ştiinţific a 9 teze pentru conferirea
titlului de doctor şi doctor habilitat.
Domnia sa e referent oficial a peste
o sută de teze în domeniul chimiei,
precum şi membru al Consiliilor
Specializate pentru conferirea de
titluri ştiinţifice la Chişinău
(Universitatea de Stat din Moldova)
şi Odesa (Institutul de Fizico-
Chimie al Academiei Naţionale din
Ucraina), unde în ultimele trei
decenii au fost aprobate peste două
sute de teze de doctor şi doctor
habilitat în chimie. Mulţi dintre cei
antrenaţi de el în viaţa ştiinţifică
aduc o importantă contribuţie în
învăţământ, cercetare şi producţie,
continuând tradiţiile Şcolii de
Chimie şi Ecochimie
Biocoordinativă inaugurate de el.

Profesorul D. Batâr este printre
personalităţile lumii noastre
ştiinţifice şi culturale una din firile
cele mai atente şi mai receptive la
noile adieri ale timpului şi la
necesităţile dictate de acesta. Ar fi
de ajuns să menţionăm doar câteva
iniţiative substanţiale ale Domniei
sale pentru a ne convinge. Chiar

din prima zi de activitate didactică a
sesizat lipsa irecuperabilă a
limbajului chimic (a nomenclaturii şi
terminologiei) şi se consacră cu
toată dăruirea acestui deziderat al
învăţământului, publicând primele
monografii şi dicţionare din spaţiul
nostru, consacrate problemei în
cauză. Chimia bioanorganică
pătrunde în spaţiul sovietic de
cercetare la răscrucea anilor 60-70.
Laboratorul de Chimie
Bioanorganică, inaugurat în cadrul
Academiei de la Chişinău în 1975
prin contribuţia lui directă şi datorită
intuiţiei importanţei acestui
domeniu, este al doilea în fosta
URSS. Când biotehnologiile au
început să dea roade
surprinzătoare, D. Batâr e
fondatorul, şi tot printre primii în
întreg spaţiul sovietic, a unui
Laborator Interdepartamental de
Biotehnologie Veterinară (1980),
din care şi-au luat drumul tehnologii
cu un înalt grad de automatizare,
tehnologii performante, care,
găsindu-şi aplicare practică, au
asigurat producerea în premieră a
unor preparate cu valenţe
universale. Azi, când cronica
evoluţiei vieţii ştiinţifice de la noi, pe
parcursul a peste un secol
zbuciumat, lipseşte cu desăvârşire
ori este reflectată eronat, precum a
fost şi viaţa, D. Batâr vine cu
importante contribuţii în acest
domeniu.

Cei care cunosc preocupările
zilnice multilaterale ale lui D. Batâr
vă pot lesne mărturisi că Domnia sa
încheagă şi lasă în urma-i o
splendidă arhivă care, pe lângă
faptul că reflectă cu pregnanţă
propria lui activitate, ne oferă şi o
imagine exhaustivă a proceselor de

Bibliografia-i numără peste 750 de
titluri, inclusiv 11 cărţi şi 22 de
brevete. Din cele peste 750 titluri
400 sunt articole şi comunicări în
prestigioase periodice de
specialitate din ţară şi de peste
hotare, expuse la circa o sută de
congrese, conferinţe, simpozioane,
seminare, fiind înalt apreciate
contribuţia remarcabilă a savantului
la dezvoltarea ştiinţelor
fundamentale în Republica
Moldova, multitudinea de invenţii
valoroase, implicarea plenară în
problemele socioumane ale statului
nostru, spiritul creativ etc.

D. Batâr activează în permanenţă
în calitate de membru al redacţiilor
unor Edituri enciclopedice, în
Colegiile de redacţie la “Ştiinţe
biologice şi chimice”, Buletinul
Academiei de Ştiinţe a Republicii

Portret (1949). Pictor Igor VIERU
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cercetare în lumea academică, mai
ales domeniul chimiei, cu
personalităţile care fac această
muncă, împreună cu toate
instituţiile implicate, cu descoperirile
şi invenţiile făcute etc. Această
arhivă cuprinde manuscrise, cărţi
cu autografe, reviste, ziare,
fotografii, corespondenţă, diiferite
documente etc. Însuşi savantul
poartă o corespondenţă amplă cu
diverse personalităţi de notorietate
în domeniu. Cei care cunosc barem
parţial din această corespondenţă
au înţeles valoarea ei informaţio-
nală şi documentară excepţională.

Lumea ştiinţifică din Republica
Moldova, colegii de trudă
îndelungată, şi nu în ultimul rând
discipolii lui, au ştiut să găsească
cuvinte de înaltă apreciere a
activităţii distinsului savant.
Reputatul lingvist Anatol Ciobanu,
membru corespondent al AŞM,
impresionat de perseverenţa cu
care savantul nostru promovează
realizările ştiinţei, întocmind de fapt

o istorie a evoluţiei acesteia, se
arată profund emoţionat după
lectura unei evocări subtile,
semnate de D. Batâr, în care este
înviată imaginea binecunoscutului
ornitolog, academician Ion Ganea
(in memoriam): „Vă mulţumesc ab
immo pectore pentru mult prea
frumosul şi mărinimosul articol
despre academicianul Ion Ganea.
Cu o mare căldură sufletească, cu
o bunătate îngerească, aţi aşternut
pe hârtie cele mai reprezentative
momente din viaţa şi opera
savantului. Numai un Homo
doctissimus ca D-voastră un
pasionat iubitor şi cunoscător de
limbă, cultură şi istorie a neamului
românesc poate să scrie atât de
inspirat şi cu atâta umanism...”. Iar
profesorul Gheorghe Rozmarin de
la Iaşi, membru al Academiei
Internaţionale de Ştiinţă a Lemnu-
lui, se arată încântat de o „…îmbi-
nare atât de reuşită de inteligenţă,
tradiţie, înţelepciune populară,
dragoste de pământ, de ţară, umor
asociat cu un limbaj poetic”.

D. Batâr afirmă că a avut un mare
noroc în viaţă de a avea în preajmă
dascăli, magiştri şi amici de elită. În
fragedă copilărie, începând cu
clasele primare i-a fost dat să aibă
parte de un pod plin de cărţi rare
puse la dispoziţie de mărinimosul
învăţător din sat Theodor Purch,
pentru ca mai târziu să beneficieze
de biblioteca acelui monstru de
erudiţie, pre nume Alexandru
Cosmescu. Într-ale chimiei a fost
îndrumat de magiştri nepereche de
la inimosul Eugeniu Nirca şi până la
faimosul Antonie Ablov de la noi,
susţinut fiind de reputaţii savanţi de
talia lui Nicolai Javoronkov şi Iuri
Zolotov de la Moscova, Iacov
Fialkov de la Kiev, Petru Spacu de
la Bucureşti şi atâţia alţii. A împărţit
bucăţica de pâine cu marele
plastician şi gânditor Igor Vieru,
care l-a dăruit cu două portrete
memorabile (primul, ulei pe carton,
datat cu 19 mai 1947, al doilea, ulei
pe pânză, datat cu 5 iulie 1949). I-a
avut aproape pe Vasile Coroban de
pe acelaşi meleag, bun cunoscut al
unchiului său Dumitru Calistru, cu
numele lui pe buze trecând şcoala
primară, pe Ion Vatamanu, Nicolae
Testemiţeanu, Sergiu Rădăuţeanu
etc. etc. O fi avut noroc. Însă
norocul este o răscumpărare a
străduinţei, rod al unei istovitoare şi
inspirate munci creatoare. O lume
întreagă ştie că dacă noaptea târziu
în blocul de laboratoare a Institutu-
lui de Chimie mai arde vreo lumină,
apoi aceasta vine din laboratorul în
care trudeşte D. Batâr. O viaţă de
om preschimbată în muncă!

Fără îndoială, a fost să se întâmple
ca Dumitru Batâr să treacă prin
viaţă şi să înfrunte diverse condiţii
vitrege create de progenituri de tot

Cu nepoţelul  în laborator (2000)
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felul. Dar a avut şi şansa să aibă
adepţi şi admiratori în activitatea sa
dintotdeauna. Mai mult chiar, Bunul
Dumnezeu l-a ajutat să-şi desfacă
şi mai mult aripile. Domniei sale îi
plac foarte mult postulatele biblice
(cartea pe care a citit-o în
permanenţă este Sfânta Scriptură),
pe care nu osteneşte să ni le
amintească mereu: „Iată, voi aţi
uneltit asupra mea rele, dar
Dumnezeu le-a întors în bine...”,
„Ferice de omul care nu
se duce la sfatul celor răi”...
Tot aşa cum citează cu multă
ardoare din marii creatori ai
civilizaţiei indiene.

Mahatma Gandhi (1869-1948),
supranumit suflet mare, moare
asasinat de un fanatic hindus,
binecuvântându-şi ucigaşul. Şi aici
urmează o sinceră şi dureroasă
mărturisire, pe care ne-a făcut-o
savantul nostru. Un crez formulat
metaforic în sentinţele Sfintei
Scripturi şi un destin asemeni
distinsului filosof şi om politic indian
îşi doreşte şi Domnia sa - “astfel
grăbindu-mă să fac bine tuturor
celor care mi-au făcut rău. Mai mult
decât atât, de mult timp urmez
această pornire sufletească,
această convingere de fapt. Oare
nu de asta încerc să scriu obiectiv
şi să evoc în cuvinte încărcate de
sensul bunei cuviinţe imaginea
celor care m-au tratat inuman
altădată”, - zice D. Batâr.

Dumitru Batâr face dovada unui
caracter îndârjit sufleteşte, care nu
a putut rămâne şi nu a rămas
niciodată indiferent faţă de
nedreptăţile strigătoare la cer în
care s-au pomenit semenii săi
pândiţi de viermele necinstei,
înjosirii, ofensei, degradării
spirituale şi materiale - toate
provocând cel mai dureros senti-
ment, cel al umilinţei. De altfel, ar fi
de ajuns o simplă trecere în revistă
numai a tematicii interviurilor, mai
bine zis a dialogurilor sale, ca să ne
dăm seama că în cazul lui D. Batâr
avem de a face cu ceea ce se
cheamă omul integru, profund şi
multilateral implicat în desfăşurarea
şi perfecţionarea vieţii, respectând

cu fidelitate modul firesc de
manifestare a valorilor umane:
„Viaţa” şi „neviaţa”: punctul de
intersecţie; Natura cea darnică şi
neiertătoare; Invitaţie la dealul cu
micromiracole: despre galopul
moleculelor, pasărea Phoenix şi
săteanul cu inima împăcată; Chimia
este poezia vieţii mele; Seminţele
inspiraţiei în brazda paradoxului;
Trei frunze din teiul lui Eminescu;
Nimic nu se naşte pe lume fără
sacrificii şi dureri; Supravieţuirea
noastră în demnitate; Destin de
fulger; E anevoios şi de lungă
durată procesul de instaurare a
unei legislaţii efective într-o ţară
săracă, cu o democraţie
rudimentară etc.

acad. Teodor FURDUI, academician coordonator al Secţiei de Ştiinţe
Biologice, Chimice şi Agricole a AŞM

Nicolae DABIJA, scriitor

SUMMARY

T  his article reveals the characteristics of Mr. Dumitru Batâr as a
creative personality. Mr.Dumitru Batâr is the Doctor in chemistry,

University professor, laureate of the State Prize of the Republic of Moldova, a
man of inspiration and exigencies being imposed in different fields of the
scientific and cultural life, creator of the scientific chemistry and bio-
coordinative eco-chemistry school, author of about 750 works, including 11
books. His important role as a scientist in the promotion of the fundamental
science, multitude of valuable inventions, the complete devoting himself in
the social problems of our republic, creative spirit and perseverance promot-
ing the scientific achievements, make him one of the scientists the most
receptive to the new spirit of times and needs dictated thereby.
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–  Povestiţi-ne, Vă rog, despre
activitatea Dvs. ca medic-
inventator, despre problemele
ce Vă preocupă zi de zi.

–  După specialitate sunt
medic de familie. Medicina de
familie este un domeniu nou
în ocrotirea sănătăţii din
Republica Moldova.
Implementată în sistemul de
ocrotire a sănătăţii la nivelul
medicinii primare din 1998,
medicii de familie sunt acei
care acordă asistenţă
medicală populaţiei indiferent
de vârstă şi sex. Este acel
medic care e chemat să
rezolve orice problemă de
gen medical, psihologic,
social ce poate interveni pe
parcursul vieţii pacientului.

Începând activitatea ştiinţifică
în 1996, pentru prima dată am
încercat să rezolv o problemă
limitrofă între medicina internă
şi obstetrică. Ea este consa-
crată maladiilor renale cronice
la paciente în perioada

sarcinii. După cum a demonstrat practica,
problema este actuală şi ea s-a încadrat
foarte bine în acea specialitate nouă care
am căpătat-o pe parcursul anilor, fiindcă
iniţial am fost medic internist.

În răstimpul a câtorva ani am înaintat
spre examinare la AGEPI şi am obţinut
şase brevete de invenţie. Ele sunt
consacrate metodelor de tratament a
pielonefritei cronice la femeile în
perioada sarcinii, cu scop de prevenire şi
tratament a acutizărilor acestei maladii în
perioada de gestaţie, pentru profilaxia
recidivelor repetate a pielonefritei cronice
în sarcină şi a complicaţiilor septico-
purulente. Toate aceste invenţii au fost
implementate la Spitalul clinic municipal
nr. 1, ICŞ în domeniul ocrotirii sănătăţii
mamei şi copilului, Centrul model al
medicilor de familie “Pro-San”, servind ca
bază pentru efectuarea unei lucrări
ştiinţifice - teza mea de doctor în
medicină, care a şi fost deja susţinută.
Lucrarea a fost realizată sub conducerea
şefului catedrei Medicina de familie, conf.
univ. Grigore Bivol şi consultantului
ştiinţific, acad. Gheorghe Paladi.

–  În ce constă “Metoda de profilaxie a
recidivelor pielonefritei cronice în
sarcină”?

PENTRU S+N+TATEAPENTRU S+N+TATEAPENTRU S+N+TATEAPENTRU S+N+TATEAPENTRU S+N+TATEA
COPIILOR – VIITORULCOPIILOR – VIITORULCOPIILOR – VIITORULCOPIILOR – VIITORULCOPIILOR – VIITORUL
ACESTEI |+RIACESTEI |+RIACESTEI |+RIACESTEI |+RIACESTEI |+RI

Dialog cu dr. Natalia ZARBAILOV, asistent universitar
la catedra Medicina de familie, USMF “N. Testemi\anu”, t`n=r

inventator, men\ionat= cu Medalia de Argint AGEPI

la Expozi\ia Interna\ional= Specializat= “Infoinvent-2001”
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–  Pielonefrita cronică este o
maladie foarte gravă, des
răspândită. Aproape fiecare a treia
pacientă care se află la tratament în
staţionar este afectată de această
maladie. Deci, complicaţiile ce pot
interveni în perioada sarcinii la
gravidele care suferă de pielonefrită
şi, în special, de pielonefrită
cronică, sunt diverse. Se pot asocia
anemia, gestozele precoce şi
tardive, complicaţiile purulente
renale, poate să intervină
hipertensiunea arterială.
Complicaţiile sunt acute şi deseori
duc la pierderi perinatale. Se
constată retardul intrauterin al
fătului, insuficienţa feto-placentară,
starea de hipoxie şi hipotrofie a
fătului intrauterin şi, desigur,
influenţează  starea sănătăţii nou-
născutului.

Datorită implementării metodelor de
profilaxie, a fost obţinută reducerea
ratei recidivelor şi acutizărilor
pielonefritei cronice în perioada
sarcinii şi în perioada postpartum
precoce ceea ce, la rândul său, a
micşorat şi numărul complicaţiilor.
Femeile mai puţin au suferit de
anemie, mai rar s-a dezvoltat
gestoza tardivă care este o
complicaţie gravă. Starea sănătăţii
copiilor s-a caracterizat prin
scăderea numărului afecţiunilor
neurologice perinatale, prin
reducerea maladiilor infecţios
inflamatorii a nou-născuţilor. A
scăzut numărul îmbolnăvirilor de
pneumonie, conjunctivite, piodermii
-  stări periculoase pentru viaţa
copilului nou-născut. Ameliorarea
sănătăţii femeilor a generat
naşterea copiilor sănătoşi de la
aceste mame.

–  Vă rog, câteva detalii în folosirea
metodelor Dvs.

–  Esenţa “Metodei de profilaxie a
recidivelor pielonefritei cronice în
sarcină” constă în iradierea sângelui
prin metoda transcutanată în
regiunea venei cubitale cu raze laser
He-Ne. Suplimentar, aceste paciente
în decurs de 28-35 de zile utilizează
remediul metabolic adaptogen pe
bază de Spirulina platensis, câte un
gram de două-trei ori pe zi.

Această metodă permite de a
asigura organismul matern cu toate
substanţele vital necesare, fiindcă
Spirulina platensis conţine atât
vitamine, minerale, microelemente,
cât şi proteine, aminoacizi, lipide
nesaturate, pigmenţi. Ele asigură
procesul de dezvoltare fiziologică a
unei sarcini, garantează protecţia
imunologică a organismului matern.

Efectul Spirulinei platensis este
potenţat de iradierea polilaser şi are
multiple mecanisme de acţiune,
începând de la nivelul subcelular
până la nivelul de sistem biologic
de organism integru. Prin efectul
său antiinflamator, desinsibilizant,
analgetic, prin îmbunătăţirea
microcirculaţiei şi hemodinamicii,
prin stimularea reacţiilor
enzimatice, fotochimice, prin
stimularea sistemului imun se
obţine un efect de autoreglare a
organismului. Printr-un şir de reacţii
adaptogene care sunt condiţionate
atât de utilizarea razelor laser, cât şi
de aplicarea la gravide a Spirulinei
platensis se obţine un şir de reacţii
de protecţie ce duc la îmbunătăţirea
funcţiilor fiziologice a organismului
şi la rândul său au efecte clinice,
ceea ce observăm ca medici.

Avantajele: metoda e simplă, nu
este costisitoare, nu necesită
condiţii speciale şi poate fi uşor
implementată atât în staţionar, cât
şi ambulator. E folosită în Chişinău,
dar poate fi utilizată şi în judeţele
republicii.

Ideea iniţială a “Metodei de
profilaxie a recidivelor pielonefritei
cronice în sarcină” a fost de a
majora eficienţa tratamentului
tradiţional, efectuat la gravide ce
suferă de maladia dată. Acest
obiectiv am încercat să-l obţinem
prin implementarea la gravide a
iradierii laser He-Ne, cu lungimea
de undă de 632,8 nanometri, cu
durata de expunere individuală de
la 8-22 de minute zilnic timp de 7-
10 zile. Consultând, însă, datele din
literatură, am aflat că pe lângă
iradierea laser He-Ne un efect local
antiinflamator o posedă iradierea
laser infraroşu şi ar fi binevenit în
afară de acţiunea generală să fie
folosită şi influenţa locală asupra
focarului de infecţie, ceea ce
prezintă un rinichi în care se
dezvoltă un proces infecţios
inflamator. De aceea metoda, iniţial
elaborată, a fost perfecţionată şi s-a
efectuat combinarea iradierii He-Ne
a sângelui cu iradierea infraroşu a
regiunii lombare în proiecţia
rinichilor, peste o zi în regim de
impuls, cu lungimea de undă de
890 nanometri, durata de expunere
fiind de la 2-6,5 minute individual în
fiecare caz.

Eficacitatea tratamentului, într-
adevăr, a sporit, dar am considerat
că pentru evitarea unor efecte
adverse ale iradierii cu laser, care
constau în epuizarea sistemului
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antioxidant al organismului, este
recomandată folosirea vitaminelor
A şi E. Am ajuns la concluzia că
este necesară aplicarea la acest
grup de paciente a unor remedii
care ar permite de a evita apariţia
unor efecte adverse.

Având anterior o mică experienţă în
utilizarea preparatului “Splat”, la
baza căruia e Spirulina platensis,
am considerat că anume acest
remediu, de origine vegetală cu
acţiune metabolică adaptogenă, ar
fi acel “leac” ce ne-ar permite de a
evita apariţia efectelor adverse a
iradierii laser şi, totodată, ar facilita,
ar spori eficacitatea tratamentului
antiinflamator, antiinfecţios la
aceste gravide. Prezenţa în
componenţa Spirulinei platensis a
aminoacizilor, vitaminelor,
mineralelor, substanţelor vital
necesare a permis obţinerea nu
numai a unor efecte antiinflamatorii,
de imunocorecţie, dar şi reglarea
proceselor metabolice, care sunt
prezente în orice proces infecţios
inflamator. Prin perfecţionarea
metodei am obţinut mai multe
efecte pozitive.

–  Care sunt ultimele Dvs. invenţii
înaintate spre examinare la AGEPI,
planurile pe viitor?

–   Continuăm activitatea în
domeniul tratamentului şi profilaxiei
pielonefritei cronice. Scopul nostru
este de a influenţa atât procesul
infecţios inflamator, cât şi factorul
etiologic care îl cauzează. În
procesul efectuării lucrării ştiinţifice
am depistat că pacientele, ce
suferă de pielonefrită cronică (50 la
sută), sunt infectate de un germen
patogen foarte răspândit, cum este

Chlamydia trahomatis şi care
necesită o atenţie deosebită în
perioada sarcinii.

Ultima lucrare e destinată tratamen-
tului pacientelor ce suferă de
pielonefrită cronică, infectate cu
Chlamydia trahomatis în perioada
gestaţiei. Acest tratament are unele
dificultăţi şi particularităţi, deoarece
nu toate preparatele  antibiotice, la
care este sensibilă Chlamydia
trahomatis, au indicaţii pentru a fi
utilizate în perioada sarcinii. Din
cauza efectelor teratogene şi
embriotoxice  preparatele tradiţional
utilizate, cum sunt antibioticele din
grupa tetracicline, de exemplu, sunt
contraindicate pentru utilizarea la
gravide. Totodată, se cunoaşte că
tratamentul eficient al Chlamydiozei
poate fi numai în condiţii de
imunocorecţie şi biocorecţie.
Invenţia ţine de posibilitatea
tratamentului eficient al acestei
infecţii specifice la femei în
perioada sarcinii.

Recentele trei invenţii, înaintate
spre examinare la AGEPI,
sunt consacrate tratamentului
diferitor complicaţii puerperale
infecţioase la femei, atât în
perioada sarcinii, cât şi în perioada
de lăuzie. Un avantaj al acestor
invenţii este folosirea razelor de
lumină polarizată, prin utilizarea
aparatului “Bioptron”. Aceste raze
nu conţin raze ultraviolete şi, deci,
nu au  influenţă negativă despre
care foarte mult se vorbeşte în
context cancerigen pentru
sănătatea umană.

Metoda este simplă, uşor imple-
mentabilă, lipsa contraindicaţiilor şi
efectelor  adverse nedorite din

partea razelor polarizate, permite
utilizarea acestei metode chiar şi în
condiţii de domiciliu.

Activitatea pe parcursul ultimilor ani
nu este consacrată unei probleme
înguste,  ci rezolvării problemei în
integritate. Adică nu numai prin
aplicarea tratamentului maladiei
deja existente, ci şi prin posibili-
tatea de a prognoza dezvoltarea,
recidivul maladiei în diferite perioade
ale vieţii. Deci, ceea ce ţine de
pielonefrita cronică, încercăm s-o
prognozăm în temeiul unor semne
clinice, de laborator, anamnestice, la
ce contingent de paciente maladia
dată se va acutiza. Aceasta va
permite aplicarea unui complex de
măsuri curativ-profilactice optimale
şi adecvate pentru a preveni apariţia
şi acutizarea procesului infecţios
inflamator.

Prin efectuarea posibilităţii recidive-
lor repetate a bolii ne străduim să
obţinem date statistice despre
suficienţa şi eficacitatea tratamen-
tului. Această lucrare se efectuează
în colaborare cu dl Constantin
Jucovschi, şef de sector Deservire
matematică  la Institutul de cercetări
în medicina preventivă şi clinică.

–  Sunteţi asiguraţi cu utilaj necesar
pentru lucru?

–  Nu prea. Spre exemplu, ducem
lipsă de aparate moderne pentru
laseroterapie, de aparatul portativ
“Bioptron” cu care se poate lucra şi
la domiciliu. Cu acest aparat
pacientul singur poate să-şi facă
proceduri în condiţii  casnice.
Sperăm că se vor găsi oameni de
afaceri care ne vor ajuta la
procurarea acestui utilaj necesar.
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INTERVIUL NUMĂRULUI

–  La ce saloane de inventică aţi
participat şi cu ce medalii aţi fost
distinşi?

–   Împreună cu colegii mei cu care
am colaborat la crearea şi
implemetarea invenţiilor am
participat la diferite saloane, cele ce
au avut loc în Republica Moldova,
bunăoară, Expoziţia Internaţională
Specializată “Infoinvent” (Chişinău),
pe parcursul anilor 1998-2001,
Expoziţia-târg regională
specializată din Bălţi, cele de peste
hotare, de exemplu, “Casablanca”
(1998), unde am obţinut Medalia de
Aur, “Brussels Eureka”, la care am
participat de mai multe ori, suntem
deţinători ai Medaliei de Argint, la
saloanele internaţionale care se
organizează  în Bucureşti

(România) - “Inventa-1999” şi
pentru tineret, ce au loc anual la noi
în ţară. Vreau să menţionez, în
acest context, că  o mare
contribuţie în promovarea invenţiilor
îi revine dnei Maria Vozianu,
mandatar autorizat în proprietate
industrială la USMF.

–  Cine au fost îndrumătorii Dvs.?

–  Prima mea invenţie a fost
realizată în colaborare cu prof. univ.
Constantin Spânu. Cred că nu erau
toate rezultatele despre care vorbim
astăzi, dacă nu era mămica mea,
dr. hab. în medicină, prof. univ.
Ludmila Eţco, şefa Secţiei ştiinţifice
de obstetrică şi ginecologie la ICŞ
în domeniul ocrotirii sănătăţii
mamei şi copilului. D-ei pe

parcursul anilor lucrează în direcţia
rezolvării diferitor probleme referitor
la sănătatea femeii atât în perioada
sarcinii, cât şi problemelor
ginecologice. Îmi pare bine că
munca i-a fost apreciată foarte înalt
prin Medalia de Aur OMPI în anul
2000 şi  prin Medalia de Argint
AGEPI la Salonul internaţional
“Infoinvent-2001”.  Prin propriul
exemplu m-a molipsit de inventică
şi o fac cu aceeaşi dragoste şi
plăcere, ştiind că tot ce se face o să
fie pentru binele femeilor, pentru
sănătatea copiilor - viitorul acestei
ţări.

–  Vă mulţumesc şi Vă doresc mari
succese în lucrul Dvs. atât de
necesar  tuturor mamelor şi copiilor
din republica noastră.

A dialogat: Mihai CUCEREAVÂI

M O Z A I C

Un program pentru cercetarea subsolului terestru

El se numeşte GLOB şi urmează să fie înfăptuit prin florarea a peste 50 de sonde, la foarte mari

adâncimi, în diferite puncte ale globului, atât pe sol, cât şi pe fundul mării.

La realizarea lui participă mai multe ţări, ai căror specialişti vor avea astfel posibilitatea să

aprofundeze şi să lărgească mult cunoştinţele privind subsolul terestru.

Forajele vor fi făcute la peste 2 000 m adâncime, repartizarea lor la scara planetei fiind următoarea:

5 în America de Nord, 5 în America Centrală şi de Sud, 5 în Africa, 3 în Australia, cca 25 pe continentul

eurasiatic, din care aproape jumătate pe teritoriul fostei URSS, iar cca 12 pe fundul oceanic.
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ABC-ul PROPRIETÂŢII INDUSTRIALE

ACP Convenţia de la Lomé a Ţărilor  Africane,
Caraibiene şi riverane Pacificului şi a
Comunităţii Europene; de asemenea grup
de state cu statut de observator la
Adunarea Generală
African, Ciribbean and Pacific Countries,
European Community/Lomé Convention;
also group of states with observer status
in the General Aseembly

AID Agenţia pentru Dezvoltarea Internaţională
(Agenţie guvernamentală a SUA)
Agency for International Development

ALADI Asociaţia Integrării Latinoamericane (q.v.*)
Latin american Integration Association

ANZUS Organizaţia Tratatului Australiei, Noii
Zeelande şi SUA
Australia, New Zealand and USA Treaty
Organisation

ASAT Sisteme anti-satelit
Anti-sattelit systems

ASEAN Asociaţia Naţiunilor Asiei de Sud-Est (q.v.)
Association of Southeast Asian Nations

BENELUX Uniunea Vamală a Belgiei, Olandei şi
Luxemburgului
Customs Union of Belgium, the
Netherlands and Luxemburg

BIS Banca pentru Reglemente Internaţionale
(q.v.)

Bank for International Settlements

B-ISDN Reţeaua de servicii digitale integrate în
bandă largă

Broadband integrated services digital
network

CABEI Banca Central Americană pentru Integrare
Economică

Central American Bank for Economic
Integration

CARICOM Comunitatea Caraibiană (q.v.)

The Caribbean Community

CBM Măsuri de creare a încrederii

Confidence building measures

CCCN Nomenclatorul Consiliului de Cooperare al
Vămilor

Custom Coperation Council Nomenclature

CDC Corporaţia de Dezvoltare a Common-
wealth (Agenţie guvernamentală a Marii
Britanii)

Commonwealth Development Corporation

CEAO Comunitatea Economică a Africii de Vest
(q.v.)

Economic Community of West Africa

CEEAC Comunitatea Economică a Statelor
Centrafricane
Economic Community of Central African
States

CERN Consiliul European de Cercetare Nucleară
European Council for Nuclear Research

ABREVIERIABREVIERIABREVIERIABREVIERIABREVIERI
INTERNA|IONALEINTERNA|IONALEINTERNA|IONALEINTERNA|IONALEINTERNA|IONALE

* Literele “q.v.” indică faptul că mai există referiri la acest subiect şi în alte secţiuni ale textului.
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ABC-ul PROPRIETÂŢII INDUSTRIALE

CFC Clorfluorocarbon

Chlorofluorocarbon

CGCED Grupul Caraibian de Cooperare pentru
Dezvoltare Economică

Caribbean Group for Cooperation in
Economic Development

CIAP Comitetul Interamerican de Alianţă pentru
Progres

Inter-American Committee on the Aliance
for Progress

CIPEC Comitetul Interguvernamental al Ţărilor
Exportatoare de Cupru

Intergovernamental Committee of Copper-
Exporting Countries

CNUCED vezi UNCTAD

COCOM Comitetul de Coordonare al Controlului
Multilateral al Exporturilor

Coordinating Committee for Multilateral
Export Controls

CODESA Conferinţa asupra democraţiei din Africa
de Sud

Conference on democracy in South Africa

CONDECA Consiliul de Apărare Central American

Central American Defence Council

COREPER Consiliul Reprezentanţilor Permanenţi
(Comunitatea Economică) (q.v.)

Council of Permanent Representatives
(European Comunity)

CPE Economie cu planificare centralizată

Centrally Planned Economy

CPISA Convenţia asupra privilegiilor şi
imunităţilor agenţiilor  specializate

Convention on the privileges and immuni-
ties of Specialised Agencies

CPIUN Convenţia asupra privilegiilor şi
imunităţilor ONU

Convention on the privileges and immuni-
ties of the UN

CRSIO Convenţia asupra reprezentării statelor în
relaţiile lor cu organizaţiile internaţionale

Convention on the representation-of states
in their relations with international
organisations

CMS Convenţia asupra Misiunilor Speciale

Convention on Special Missions

CSCE Conferinţa pentru Securitate şi Cooperare
în Europa

Conference on Security and Cooperation
in Europe

DAC Comitetul de asistenţă pentru Dezvoltare

Development Assistance Committee

DCM Şef de misiune adjunct

Deputy Chief of Mission

EAEC Comunitatea Europeană a Energiei
Atomice (Euratom)

European atomic Energy Community

EBRD Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi
Dezvoltare

European Bank for Reconstruction and
Development

EC Comunitatea Europeană

European Community

ECA Comisia Economică pentru Africa (ONU)

Economic Comission for Africa

ECE Comisia Economică pentru Europa (ONU)

Economic Comission for Europe

ECLAC Comisia Economică pentru America Latină
şi Ţările Caraibiene (ONU)

Economic Comission for Latin America
and the Caribbean

ECOSOC Consiliul Economic şi Social (ONU)

Economic and Social Council

ECOWAS Comunitatea Economică a Statelor Vest -
Africane (q.v.)

Economic Community of West  African
States

ECSC Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi
Oţelului

European Coal and Steel Community

ECU Unitatea Monetară Europeană (q.v.)
European Currency Unit

EDF Fondul European de Dezvoltare (CE)
European Development Fund

EEA Zona Economică Europeană
European Economic Area

EEZ Zona Economică Exclusivă (q.v.)
Exclusive Economic Zone

EFTA Asociaţia Europeană a Liberului  Schimb (q.v.)
European Free Trade Association
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ABC-ul PROPRIETÂŢII INDUSTRIALE

EIB Banca Europeană de Investiţii (CE)

European Investment Bank

ELDO Organizaţia Europeană pentru stimularea
dezvoltării (CE)

European Launcher Development
Organisation

EMI Institutul Monetar European (CE)

European Monetary Institute

EMS Sistemul Monetar European

European Monetary System

EMU Uniunea economică şi monetară (CE)

Economic and monetary union

ENEA Agenţia Europeană a Energiei Nucleare
(OECD)

European Nuclear Energy Agency

EPC Cooperarea Politică Europeană (q.v.)

European Political Cooperation

ERM Mecanismul European al Ratei de Schimb
(CE)

European Exchange Rate Mechanism

ESCAP Comisia Economică şi Socială pentru Asia
şi Pacific (ONU)

Economic and Social Commission for Asia
and the Pacific

ESRO Organizaţia Europenă a Energiei Atomice
(q.v.)

European Space Research Organisation

EURATOM Comunitatea Europeană a Energiei
Atomice (q.v.)

European Atomic Energy Community

FAO Organizaţia ONU pentru alimentaţie şi
agricultură (q.v.)

Food and Agriculture Organisation

FCO Biroul de Externe  şi al Commonwealth
(Marea Britanie)

Foreign and Commonwealth Office

GAB Acordul general pentru împrumuturi
(IBRD)

General agreement to borrow

GATT Acordul general asupra tarifelor şi
comerţului (q.v.)

General Agreement on Tariffs and Trade

GDP Produsul Intern Brut (q.v.)

Gross Domestic Product

GEF Facilităţi globale pentru mediu (IBRD)

Global environment facility

GNP Produsul Naţional brut (q.v.)

Gross National Product

GSP Sistemul generalizat de preferinţe (q.v.)

Generalised System of Preferences

HABITAT Centrul ONU pentru Aşezări Umane
(Nairobi)
United Nations Centre for Human Settle-
ments

HDTV Televiziunea cu înaltă definiţie
High definition television

IADB Banca de Dezvoltare Inter americană
Inter-American Development Bank

IAEA Agenţia Internaţională pentru Energie
Atomică (q.v.)
International Atomic Energy Agency

IATA Asociaţia Transportului Internaţional
Aerian
International Air Transport Association

IBRD Banca Internaţională pentru Reconstrucţie
şi Dezvoltate
International Bank for Reconstruction and
Development

ICAO Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale (q.v.)

International Civil Aviation Organisation

ICBM Rachete Balistice Intercontinentale
Inter-Continental Ballistic Missile

ICFTU Confederaţia Internaţională a Sindicatelor
Libere (Bruxelles)
International Confederation of Free Trade
Unions

ICJ Curtea Internaţională de Justiţie (q.v.)
International Court of Justice

ICO Organizaţia Conferinţei Islamice (q.v.)
Islamic Conference Organisation

IDA Asociaţia Internaţională a Dezvoltării
(IBRD) (q.v.)
International Development Association

IDB Banca de Dezvoltare Interamericană
Inter-American Development Bank

IFAD Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea
Agriculturii (q.v.)
International Fund for Agricultural Devel-
opment
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ABC-ul PROPRIETÂŢII INDUSTRIALE

IFC Corporaţia Internaţională a Finanţelor
(IBRD) (q.v.)

International Finance Corporation

ILC Comisia pentru legislaţie internaţională (q.v.)

International Law Commission

ILO Organizaţia Internaţională a Muncii (q.v.)

International Labour Organisation

IMF Fondul Monetar Internaţional (q.v.)

Inernational Monetary Fund

IMO Organizaţia Maritimă Internaţională (q.v.)

International Maritime Organisation

INF Forţele Nucleare Intermediare

Intermediate Nucleare Forces

INIS Sistemul Internaţional de Informaţii
Nucleare
International Nuclear Information System

INSTRAW Institutul de Cercetări Internaţionale pentru
promovarea femeilor (q.v.)
International Research and Training
Institute for the Advancement of Women

INTERPOL Organizaţia Internaţională a Poliţiei
International Criminal Police Organisation

ITU Uniunea Internatională a
Telecomunicaţiilor (q.v.)
International Telecommunications Union

LAIA Asociaţia Integrării Latinoamericane (g.v.)
Latin American Integration Association

LDC Ţările mai puţin dezvoltate
Less Developed Countries

LLDC Ţările subdezvoltate
Least Developed Countries

MBFR Reducerea şi echilibrul reciproc al forţelor
Mutual and Balanced Force Reductions

MCCA Piaţa Comună Central Americană (q.v.)
Central American Common Market

MERCOSUR Piaţa Comună a conului sudic (q.v.)
Southern cone common market

MFA Aranjamentul multi-fibre
Multi-fibre arrangement

MFN Naţiunea cea mai favorizată
Most-favoured Nation

MIGA Agenţia Multilaterală de Investiţii
Garantate (IBRD)
Multilateral Investment Guarantee Agency

NAFTA Acordul Liberului Schimb Nord American
(q.v.)
North American Free Trade Agreement

NATO Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord
(q.v.)
North Atlantic Treaty Organisation

NDI Venitul Naţional Disponibil (q.v.)
National Disposable Income

NGO Organizaţie neguvernamentală
Non-governmental Organisation

NIEO Noua Ordine Economică Internaţională
New International Economic Order

NORDEK Uniunea Nordică
Nordic Union

NPT Tratatul asupra neproliferării armelor
nucleare
Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear
Weapons

OAPEC Organizaţia ţărilor arabe exportatoare de
petrol
Organisation of Arab Petroleum Exporting
Countries

OAS Organizaţia Statelor Americane (q.v.)
Organisation of American States

OAU Organizaţia Unităţii Africane (q.v.)
Organisation of African Unity

OCAS Organizaţia Statelor Centrale Americane
Organisation of Central American States

ODA Administraţia dezvoltării teritoriilor de
peste mări (Marea Britanie)
Oversea Development Administration

ODECA Organiaţia Statelor Centrale Americane
Organisation of Central American States

ODIHR Oficiul Instituţiilor Democratice şi al
Drepturilor Omului (CSCE)
Office for Democratic Institutions and
Human Rights

OEA Organizaţia Statelor Americane (q.v.)

Organisation of American States

OECD Organizaţia pentru Dezvoltare şi
Cooperare Economică (q.v.)

Organisation for Economic Cooperation
and Development

OECS Organizaţia Statelor Est Caraibiene (q.v.)

Organisation of Eastern Caribbean States
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ABC-ul PROPRIETÂŢII INDUSTRIALE

OPEC Organizaţia Ţărilor Exportatoare de Petrol
(q.v.)

Organisation of the Petroleum Exporting
Countries

p.a. per annum: anual

PALOP Organizaţia Statelor Africane de limbă
portugheză

Organisation of Lusophone African States

p.c. per capita: pe persoană

PLO Organizaţia pentru Eliberarea Palestinei

Palestine Liberation Organisation

PPP Paritatea puterii de cumpărare

Purchasing power parity

q.v. Quod vide: cuvântul sau fraza imediat
următoare apare în alt loc în text

R and D Cercetare şi Dezvoltare

Research and Development

RDCD Cooperarea Regională a Ţărilor în curs de
dezvoltare

Regional Cooperation Among Developing
Countries

RDF Forţa de descurajare rapidă

Rapid Deployment Force

SAARC Asociaţia Sud  Asiatică pentru cooperare
regională (q.v.)

South Asian Association for Regional
Cooperation

SADC Comunitatea Dezvoltării Sud Africană
(q.v.)

Southern African Development Community

SALS Eşalonarea structurată a împrumuturilor
(IBRD) (q.v.)
Structured adjustement loans

SALT Consultările pentru limitarea armelor
strategice
Strategic Arms Limitation Talks

SAM Rachete sol-aer
Surface-to-air Missile

SATCOM Comunicaţii prin Satelit

Satellite Communication

SDI Iniţiativa apărării strategice
Strategic Defence Initiative

SDR Drepturi speciale de tragere (IMF) (q.v.)
Special drawing rights

SECALS Împrumuturi de ajustare sectorială (IBRD)
(q.v.)

Sector adjustment loans

SELA Sistemul Economic Latinoamerican (q.v.)

Latin American Economic System

SPC Comisia Pacificului de Sud (q.v.)

South Pacific Commission

SPEC Biroul Pacificului de Sud pentru Cooperare
Economică (q.v.)

South Pacific Bureau for Economic
Cooperation

SPF Forumul Pacificului de Sud (q.v.)

South Pacific Forum

SRO Organizaţia Regională Unică (q.v.)
Single Regional Organisation

STABEX Sistemul Stabilizării Veniturilor  din
Exporturi (Convenţia Lomé) (q.v.)
System of Stabilisation of Export Earnings

START Consultările pentru Reducerea
Armamentului Strategic (“SALT 3”)
Strategic Arms Reduction Talks

SYSMIN Sistemul de Stabilizare a exporturilor
miniere (Convenţia Lomé)
System of Stabilisation of Mining Exports

TNC Corporaţie Transnaţională
Transnational Corporation

UAM Uniunea Africană şi Malgaşă
Union Africaine et Malgache

UDEAC Uniunea Vamală şi Economică Central
Africană
Central African Customs and Economic
Union

UEAC Uniunea Statelor Central Africane (q.v.)
Union of Central African States

UNCDF Fondul Dezvoltării Capitalului al Naţiunilor
Unite
United Nation Capital Development Fund

UNCITRAL Comisia Naţiunilor Unite asupra Legislaţiei
Comerciale şi Dezvoltării Internaţionale
(q.v.)
UN Commission on International Trade Law

UNCTAD Comisia pentru Dezarmare a Naţiunilor
Unite (q.v.)
United Nation Conference on Trade and
Development
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ABC-ul PROPRIETÂŢII INDUSTRIALE

UNDOF Forţa Observatoare a Naţiunilor Unite de
Descurajare

UN Disengagement Observer Force

UNDP Programul de dezvoltare al Naţiunilor
Unite (q.v.)

United Nations Development Programme

UNDRO Oficiul de ajutor în caz de calamităţi al
Naţiunilor Unite

United Nations Disaster Relief Office

UNEP Programul ecologic al Naţiunilor Unite (q.v.)

United Nations Environment Programme

UNESCO Organizaţia Naţiunilor Unite pentru
Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (q.v.)

United Nations Educational Stientific and
Cultural Organisation

UNFICYP Forţele de menţinere a păcii în Cipru ale
Naţiunilor Unite

United Nations Peace-keeping Force in
Cyprus

UNFPA Fondul Naţiunilor Unite pentru activităţi ale
populaţiei (q.v.)

United Nations Fund for Population
Activities

UNHCR Înaltul Comisar al Naţiunilor Unite pentru
refugiaţi (q.v.)

United Nations High Commissioner for
Refugees

UNICEF Fondul pentru copii al Naţiunilor Unite (q.v.)

United Nations Childrens Fund

UNIDO Organizaţia Naţiunilor Unite pentru
dezvoltare industrială (q.v.)

United Nations Industrial Development
Organisation

UNIFIL Forţele Interimare ale Naţiunilor Unite în
Liban

United Nations Interim Force in Lebanon

UNITAR Institutul Naţiunilor Unite pentru
Învăţământ şi Cercetare

United Nations Institute for Training and
Research

UNRISD Institutul de cercetări al Naţiunilor Unite
pentru Dezvoltare Socială (q.v.)

United Nations Research Institute for
Social Development

UNRWA Agenţia Naţiunilor Unite de ajutor şi
reconstrucţie pentru refugiaţii palestinieni
din Orientul Apropiat

United Nations Relief and Work Agency
for Palestine Refugees in the Near East

UNSSD Sesiunea Specială a Naţiunilor Unite
asupra Dezarmării (q.v.)

United Nations Special Session on
Disarmament

UNTSO Organizaţia Naţiunilor Unite de
Supervizare a Armistiţiului

United nations Truce Supervision
Organisation

UNU Universitatea Naţiunilor Unite

United Nations University

UPU Uniunea Poştală Universală (q.v.)

United Postal Union

VER Restricţiile voluntare la export (EC)

Voluntary Export Restriction

VRA Aranjamentul restricţiilor voluntare (GATT)

Voluntary Restraint Arrangement

WEU Uniunea Europei Occidentale (q.v.)

Western European Union

WFC Consiliul Mondial pentru Alimentaţie

World Food Council

WFP Programul Mondial pentru Alimentaţie
(ONU/FAO) (q.v.)

World Food Programme

WHO Organizaţia Mondială a Sănătăţii (q.v.)

World Health Organisation

WIPO Organizaţia Mondială de Proprietate
Intelectuală (q.v.)

World Intellectual Property Organisation

WMO Organizaţia Meteorologică Mondială (q.v.)

World Meteorological Organisation
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4. Ţiuleanu Dumitru, MD; Marian
Svetlana, MD
BI 1725, CBI a 2000 0083
“Sesizor de gaze toxice”

5. Dorogan Valerian, MD
BI 1726, CBI a 2000 0106
“Fotoreceptor  de radiaţie
ultravioletă”

6. Iacubov Iuri, MD; Molotcov Iuri,
MD
BI 1730, CBI a 2001 0171
“Procedeu de fermentare a
tutunului”

7. Şevcenco Vlad, MD; Molotcov
Iuri, MD
BI 1731, CBI a 2001 0057
“Procedeu de fermentare
a tutunului”

8. Ţâbârnă  Ion , MD
BI 1732, CBI a 2001 0117
“Metodă de pronostic al
evoluţiei bolii ulceroase
duodenale”

9. Djamus Gazi Bilal, SY;
Hodoroge Pavel, MD
BI 1734, CBI a 2001 0118
“Aparat ortodontic pentru
tratamentul protruziei  dinţilor
frontali ai maxilarului superior”

10. Djamus Gazi Bilal, SY;
Hodorogea Pavel, MD
BI 1735, CBI a 2001 0119
“Aparat ortodontic pentru
tratamentul anomaliilor
arcadelor dentare ale
maxilarului superior în
direcţie transversală”

11. Hurmuzache Viorel, MD
BI 1736, CBI a 2001 0030
“Dispozitiv  pentru decom-
presiune  şi protezare
intervertebrală”

12. Istrati Dinu, MD
BI 1737, CBI a 2001 0020
“Dispozitiv pentru  tracţie
subactivatică a coloanei
vertebrale”

ERATĂ În numărul precedent al revistei ”Intellectus” s-a strecurat în cuprins ( versiunea română) o greşeală. A se citi “Ruslan Ţărnă”.

Imprimat la


