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Tinere\ea nu este o perioad= a vie\ii,
Ea este o stare a spiritului, un rezultat

al voin\ei,
O calitate a imagina\iei, o intensitate

emotiv=,
O victorie a curajului asupra timidit=\ii,
A dorului de aventur= asupra pl=cerii

     de confort.

Nu devii b=tr`n pentru c= ai un num=r
oarecare de ani,

Ajungi b=tr`n pentru c= ai dezertat din
fa\a idealului.

Anii zb`rcesc pielea, renun\area la ideal
]n=spre[te sufletul.

Preocup=rile, ne]ncrederile, temerile
[i disper=rile

Sunt inamicii care ]ncetul cu ]ncetul ne
apleac= spre p=m`nt,

{i ne transform= ]n pulbere ]nainte de moarte.

E[ti at`t de t`n=r, c`t sufletul t=u,
A[a de t`n=r ca speran\a ta
{i a[a de b=tr`n, c`t dezn=dejdea ta.

Vei r=m`ne t`n=r at`t timp c`t vei r=m`ne
receptiv,

Receptiv la ceea ce este frumos, bun
[i m=re\,

Receptiv la mesajele naturii [i ale omenirii.

Dac= ]ntr-o zi, inima ta
Va fi mu[cat= de pesimism [i roas=

de cinism,
Domnul s= aib= mil=, - de sufletul t=u

b=tr`n.

Rudyard KIPLING
(traducere de Eugen HOLBAN)

A FI T~N+R

£V`lv=taia emo\iilor”, Linda Sta[cov
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by Ruth Ann Nyblod, Office of Public Affairs

The WIPO is an intergovernamental

organization headquartered in

Geneva, Switzerland, and is one of 16

specialized agencies of the United

Nations. It is responsible for promot-

ing the protection of intellectual

property world wide and for adminis-

tering various multilateral treaties

dealing with the legal and adminis-

trative aspects of intellectual prop-

erty.

While Dr. Idris was in Washington,

D.C. in late February, I asked the

Director General to share his per-

spective on the challenges and oppor-

tunities  the World Intellectual Prop-

erty Organization faces today.

THANK YOU FOR SHARING YOUR TIME WITH
USPTO TODAY READERS.

Q. While it’s always nice to have you visit the

United States, what is the purpose of your trip at

this time?

A. It is always a great pleasure for me to visit

the United States of America. I was honored to

have been invited to have lunch and engage in

further discussions with Commissioner Todd

Diskinson and his team today, while visiting

Washington, D.C., to conduct a meeting of the

task force of the Policy Advisory Commission.

The task force meets tomorrow to discuss the

future activities of the Policy Advisory Commis-

sion. This evening I will attend a reception in the

U.S. Capitol building being held in honor of the

chairman of the Policy Advisory Commission, His

Royal Highness Prince El-Hassan Bin Talal of the

Hashemite Kingdom of Jordan, and myself. The

Honorable Orrin Hatch, chairman of the Senate

Judiciary Committee, extended the invitation on

behalf of the U.S. Committee for the World

Intellectual Property Organization, a non-profit

organization formed by Mr. Lehman that is

dedicated to supporting WIPO in advancing its

mission and heightening awareness of WIPO’s

role in the United States.

Q. What are your major goals for global

understanding of the value and importance of

intellectual property?

A. My goal is the demystification of the role and

value of intellectual property in all relevant

constituencies worldwide. WIPO has undertaken

a very in-depth, structured plan-we call it the

Director-General World
Intellectual Property Organization
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“demystification” process—to raise the aware-

ness of the inherent value of intellectual property

in all of our various and diverse constituencies,

and most importantly, with high-level government

officials and policy makers in each of our 173

Member States, as well as with the other IGO’s

[international government organizations], NGO’s

[nongovernment organizations], and with the

public and consumers worldwide.

Every dynamic, growing, and expanding

economy has and maintains a strong intellectual

property system and supporting infrastructure,

resulting in expanded economic growth, and

measurable cultural and social development. The

synergism between increased investment and

R&D activities, expanded product and service

availability, and knowledge-based businesses,

particularly in the small and medium enterprises,

on the one hand, and strong, efficient intellectual

property protection, on the other hand, is beyond

questioning. It is WIPO’s goal to actualize the

intellectual goal to actualize the intellectual

property-based realities with all of the constituen-

cies that I mentioned. In my opinion, we are

moving ahead, but there is much work to be

done.

Q. What will be the most difficult to bring

to fruition?

A. The capacity building for the protection of

intellectual property, including the institutional

framework and human resources required for

a strong intellectual property system, are the

most difficult tasks in developing countries. It

will need a longlasting, strong political and

public support. On the other hand, in countries

which have established their intellectual

property infrastructure, to harmonize and

update their systems to catch up with the

rapidly changing global economy is difficult.

All rightholders can seek and receive the

same high level of protection and, at the same

time, all of the new products and services,

and information and communications tech-

nologies—almost all of which are based on

intellectual property rights—will be easily

available to all consumers and members of

the public in all countries. This will be the

most difficult to bring to fruition. But I am

confident in the abilities and the commitment

of the men and women who work at WIPO,

and I am certain that our many and varied

activities aimed at achieving this goal will be

successful.

Q. Of what accomplishments are you most

proud?

A. As you may be aware, I have been on the job

as the director general of WIPO for a little more

than two years. In that time, we have accom-

plished a lot, but at the same time, we have

created many more new and extremely challeng-

ing goals, so that in reality, we can never sit back

and rest on our laurels. However, to answer your

question more directly, I would say that we are

very proud of these accomplishments, which,

incidentally, are in no certain order of importance:

(1) WIPO’s Digital Agenda is an important

response to the challenges and obstacles

posed by the rapid development of digital

technology and communications, particularly

the Internet.

(2) WIPO’s Alternative Dispute Resolution

operation, in conjunction with ICANN, is

helping to resolve disputes involving the

conflict between domain names and trade-

marks. Every day, we’re receiving more cases

for on-line resolution, so much so that I’m

going to have to expand that department

considerably.

(3) The progressive development of intellectual

property at WIPO have achieved consider-

able results in the recent past, in particular

the Joint Recommendation on Well-Known

Marks and the finalization of the draft Patent

Law Treaty, which will be discussed at a

Diplomatic Conference to be held in Geneva

from May 11 to June 2, 2000.

(4) Our Distance Learning program is growing

by leaps and bounds. There were over 700

subscribers in the first three months. Here,
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we can reach out exponentially and help to

teach people who otherwise would have no

way to come to Geneva.

(5) WIPO’s two new commissions, the Political

Advisory Commission and the Industry

Advisory Commission, each contain members

from the highest political and industry levels,

and are dealing with intellectual property

issues in novel, and high -visibility ways which

will create momentum and expansion of our

work.

(6) Our Demystification program is moving along

very well. Our WIPO Websites, the increase

in high-level visits of state, our greatly

expanded communications and public

diplomacy activities and materials are all

serving well to take intellectual property out

of the mysterious realm in which it has

lingered for far too long, and connect it to the

unlimited benefits available in the new,

intellectual property-based economy.

Q. Is automation within WIPO progressing

as you had hoped? What are your plans for

improvements?

A. Increased use and deployment of information

technology is one of the three pillars of my

administration. We are working very hard to

make full automation a reality for not only WIPO,

but for all of the intellectual property offices in all

of our 173 Member States. In our PCT opera-

tions, our IMPACT project is finalizing contracts

for suppliers to fully automate every facet of the

PCT operation within the International Bureau of

WIPO. Our Nationally Focused Action Plans, for

the countries involved in our Cooperation for

Development program, contain an automation

component for their respective IP offices. And our

WIPOnet project will shortly select our contractor

to create the WIPO global network for fully

sharing all available IP resources, digital librar-

ies, databases, as well as the latest services and

products connected to intellectual property. Yes,

we are moving forward on this front with good

speed.

Q. The Internet has been a wonderful tool for

business, but it has not been without problems,

especially where trademarks and domain names

converge. How will the new Domain Name

Dispute Resolution Service work to help protect

intellectual property owners?

A. WIPO’s work and recommendations in the

Domain Name Process have resulted in the

adoption of an Alternative Dispute Resolution

process, completely on-line, expedited, and quite

efficient. WIPO was named by ICANN as one of

the three providers of this service, and the WIPO

Arbitration and Mediation Center is apparently

quite popular, in that 108 cases have a already

been filed with us for dispute resolution. May I

just say that this is a difficult area. Mark are

national in the scope of their protection, whereas

the Internet and its domain names are global and

borderless in nature. There is a natural, although

resolvable conflict between the two. WIPO,

through our ADR activities and the work of the

Standing Committee on the Law of Trademarks

(SCT) is marking and will make a big difference.

We are looking at ways of expanding the

services, as well as the scope of activities, of the

Arbitration and Mediation Center. Moreover, in

addition to domain names specific problems,

Members States of WIPO are more widely

addressing, within the SCT, the issue of protec-

tion of marks and others distinctive signs on the

Internet such as coexistence of legitimate

trademark rights, unauthorized use of marks in

keywords and metatags, factors for determining

applicable law, and competent jurisdiction. I’m

sure you’ll be hearing about developments there

soon.

Q. A diplomatic conference on the proposed

Patent Law Treaty is coming up this spring.

What do you hope will be accomplished during

the meeting?

A. A Diplomatic Conference for the Adoption of

the Patent Law Treaty will be organized by WIPO

from May 11 to June 2, 2000, in Geneva. After

several years of intense negotiations, we are
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very optimistic about the chances for success in

this endeavor. The Patent Law Treaty is designed

to harmonize formal requirements set by national

and regional patent offices and to streamline the

procedures for obtaining and maintaining a

patent. The provisions of the PLT apply to

national and regional patent applications  and

patents as well as international applications

under the PCT once they have entered into the

“national phase”. The Treaty provides, for

example, the filing date requirement, a single

internationally standardized set of formal

requirements for national and regional offices,

which are in line with the formal requirements

under the PCT, standardized forms and formats

which shall be accepted by all the offices,

simplified procedures before the patent office

and relief to avoid unintentional loss of rights as

a result of failure to comply with time limits. In

principle, the PLT provides a maximum set of

requirements that the office of a Contracting

Party could apply. This means that a Contracting

Party is free to provide for requirements that are

more generous from the viewpoint of applicants

and owners.

The adoption of the Patent Law Treaty by the

Diplomatic Conference is of crucial importance to

WIPO, since it will have an influence on its future

work in the area of patent law, as well as with

respect to further developments of the Patent

Cooperation Treaty.

Q. “Harmonization” is an ugly word to some

of our readers. What would you say to them to

ease their fears and to convince them that global

harmonization of intellectual property laws is a

good thing?

A. Harmonization, like globalization, can be

defined and understood in many different ways.

We think of harmonization as creating a common

set of requirements which would be applicable to

the different existing intellectual property sys-

tems, so that user of those systems could rely on

a common and familiar standard of requirements

throughout the world. Further advantages of

harmonization are, in particular, an easier access

to foreign intellectual property systems, en-

hanced legal certainty for users seeking intellec-

tual property protection in their home country as

well as abroad, simpler procedures and therefore

cost reductions, and a reduced risk of loss of

rights for failure to comply with requirements.

Q. Are you pleased with the implementation of

TRIPs in developing countries? How will imple-

mentation differ in the LDCs?

A. WIPO is quite pleased with implementation of

the TRIPs Agreement in developing countries.

That is not to say, however, that the work is done

in all countries. WIPO has a continuing mandate

from its member states to help them implement

the TRIPS Agreement. We are ready, willing, and

able to respond to all such requests. There has

been a clear evolution of thinking in developing

countries about intellectual property including in

the context of implementation of the  TRIPS

Agreement. It is being increasingly thought of as

a tool for economic and cultural development, not

a bitter pill to swallow. We urge all of our member

states to find ways to promote intellectual

property protection in this spirit. It is through this

spirit, I believe, that full and lasting implementa-

tion of the TRIPS Agreement can be quickly

achieved.

Implementation of the TRIPS Agreement in the

LDCs is, of course, subject to longer transition

periods. This reflects the fact that more work in

infrastructure building has to be done to imple-

ment that Agreement. We have give particular

focus to the needs of LDCs to take into consider-

ation this difference.

Q. What do you think are the major issues or

problems facing developing countries in enforc-

ing intellectual property rights?

A. The major issue - which I alluded to in

response to the previous question - is one of

perception. Drafting laws, providing assistance to

build intellectual property administration systems,

and providing training to officials at the national

office is hard work. It is work that WIPO has

INTERVIUL NUMĂRULUI
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pursued today - including in respect of the TRIPS

Agreement. More complex, more nuanced,

however, is the work that we all have to do to

make clear the very positive role that intellectual

property plays in the economic and cultural

development of all countries, including develop-

ing countries, Stronger, more widespread

acceptance of intellectual property protection will

inevitably lead to lasting and far more effective

enforcement of intellectual property rights.

Q. What advice would you give to other UN

organizations regarding enforcement of intellec-

tual property rights?

A. The message we deliver to our sister

organizations in the UN family is no different than

we deliver to our member states. Intellectual

property is an important policy tool that can be

used by all countries - developed and developing

- to meet their economic and cultural develop-

ment needs. We should all look at intellectual

property in a positive sense. Again, it is not a

bitter pill to be swallowed , but a tool that can and

should be used to induce desired behavior. The

desired behavior I referred to runs the gamut

from research and development activities, to

building local production or manufacturing

capabilities, to the distribution of consumer

goods (whether by physical or electronic means).

Our sister organization in the UN family deal with

a broad range of subject matter, including health

care, agriculture, trade, development, and labor.

We need to work with them to ensure that

connection between the positive results they are

trying to achieve in all of endeavor and intellec-

tual property is clear.

Q. Do you have a vision of what the United

States’ role should be as a model for other

countries in developing high technology and

protecting intellectual property?

A. None of the activities I have spoken about

today could be as effective - or in some cases

succeed - without the active participation and

support of the United States of America. The

United States is a “trend setter” in many areas,

including intellectual property, for the simple

reason that you often are called upon to deal with

emerging issues first. Moreover, the United

States has time and again proven the link

berween strong intellectual property protection

and economic and cultural development. As I

have discussed throughout this interview,

intellectual property is a force for good. The

United States does and should serve as a role

mode for others as to how intellectual property

can be a force for good - a policy tool that can be

used by all countries to achieve their economic

and cultural goals.

REZUMAT

OMPI, organizaţie

interguvernamentală cu sediul la

Geneva, Elveţia, este una din cele 16
agenţii specializate ale Naţiunilor

Unite. Serviciile ei de bază ţin de

domeniul protecţiei proprietăţii

intelectuale şi industriale.

Proiectele actuale în dezvoltare:

1. Agenda digitală a OMPI.

2. Rezolvarea şi monitorizarea

disputelor privind conflictele

dintre numele de domenii şi mărci.

3. Programele de învăţământ de la

distanţă etc.

De asemenea, scopul de lungă durată

al OMPI este de a armoniza legile

tuturor ţărilor în domeniul protecţiei

proprietăţii intelectuale.

INTERVIUL NUMĂRULUI
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 dr.biol. M.ROJNEVSCHI, biol. Ala GUŞAN, AGEPI

C   erinţele pentru brevetarea acestor

   obiecte sunt  comune cu cerinţele

generale de brevetare a invenţiilor.

Totuşi, invenţiile biotehnologice au anumite

particularităţi. Ele  diferă considerabil de

invenţiile clasice prin aceea că până şi cea mai

detaliată descriere a acestora în majoritatea

cazurilor nu permite realizarea lor de către

persoane terţe, dacă acestea nu dispun de

microorganismul  necesar.  Faptul a servit ca

bază pentru a fundamenta necesitatea

depozitării microorganismelor în cazul brevetării

materialului biologic.

Tulpina microorganismului trebuie să corespundă

cerinţelor înaintate obiectelor invenţiilor în ceea

ce priveşte noutatea, caracterul inventiv şi

aplicabilitatea industrială.

Articolul 10 (2) din Legea nr.461/1995 a

Republicii Moldova privind brevetele de invenţie

prevede  că cererea de brevet de invenţie trebuie

se conţină descrierea invenţiei care o dezvăluie

“într-o formă clară şi completă, suficientă pentru

înfăptuirea ei”. De obicei,  pentru invenţiile

“clasice” esenţa invenţiei este dezvăluită prin

descrierea ei pe hârtie, adică din momentul

publicării materialelor cererii ea devine accesibilă

publicului. Dar în cazul invenţiilor microbiologice

chiar şi cea mai amănunţită descriere, de regulă,

nu permite înfăptuirea lor de către persoanele

terţe, dacă ele nu dispun de microorganismul,

necesar pentru realizarea invenţiei.

În brevetele contemporane din domeniul

biotehnologiei de obicei se revendică tulpini de

microorganisme, create pe bază de tulpini

naturale în urma unor modificări  genetice

complicate în mai multe trepte.

Microorganismele fiind obiecte vii, există mulţi

factori care  influenţează  asupra formării

proprietăţilor noii tulpini şi practic este imposibil

de a le prevedea pe toate. Un microbiolog

înţelege foarte bine că orice tulpină de microor-

ganism este un obiect unic şi chiar cea mai

sârguincioasă repetare a celei mai detaliate

descrieri a procedeului de obţinere a tulpinii sus-

numite nu  va conduce  la reproducerea lui

întocmai.

Este recunoscut că invenţia microbiologică, de

regulă, poate fi considerată  accesibilă publicului

doar atunci, când odată  cu publicarea descrierii

ei, persoana interesată  poate  să  ia cunoştinţă

şi  de mostra microorganismului. Aceasta a servit

ca bază pentru înaintarea  problemei de

depozitare a microorganismului revendicat  în

colecţii speciale, în cazul brevetării invenţiilor

microbiologice,  pentru a apropria  asemenea

invenţii de cele “clasice”.

Prin depozitarea tulpinilor de microorganisme se

înţelege transmiterea  şi înregistrarea tulpinii în una

din colecţiile recunoscute cu  scopul păstrării

mostrelor şi  livrării lor  în cazurile  stabilite. Mostra

microorganismului  depusă în colecţie este păstrată

ASPECTE ACTUALE ALE PROPRIETĂŢII INDUSTRIALE

4. PARTICULARITĂŢILE ÎNTOCMIRII CERERII REFERITOARE LA OBIECTELE
MICROBIOLOGICE

(Sfârşitul, începutul în Intellectus nr. 1)

10
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în condiţii strict definite  pe  parcursul întregului

termen de acţiune a brevetului. Organele de

depozitare care efectuează depozitarea

microorganismelor sunt obligate să  satisfacă

cerinţele specifice de depozitare.  Cele mai

principale din aceste cerinţe  sunt  formulate  în

articolul 6 al Tratatului de la Budapesta (în

continuare - Tratat), semnat la 28 aprilie 1977 şi

modificat în 1980,  privind recunoaşterea

internaţională a depozitării microorganismelor

pentru  scopurile procedurii de brevetare. Acest

tratat are  ca scop facilitarea procedurii de

brevetare  internaţională  a invenţiilor

microbiologice. Tratatul reglează procedura  de

depozitare a microorganismelor în cazul invocării

protecţiei lor în mai mult decât o  singură ţară.

Până la semnarea Tratatului solicitantul era

nevoit  să  depoziteze  tulpina în fiecare  ţară

unde se invoca prioritatea, fapt care complica

substanţial brevetarea internaţională a

invenţiilor  microbiologice. În corespundere cu

art. 3 al Tratatului orice stat membru recunoaşte

pentru  scopurile procedurii de  brevetare faptul

şi  data  depozitării microorganismului  în orice

organ   internaţional  de depozitare (dacă ea a

fost  efectuată în corespundere cu regulile

Tratatului) independent  de faptul,  dacă organul

se află pe teritoriul acestui  stat sau  în afara

hotarelor lui.

Fiecare colecţie determină lista categoriilor de

microorganisme depozitate şi efectuează

recepţionarea microorganismului depozitat  cu

condiţia respectării  cerinţelor stabilite:

microorganismul depozitat  trebuie să fie

transmis în forma şi cantitatea, care sunt

necesare pentru scopurile procedurii de

brevetare;

cererea scrisă trebuie să fie întocmită în

limba indicată de organul depozitar;

pentru păstrarea microorganismului trebuie

să fie  achitată taxa;

între depozitar şi colecţie trebuie să fie

încheiat un contract  cu indicarea drepturilor

şi  obligaţiilor reciproce.

Colecţia are dreptul sa refuze depozitarea cu

notificarea imediată a depozitorului  despre  refuz

şi a cauzelor lui în cazul în care cultura

prezentată nu este viabilă sau este impurificată

cu alte microorganisme, dacă microorganismul

prezentat nu se referă  la lista  categoriilor de

microorganisme primite de colecţie sau când

colecţia din cauze obiective, tehnice nu este în

stare  sa-şi exercite funcţiile.

Depozitarea microorganismului este necesară

doar atunci când invenţia se refera la o tulpină

specială a unui organism concret (tulpina ca

atare, obţinerea şi utilizarea ei) necesară pentru

realizarea invenţiei.  Depozitarea nu este

necesară în cazurile când organismul poate fi

eliminat (printr-un procedeu descris detaliat în

cerere) din anumite surse naturale (sol, apă, etc)

cu o frecvenţă de găsire suficientă sau chiar

nesemnificativă  dar permanent, adică este un

organism tipic pentru mediul dat.

Este necesar să fie luat în considerare faptul că,

în cazul existenţei motivelor pentru refuzul

depozitării microorganismului, inventatorii trebuie

să aprecieze  şi urmările unei asemenea decizii,

care pot să se reflecte asupra procedurii de

stabilire a faptului aplicării invenţiei. În cazul în

care inventatorul prevede dificultăţi legate de

stabilirea  faptului aplicării, se poate recomanda

efectuarea depozitării microorganismului,

deoarece mostra  depozitată va deveni în acest

caz un obiect - etalon de comparaţie în cazul

apariţiei situaţiilor conflictuale.

Se creează o situaţie deosebită în cazul când

inventatorul a  descoperit o specie nouă care nu

a fost descrisă anterior şi reprezentanţi ai căreia

nu se găsesc în colecţiile accesibile. În astfel de

cazuri, cu toate că nu este vorba despre folosirea

unei tulpini concrete de microorganisme, este

necesară depozitarea, cel puţin, a unei sau a

unor tulpini izolate ale acestei specii, deoarece în

caz contrar invenţia brevetată nu va fi accesibilă

publicului.

Chestiunea numărului de tulpini ale noii specii

care trebuie să fie depozitate se rezolvă de

ASPECTE ACTUALE ALE PROPRIETĂŢII INDUSTRIALE
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obicei la nivelul legislaţiei naţionale. Astfel, de

exemplu, în Ungaria specia sau un taxon  mai

înalt se consideră protejate dacă sunt descrişi

10-13 % din toţi reprezentanţii taxonului dat

cunoscuţi până la acel moment . În Japonia

poate fi brevetată o specie întreagă, dacă în

cerere se menţionează depozitarea unei  sau  a

câtorva tulpini ale speciei date.

Dacă invenţia poate fi reprodusă de către

persoanele terţe care au posibilitatea de a

dispune de organismul necesar,  procedura de

depozitare a acestuia nu este obligatorie. Însă în

acest caz în materialele cererii trebuie să se

conţină indicaţii clare referitoare la faptul cum şi

unde persoana  interesată poate obţine

organismul necesar. Aceste indicaţii pot, de

exemplu, să se reducă la descrierea metodicii de

eliminare a organismului necesar din sursa

naturală cu o frecvenţă de găsire de înaltă

probabilitate, ceea ce trebuie să fie la fel indicat

destul de convingător în materialele cererii.

La examinarea cererii de brevet în care se

revendică o tulpină de  microorganisme este

necesar  să se  atragă atenţia  asupra

următoarelor momente:

corespunderea strictă a colecţiei- depozitar

listei aprobate oficial sau recunoscute

internaţional;

toţi coautorii tulpinii de microorganisme

depozitate trebuie să intre în numărul

coautorilor cererii de brevet  de invenţie

referitoare la noua tulpină de microorganisme;

data depozitării tulpinii de microorganisme

trebuie  să fie  anterioară datei priorităţii

cererii.

TITLUL INVENŢIEI

Titlul invenţiei care se referă la tulpina de

microorganisme sau cultura de celule de plante

şi animale, în conformitate cu Regulamentul de

aplicare a Legii nr. 461/1995 privind brevetele de

invenţie, trebuie să includă denumirea de gen şi

specie a obiectului biologic în limba latină,

numele autorului (autorilor) speciei, în caz de

necesitate, şi indicaţia referitor la destinaţia

tulpinii. De exemplu :

“ Tulpină de bacterii  Leptospira interrogans

NIIEM nr.  466 destinată pentru obţinerea

vaccinurilor leptospirozice “;

“Tulpină de celule hibride cultivate  de şoarece

Mus. musculus L. BCKK Nr 622 D, utilizată

pentru obţinerea anticorpilor monoclonali faţă de

tiroxină“.

DESCRIEREA INVENŢIEI

În capitolul “Stadiul tehnicii” în calitate de soluţie

analoagă a invenţiei care se referă la o tulpină de

microorganisme, celule de plante şi animale,

trebuie   prezentată o tulpină din acelaşi gen şi

specie, având aceeaşi destinaţie (de exemplu,

producătoare ale aceleiaşi substanţe sau a unei

substanţe analoage). În cazul în care nu se

cunoaşte o tulpină din acelaşi gen şi specie,

soluţia analoagă se alege din tulpinile care au

aceeaşi destinaţie.

În capitolul “Esenţa invenţiei” trebuie să fie

prezentate următoarele date:

genealogia tulpinii şi procedeul de obţinere a

acesteia;

referinţa de recunoaştere (numărul,

simbolurile etc), conferite microorganismului

de către depozitor;

denumirea instituţiei de depozitare a

microorganismului;

numărul de înregistrare, conferit microorga-

nismului de către această instituţie;

caracterele tulpinii prin care ea diferă de

tulpinile parentale sau de alte tulpini

apropiate;

denumirea substanţei produse de către

tulpină sau altă destinaţie a tulpinii cu

indicarea stabilităţii proprietăţilor folositoare

în cazul cultivării îndelungate;
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caracterizarea productivităţii tulpinii.

Pentru caracterizarea tulpinilor de

microorganisme individuale se utilizează:

caracterizarea cultural-morfologică cu

indicarea temperaturii de cultivare şi a

vârstei culturii (caracteristica celulelor

vegetative, a coloniilor, miceliului aerian şi de

substrat pentru micromicete şi actinomicete,

a stadiului teleamorf şi anamorf al creşterii

pe mediu lichid pentru bacterii, drojdii,

microalge);

caracterizarea fiziologo-biochimică

(metaboliţii caracteristici, condiţiile de

temperatură, oxigen, pH, utilizarea surselor

de azot şi carbon);

caracterizarea hemo- şi genotaxonomică;

caracterizarea cariologică (pentru celulele

cultivate de microalge), divizarea celulelor

după numărul de cromozomi şi alte

particularităţi;

caracterizarea de marcare: genetică,

imunologică, biochimică, fiziologică;

caracterizarea biotehnologică: denumirea şi

proprietăţile substanţei utile produse de

tulpină, nivelul activităţii (productivităţii),

destinaţia tulpinii, date privind stabilitatea

particularităţii utile în cultivarea de lungă

durată etc.

virulenţa, structura antigenă,

imunogenitatea, particularităţile serologice,

oncogenitatea, sensibilitatea la antibiotice,

particularităţile antagoniste (pentru tulpinile

microorganismelor cu destinaţie medicală şi

veterinară);

caracterizarea tulpinilor paterne

(partenerilor), principiul de hibridizare.

Totalitatea indicată a caracterelor,

care caracterizează tulpina individuală,

trebuie să corespundă datelor din paşaportul

tulpinii.

În capitolul “Datele ce confirmă posibilitatea de

realizare a invenţiei” se prezintă datele de

nomenclatură şi origine a tulpinii, date despre

conţinutul calitativ şi cantitativ al mediilor

nutritive (de semănare şi fermentare),  despre

condiţiile de cultivare (temperatura, pH,

transferul specific de masă a O2, iluminarea

etc.), despre timpul de fermentare,

caracterizarea biosintezei produselor utile,

eliminarea produsului în mediu, nivelul de

activitate (productivitate) a tulpinii şi metodele

de testare a ei, procedeul extragerii şi purificării

produselor speciale (pentru producătorii

produselor speciale noi, de exemplu, ai

antibioticelor, enzimelor, anticorpilor

monoclonali, etc.).

REVENDICĂRILE

Particularităţile revendicărilor invenţiilor privind

tulpinile microorganismelor constă în faptul că în

revendicare se include denumirea latină de gen

şi specie cu indicarea abrevierii colecţiei

depozitare oficiale, numărul de înregistrare a

obiectului depozitat în colecţie şi destinaţia

tulpinii.

5. Particularităţile întocmirii cererii
referitoare la obiectele ingineriei
genetice

În domeniul ingineriei genetice pot fi considerate

ca invenţii următoarele obiecte:

plasmide noi, procedee de obţinere,

identificare, modificare şi utilizare

a acestora;

vectori noi, procedee de obţinere

(construire), identificare, modificare şi

utilizare a acestora;

molecule recombinante noi de acizi nucleici,

procedee de obţinere (construire),

identificare, modificare şi utilizare a acestora;

fragmente de acizi nucleici (gene, elemente

reglatoare etc.), procedee de obţinere şi

utilizare a acestora;
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procedee de eliminare, purificare şi aplicare

a fragmentelor de acizi nucleici;

endonucleaze de restricţie noi, procedee de

eliminare, purificare, identificare şi utilizare a

acestora;

metilaze noi, procedee de eliminare,

purificare, identificare şi aplicare a acestora;

procedee de transformare a tulpinilor  cu

ajutorul moleculelor recombinante de acizi

nucleici;

procedee de selectare a clonelor de microor-

ganisme, purtătoare ale ADN recombinant;

procedee de obţinere a produselor

(expresia), determinarea şi aplicarea

acestora;

tulpini noi care conţin plasmide cunoscute;

tulpini noi   producătoare de endonucleaze,

metilaze etc.;

tulpini cu noi plasmide, obţinute prin

recombinarea intracelulară, procedee de

obţinere şi aplicare a acestora;

tulpini, modificate genetic in vitro, procedee

de obţinere a acestora;

procedee de manipulare genetică.

După cum se vede, în domeniul ingineriei

genetice există multe obiecte care pot fi

brevetate, dar ele toate se reduc la trei grupe:

procedeu, tulpină şi substanţă.

Pentru a ajuta solicitanţilor în alegerea optimă a

obiectului protecţiei juridice, este necesar de a

elucida avantajele şi neajunsurile protecţiei

diferitelor obiecte ale ingineriei genetice în cadrul

obiectelor de invenţie “procedeu”, “tulpină” şi

“substanţă”.

Procedeul, caracterizat  prin construirea de

plasmide, vectori sau molecule de acizi nucleici

recombinanţi poate fi protejat doar atunci, când

acestea din urmă nu reprezintă unicele caractere

esenţiale ale procedeului, dar utilizarea sau

obţinerea determinantei genetice

extracromozomiale atrage după sine şi alte

modificări tehnologice. Totodată, dacă plasmida,

vectorul sau acidul nucleic recombinant, utilizate

în procedeul invocat, sunt noi, protecţia juridică

în acest caz este mai eficientă  în cadrul unui

grup de invenţii care cuprinde plasmida, vectorul

sau acidul nucleic recombinant şi procedeul de

construire a acestora.

Protecţia directă a plasmidelor, vectorilor şi

acizilor nucleici recombinanţi protejează

drepturile titularului mai amplu decât protecţia

procedeelor corespunzătoare.

În ceea ce priveşte posibilitatea de protecţie a

plasmidelor, vectorilor şi acizilor nucleici

recombinanţi prin intermediul tulpinii care le

conţine, asemenea protecţie, deseori, nu oferă

garanţii sigure autorului, în afară de cazurile în

care însuşirile utile ale tulpinilor obţinute sunt

determinate, în fond, nu de proprietăţile

plasmidei, ci de particularităţile specifice ale

tulpinii utilizate.

Trebuie de remarcat că faţă de descrierea

invenţiilor, care au ca obiect plasmide, vectori,

acizi nucleici recombinanţi şi fragmente de acizi

nucleici, nu se înaintează cerinţe deosebite.

Titlul invenţiei trebuie să fie precis, concis şi

concret, să conţină nu mai mult de 8-10 cuvinte

şi să corespundă unei anumite rubrici a

clasificării internaţionale a invenţiilor.

Faţă de capitolele descrierii invenţiei se

înaintează cerinţe standard. Este de menţionat

că în capitolul “Esenţa invenţiei” la caracterizarea

plasmidelor, vectorilor, acizilor nucleici

recombinanţi şi fragmentelor  de acizi nucleici

este necesar de a indica proprietăţile fizice,

fizico-chimice, genetice şi biologice. Succesiunea

nucleotidelor şi a acizilor nucleici în cererile de

brevet de invenţie trebuie să fie prezentată în

corespundere cu standardul  25 OMPI.

Oricare succesiune de nucleotide care nu se

conţinea în cerere la momentul depunerii

acesteia, dar care a fost prezentată ulterior, nu
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trebuie să depăşească limitele conţinutului cererii

la momentul depunerii ei şi să conţină doar acele

succesiuni care au fost descrise la depunerea

cererii. Oricare succesiune prezentată într-o

formă care poate fi citită de calculator

suplimentar la succesiunea prezentată pe hârtie,

trebuie să fie identică cu aceasta din urmă şi să

fie însoţită de declaraţia conform căreia

“informaţia, înscrisă în forma care poate fi citită

de calculator, este identică cu lista succesiunilor

prezentate pe hârtie”.

6. Problemele legate de brevetarea
obiectelor biotehnologice

Una dintre cele mai importante, controversate şi

discutate probleme este cea a riscurilor ingineriei

genetice asupra omului şi mediului.

Este foarte greu de a echilibra efectele pozitive

ale invenţiilor din domeniul biotehnologiei asupra

bunăstării societăţii, pe de o parte (avantaje), şi

efectele negative ale acestor invenţii asupra

omului şi mediului, pe de altă parte (dezavantaje

sau riscuri), deoarece riscurile implicate devin

vizibile după un timp îndelungat.

Riscurile ar putea fi grupate în:

a) directe –

efecte secundare toxice ale materialelor

biochimice prelucrate genetic sau ale

organismelor modificate genetic;

propagarea necontrolată în natură a

organismelor modificate genetic;

dezvoltarea de noi agenţi patogeni în

învelişul proteic viral utilizat în instalaţiile în

care se efectuează modificări genetice;

distrugerea echilibrului ecosistemului prin

diferite mecanisme);

b) indirecte –

transmiterea de gene modificate genetic la

diferite varietăţi şi specii (cu efecte

neprevăzute);

dezvoltarea rezistenţei la dăunători, motiv

care îndeamnă la suprautilizarea pesticidelor

şi erbicidelor.

Criticele depind de tipul organismului genetic

implicat în modificare: microorganisme, plante,

animale şi fiinţe umane.

E de menţionat că atenţia este concentrată în

special asupra riscurilor generate de microorga-

nismele modificate genetic scăpate de sub control

din laboratoare şi împrăştiate în mediul ambiant.

O parte din obiecţiile referitoare la modificările

genetice ale animalelor merg în paralel cu cele

referitoare la plante. Aici atenţia este concentrată

asupra pericolului distrugerii ecosistemului

datorită introducerii deliberate a animalelor

transformate genetic în mediul ambiant sau

scăpării lor de sub control în laboratoare.

Deşi protecţia prin brevet a microorganismelor,

plantelor, precum şi a animalelor este justificată

din punct de vedere juridic, decizia finală nu

trebuie să fie numai una juridică, ci trebuie luate în

consideraţie criteriile etice, sociale şi economice.

ÎNCHEIERE

Aplicarea ingineriei genetice şi a altor

metodologii biotehnologice noi pentru

ameliorarea genetică a plantelor,

animalelor şi microorganismelor poate

furniza beneficii importante pentru

societate. Totuşi, acest lucru se va

realiza numai dacă tehnologia de

cercetare necesară poate fi dezvoltată şi

aplicată din plin, prin susţinerea în

continuare a investigaţiilor. Aceste

investigaţii necesare vor fi posibile doar

dacă se va asigura o protecţie adecvată

a proprietăţii intelectuale pentru

procedeele şi produsele care rezultă din

cercetări.
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O abordare deschisă, liberală a

problemei brevetării invenţiilor din

domeniul biotehnologiei şi al

agriculturii va avea ca rezultat

protecţia efectivă a unor astfel de

invenţii. În sfârşit, va fi spre avantajul

societăţii în general excluderea

constrângerilor

create în acest domeniu.

Astfel, evoluţia problemei

determinării protecţiei juridice a

diferitelor obiecte ale biotehnologiei

merge pe calea găsirii posibilităţilor

protecţiei juridice primordiale

a acelor obiecte biologice, aplicarea

cărora are o importanţă practică

majoră.
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Lingoterapia

Un chirurg estetician din Germania spune, oarecum rupându-şi din pâinea de la gură, că

operaţiile de lifting facial se pot face şi “pe genunchi”, acasă, de către oricine doreşte o astfel de

intervenţie, şi încă la modul cel mai simplu cu putinţă: folosind o... lingură! Potrivit spuselor lui Rene

Koch, lingurile încălzite într-o cană cu apă fierbinte şi aplicate pe faţă ajută la reducerea ridurilor, în

timp ce aceleaşi linguri, aplicate ca o compresă rece sub ochi, diminuează “pungile” şi cearcănele.

Pentru obţinerea celor mai bune rezultate, Koch recomandă folosirea “scoţiană” a

lingurilor: când reci, când calde. Neobişnuitul tratament este şi mai eficace dacă lingurile sunt trecute

mai întâi prin miere care, aplicată direct, are proprietatea de a optimiza circulaţia sângelui la nivelul

epidermei faciale, şi nu numai. Medicul german, care are o clinică în Berlin, spune că, aplicată

corpului întreg, “linguroterapia” are un efect reconfortant şi de întinerire. Rene Koch a ţinut să

sublinieze că nici el nu a crezut la început în această metodă, învăţată de la mama lui, dar a fost nevoit

să-i recunoască eficacitatea atunci când a văzut pe viu efectele.

M O Z A I C
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C  ele mai rentabile propuneri în afaceri,

 care generează activitatea productivă cu

 şanse mari de dezvoltare şi profit, sunt

cele care au la bază invenţii brevetabile.

Produsele care includ soluţii brevetate ori sunt

realizate pe baza brevetului de invenţie au

garanţia că aceste soluţii au fost analizate de

către specialiştii competenţi din cadrul AGEPI.

Acordarea brevetului de invenţie demonstrează

că realizarea brevetată a fost comparată cu tot

ce este mai nou în domeniul dat şi atestă că a

fost o performanţă modernă pe plan mondial, la

data depunerii cererii de brevet.

În condiţiile unui stat care ce pregăteşte să

promoveze şi apoi să generalizeze economia

liberă, companiile trebuie să-şi mobilizeze toate

resursele pentru a cuceri o poziţie convenabilă

pe piaţă şi pentru a şi-o păstra într-un climat

concurenţial.

În primul rând, companiile trebuie să-şi pună în

valoare noile soluţii de a obţine profit. În acest

context apare ca deosebit de importantă

proprietatea industrială.

Drepturile de proprietate industrială pot fi

identificate indiferent de mărimea sau

modalitatea de organizare a unei companii şi

practic în toate domeniile de activitate umană.

Este necesară numai o analiză competentă a

noilor produse elaborate, fabricate, importate,

comercializate ori a serviciilor prestate.

Pentru o firmă care a reuşit să câştige un

segment propriu de piaţă este de importanţă

vitală desfăşurarea activităţii pentru păstrarea,

consolidarea şi extinderea acestuia.

Protecţia proprietăţii industriale constituie mijlocul

cel mai activ şi eficace pentru a cuceri şi păstra o

piaţă.

Cunoaşterea legislaţiei în domeniu şi a  activităţii

firmei, precum şi cunoaşterea situaţiei protecţiei

proprietăţii industriale în domeniul de activitate a

acestei companiei sunt trăsăturile care  trebuie

să stea la baza activităţii unei structuri

manageriale specializate a firmei date. Aceste

lucrări pot fi organizate sub diferite forme ca să

răspundă cel mai  bine intereselor şi posibilităţilor

companiei.

DE EXEMPLU:

a) Compania poate apela la servicii de

specialitate prestate de un consilier sau

reprezentant de proprietate industrială;

b) Compania poate angaja sau instrui un

funcţionar pentru activitatea de consilier de

proprietate industrială. Poate fi soluţie

BREVETELE DE INVENŢII ŞI SUCCESUL ÎN AFACERI

ing. Veaceslav CRECETOV, AGEPI
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optimă, mai ales dacă acea persoană a

absolvit Institutul de Proprietate Industrială

sau este de formaţie juridică.

PROTECŢIA PROPRIETĂŢII
INDUSTRIALE ÎNTR-O UNITATE
DE CERCETARE-DEZVOLTARE

Într-o unitate de cercetare-dezvoltare valoarea

patrimoniului intelectual poate depăşi cu mult

valoarea patrimoniului material.

Acest patrimoniu intelectual este necesar să fie

protejat şi valorificat.

Unii manageri afirmă: “produsele noastre sunt

cunoscute şi fără brevetare”, “taxele pentru

protejarea unei invenţiei sunt exagerate”, “durata

obţinerii unui brevet este foarte mare”.

Afirmaţiile sunt frecvente şi are rost să analizăm

care sunt cauzele lor obiective.

Într-o unitate de cercetare-dezvoltare protecţia şi

valorificarea proprietăţii industriale sunt determi-

nate de manageri, cercetători, de dotarea unităţii,

de mediu şi serviciile de specialitate din

domeniul proprietăţii industriale.

Managerul poate determina politica în domeniul

proprietăţii industriale prin informaţiile privind acest

domeniu, folosind consultaţia de specialitate.

Cercetătorul, principalul fabricant de produse

intelectuale cu caracter inovativ, are o anumită

atitudine faţă de proprietatea industrială a unităţii,

el este interesat de brevetare ca o variantă de

publicare.

STRATEGIA BREVETĂRII

Au importanţă primordială în strategia  brevetării

patru factori: tehnic, economic, comercial şi

evaluarea noutăţii pe care o va prezenta viitoarea

invenţie.

Factorul tehnic  va urmări, în primul rând,

avantajele tehnice ale invenţiei în raport cu

produsele existente la data analizei, precum şi

detaliile referitoare la fabricarea şi utilizarea

produsului.

Factorul economic va fi evaluat prin efectuarea

unui calcul comparativ între costul necesar

brevetării plus menţinerea în vigoare a

invenţiei şi avantajele economice pe care le

oferă existenţa protecţiei. Astfel, dacă invenţia

se referă la un produs, cheltuielile cu

brevetarea şi menţinerea în vigoare trebuie

împărţite la numărul estimativ al produselor

vândute.

În acest fel, este posibil să se constate dacă,

eventual, creşterea preţului produsului, cauzată

de costurile brevetării e rezonabilă sau nu.

Factorul comercial va cuprinde cunoaşterea

clienţilor potenţiali şi a eventualelor pieţe de

desfacere. Se vor analiza existenţa altor

competitori, costurile de realizare a produsului şi

eventualele venituri obţinute prin acordarea de

licenţe.

Factorul evaluării noutăţii pe care o va prezenta

viitoarea invenţie. Există situaţi în care, deşi prin

brevetare agentul economic ar avea numai de

câştigat, el totuşi nu solicită protecţia, datorită

faptului că unitatea nu doreşte în acel  moment

să modifice situaţia de pe piaţă, preferă să

păstreze în secret noua tehnică sau deţine o

poziţie atât de dominantă pe piaţă încât nu are

interesul să-şi modifice producţia şi tehnologia

existentă.

STABILIREA MOMENTULUI POTRIVIT
DE ÎNAINTARE A CERERII DE BREVET
DE INVENŢIE

Alegerea momentului oportun de înaintare a

cererii de brevet de invenţie la AGEPI este foarte

importantă.

Dacă un produs este rezultatul unei invenţii se

recomandă ca solicitarea protecţiei prin brevet să

fie planificată ca o fază  a întregii acţiuni.

Dacă cererea de brevet este depusă prea

devreme:

invenţia va fi publicată cu mult timp înaintea

începerii vânzărilor, deci competitorii vor fi

informaţi asupra produsului prea devreme;
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dacă se solicită brevetarea invenţiei în
străinătate, nu va exista timpul necesar
pentru evaluarea corectă a pieţelor
potenţiale din aceste ţări;

desfăşurarea fazelor programului poate
lua la un moment dat o nouă direcţie
rezultând în final că produsul obţinut nu
poate fi protejat prin brevet;

se scurtează timpul de exploatare a
invenţiei în perioada în care aceasta
este protejată prin brevet.

De aceea este de dorit ca brevetul să fie solicitat

numai în momentul în care protecţia acoperă cât

mai mult timp posibil din exploatarea comercială

a produsului.

Dacă cererea de brevet este depusă prea târziu,

apar următoarele riscuri:

invenţia să fi fost deja cunoscută publi-
cului înainte ca solicitarea brevetului să
se facă efectiv. În acest caz este imposi-
bil practic să se obţină protecţia invenţiei;

o firma concurentă poate avea timp să
solicite un brevet al aceleiaşi invenţii
înaintea  dvs.

BREVETUL DE INVENŢIE
CA FACTOR DE COMPETIŢIE

Folosirea defensivă a unui brevet presupune:

împiedicarea copierii invenţiei de către alţii,

forţarea concurenţilor de a schimba propriile

produse, posibilitatea luării unor măsuri împotriva

contrafacerii etc.

Folosirea ofensivă a brevetului de invenţie are ca

rezultat comercializarea cu succes atât a

produsului, cât şi a licenţelor. Produsul poate fi

utilizat cu un profit mai mare dacă este protejat

de brevet. La formarea unităţilor mixte, investiţiile

de capital ale titularului de brevet pot fi reduse cu

preţul invenţiilor puse la dispoziţia noii companii.

Folosirea ofensivă sau defensivă a brevetului

presupune pentru titular obţinerea unor profituri

suplimentare.

Practica marilor firme demonstrează că brevetele

de invenţie sunt o resursă strategică de sporire a

valorii firmei. Nici o invenţie nu poate fi considerată

neimportantă în scopul protecţiei. Un brevet este o

investiţie pentru viitor, care poate fi transformată în

produs, în valoare în formă de licenţă, în tehnologie

nouă prin transfer tehnologic etc.

SOLUŢII CARE NU PREZINTĂ
INVENŢII BREVETABILE

Conform art. 4(3), (4) din Legea  nr. 461/1995

privind brevetele de invenţii, nu sunt considerate

invenţii brevetabile: descoperirile, teoriile

ştiinţifice şi metodele matematice; semnele

convenţionale, orarele, regulile; metodele de

organizare şi administrare economică; proiectele

şi schemele de sistematizare a edificiilor,

construcţiilor, teritoriilor; realizări cu caracter

estetic (design); topografiile circuitelor integrate,

soiurile de plante.

Prin descoperire se înţelege recunoaşterea

fenomenelor, proprietăţilor sau legilor universului

material care nu au fost recunoscute anterior şi

care sunt susceptibile verificării.

Prin teorie ştiinţifică se înţelege o totalitate

sistematizată de idei, ipoteze, legi şi concepţii

care descriu şi lămuresc faptele şi evenimentele

din diferite domenii şi categorii de fenomene.

Metodele matematice, metodele de executare a

operaţiunilor intelectuale, metodele de

organizare şi administrare economică nu sunt

considerate invenţii brevetabile, deoarece

reprezintă acţiuni asupra unor obiecte

nemateriale. Semnele convenţionale, orarele,

regulile, proiectele şi schemele de sistematizare

a edificiilor, construcţiilor şi teritoriilor sunt

excluse din categoria de invenţii brevetabile,

deoarece ele constituie doar nişte prezentări de

informaţii şi nu antrenează activitate inventivă.

Orice prezentare de informaţii caracterizată numai

prin conţinutul acestora nu este brevetabilă.

Aceasta se aplică la cazurile în care revendicările

se referă la prezentarea informaţiilor ca atare sau

la informaţii înscrise pe un purtător.
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În cazul în care demonstrarea informaţiilor

include caractere tehnice noi, un asemenea

purtător de informaţie, procedeul sau dispozitivul

de prezentare a informaţiilor ar putea fi obiectul

unei invenţii brevetabile.

Realizările cu caracter estetic (design),

topografiile circuitelor integrate, soiurile de plante

sunt excluse din categoria invenţiilor brevetabile,

deoarece sunt protejate prin alte acte legislative

(de exemplu, designul este protejat prin Legea

nr. 911/1996 privind protecţia desenelor şi

modelelor industriale).

Se exclud de la brevetare invenţiile a căror

exploatare comercială se cere a fi prevenită în

scopul menţinerii ordinii publice sau a bunelor

moravuri, inclusiv în scopul ocrotirii vieţii şi

sănătăţii oamenilor şi animalelor sau prezervării

vegetalelor, ori pentru a evita deteriorarea

mediului ambiant.

Din cauza aceasta se controlează dacă soluţia

propusă nu se referă la obiectele nebrevetabile.

EVIDENŢIEREA INVENŢIILOR
BREVETABILE

Metoda de evidenţiere a invenţiilor brevetabile în

cadrul elaborărilor tehnico-ştiinţifice prezintă o

succesiune de operaţiuni şi procedee care au ca

scop evidenţierea soluţiei propuse de către

inventator din elaborarea, analiza ei comparativă

cu soluţiile cunoscute ale problemei în cauză şi

redactarea esenţei soluţiei noi.

Orice problemă se constituie din următoarele

elemente de structură: scopul, limitările, situaţia

problematică.

Scopul include formularea cerinţelor faţă de

nivelul indicilor funcţionali ai invenţiei viitoare.

Limitările pot include genul de obiect

perfecţionat, principiile lui de funcţionare,

limitările domeniilor de aplicare.

Situaţia problematică este legată de

evidenţierea problemelor tehnice concrete în

elaborarea tehnico-ştiinţifică ce apar faţă de

inventator.

“Problema” este o noţiune juridică care se

foloseşte în practica examinării în fond a cererii

de brevet de invenţie în cadrul controlului

corespunderii condiţiilor “noutate” şi “activitate

inventivă”.

Problema trebuie să fie redactată în cerere în

mod expres şi concis.

De exemplu: - “purificarea apelor reziduale de la

amestecuri mecanice”;

“măsurarea vitezei de deplasare a unui

obiect faţa de alt obiect”;

“crearea matriţei pentru producere pieselor

profilate”;

“crearea motorului care pune în mişcare un

vehicul”.

Analiza soluţiei propuse permite a trage

concluzia că este propusă o soluţie a problemei

date şi nu pusă o problemă care cere rezolvare.

Aceasta evidenţiază elementele noi ale obiectului

propus, ale instalaţiei sau procedeului.

DE EXEMPLU:

Problema: motorul care pune în mişcare un

vehicul.

Soluţia care rezolvă această problemă:

Motorul cu ardere internă care conţine un

cilindru, un piston, un arbore cotit etc.

La etapa aceasta a analizei se efectuează

evidenţierea soluţiei din elaborare care poate fi

generică pentru alte obiecte din  aceleaşi clase

sau grupuri.

Invenţia trebuie să facă un pas spre stadiul nou

al tehnicii. În cazul acesta, este foarte importantă

evidenţierea soluţiei generale valabile în anumite

condiţii pentru un  grup de obiecte, şi în acest

mod se determină stadiul tehnicii. Dacă o

asemenea soluţie este posibil a fi evidenţiată

momentan, pentru ea poate fi redactată o cerere

de brevet de invenţie. Este necesar să

accentuăm din elaborarea dată o soluţie,

aplicarea căreia oferă un rezultat pozitiv în
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condiţiile caracteristice pentru domeniul dat şi nu

numai pentru unitatea respectivă.

De exemplu: pentru o încăpere cu plafonul jos a

fost elaborată o lampă cu mecanism de acţionare

situat în încăperea vecină. Construcţia

mecanismului de acţionare a fost determinată de

specificul constructiv a edificiului. Este necesar

să analizăm foarte atent soluţia propusă a

mecanismului de acţionare, elementele lui de

cuplare cu lampa şi construcţia lămpii. Fiecare

din aceste elemente poate fi nou şi original

referitor la tot domeniul industriei. Spre exemplu:

poate fi propusă o soluţie nouă a lămpii, ceea ce

permite a economisi spaţiul de lucru. Poate fi

propusă o soluţie nouă a pilonului, ceea ce

permite a plasa mecanismul de acţionare separat

de lampă.

E necesar să stabilim plenitudinea informaţiilor

referitor la soluţia generică evidenţiată, separată

de condiţiile locale, ca de exemplu, producerea

pieselor dintr-un  material dat, determinată

prezenţa acestui material la depozit . Soluţia

nouă evidenţiată poate avea elemente referitor la

care nu s-a făcut documentarea în colecţii de

brevete şi surse de informaţii tehnico-ştiinţifice. În

acest caz este necesar să efectuăm o

documentare suplimentară. O astfel  de situaţie

este caracteristică pentru elaborări noi în

domeniul utilajului nestandard sau al obiectelor

puţin cunoscute.

Etapa următoare a analizei constă din analiza

elementelor obiectului invenţiei presupuse şi

stabilirea anume la ce obiect (dispozitiv,

procedeu, metodă, substanţă, aplicare) de

invenţie se referă soluţia evidenţiată. Obiectul

pentru care va fi depusă cererea de brevet de

invenţie nu coincide numaidecât cu obiectul

elaborării tehnico-ştiinţifice.

În cazul în care sunt evidenţiate elemente de mai

multe obiecte care se referă la rezolvarea unei

probleme, se cere să analizăm problema

oportunităţii redactării cererii pentru un grup de

invenţii, astfel legate încât să formeze un singur

concept inventiv, sau  pentru obiecte de invenţii

separate.

SUMMARY

T  he most profitable business ideas,

 which generate a productive

activity with big chances of profit and

development, are those which have as a

basement patentable inventions.

In a research-development unit

the value of the intellectual

property can be much greater then the

value of material property.

The intellectual property should be

protected and turned to best account.

The method for emphasising

the patentable inventions in the

framework of technico-scientifical

elaborations represent a succession

of operations and procedures that

have as an aim the emphasising of the

solutions proposed by the inventor

through the elaboration, its comparative

analysis with the known solutions

of the problem in question and the

drafting of the new solution.
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L   a ora actuală, legislaţia Republicii

Moldova prevede doar patru măsuri con-

crete de sprijinire a activităţii inovaţionale:

1. Sistemul de înlesniri pentru taxele de

înregistrare a OPI şi cele de menţinere în

vigoare a titlurilor de protecţie.

2. Scutiri de taxe la serviciile din domeniul

protecţiei juridice a PI pentru anumite

categorii sociale (invalizii, pensionarii

neîncadraţi în câmpul muncii, alte persoane).

3. În Legea privind brevetele de invenţie (art.

40) şi Legea Contabilităţii se prevede

posibilitatea remunerării titularului în legătură

cu utilizarea de către terţi a invenţiei sale,

precum şi obligativitatea informării autorului

despre folosirea OPI în vederea încheierii

acordului între părţi. Aceste măsuri nu fac,

însă, faţă cerinţelor unui sistem eficient de

stimulare a activităţii inovaţionale, deoarece

până acum nu s-a creat mecanismul de

realizare a actelor normative menţionate.

4. Înlesnirile indirecte la impozitul pe venit, de

care pot beneficia întreprinderile în procesul

creării, în cadrul lor, a activului nematerial,

indiferent de domeniile de utilizare ulterioară

a acestuia. Cheltuielile, ce ţin de crearea

unor tipuri speciale de active nemateriale,

urmează a fi incluse în costul producţiei

(serviciilor sau lucrărilor). Cuantumul

remunerării autorilor invenţiilor şi

propunerilor de raţionalizare sunt clasificate

la capitolul “Alte cheltuieli” şi nu se includ în

fondurile de salarizare. Ca urmare, nu se

percep taxe în volumul stabilit de legislaţie

pentru fondurile extrabugetare, destinate

necesităţilor sociale.

Aceste scutiri sunt reglementate prin Hotărârea

Guvernului Republicii Moldova “Dispoziţie privind

conţinutul cheltuielilor de fabricare şi

comercializare a producţiei (lucrărilor,

serviciilor)”, incluse în preţul de cost al producţiei

(lucrărilor, serviciilor) cu modificările şi

completările ulterioare.

dr. Raisa Cravcenco, AGEPI

Stimularea activitãþii legate de crearea ºi
utilizarea în producþie a obiectelor de  proprietate
industrialã (OPI) presupune mai multe acþiuni de
ordin juridic, economic ºi organizatoric, orientate
spre dirijarea sferei PI, formarea mecanismului
motivaþional al activitãþii inventive ºi inovaþionale
a persoanelor fizice ºi juridice la nivel statal.
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În scopul creării unei baze legislative-normative

complexe în vederea stimulării activităţii

inovaţionale, este necesară elaborarea unui set

de acte normative. Mecanismul de realizare

presupune elaborarea şi adoptarea diverselor

acte subnormative-hotărâri, regulamente,

instrucţiuni, dispoziţii guvernamentale

prezentate de către ministere, de către Agenţia

de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale

(AGEPI) Serviciul fiscal şi alte structuri

economice acţionate în sfera proprietăţii

industriale.

Principalele acte legislative din domeniul

economiei PI, menite să impulsioneze procesul

includerii OPI în circuitul gestionar, sunt regula-

mentele “Cu privire la evaluarea şi evidenţa OPI”

şi “Cu privire la stimularea creării şi utilizării OPI”

însoţite de hotărârile corespunzătoare ale

Guvernului Republicii Moldova.

În articolul de faţă ne-am propus să prezentăm

unele măsuri de stimulare ce ar putea constitui

baza mecanismului de realizare a Hotărârii

Guvernului Republicii Moldova “Cu privire la

stimularea creării şi utilizării OPI” şi

Regulamentului respectiv.

Practica ţărilor de peste hotare în domeniul

stimulării activităţii inovaţionale a pus în valoare

măsuri eficiente ale politicii fiscale şi alţi factori

de susţinere a sistemelor guvernamentale de

reglare şi dezvoltare a sferei PI. Grupându-le

după conţinut evidenţiem următoarele direcţii:

1. Reducerea cotelor fiscale. Se

elaborează şi se aprobă normativele ce reglează

ordinea acordării întreprinderilor (cu diverse

straturi-juridice şi de proprietate) a înlesnirilor

impozitare speciale în scopul realizării

programelor inovaţionale de perspectivă. În acest

sens urmează a fi întors un impozit pe venit

preferenţial pentru:

resursele investite de către persoanele fizice

şi juridice în crearea, achiziţionarea sau

utilizarea OPI, precum şi în efectuarea

lucrărilor de cercetare-investigare şi de

proiectare - experimentare;

resursele transferate de întreprinderi pentru

crearea fondurilor inovaţionale şi a altor

fonduri de stimulare a activităţii inovaţionale.

În multe ţări se acţionează preferenţial pe

valoarea adăugării din exportul de produse,

precum şi din vânzările pe piaţa internă a

mărfurilor produse cu utilizarea OPI protejate.

2. Scutiri de impozite şi oferirea
vacanţelor fiscale (scutiri de import pe
un termen de câţiva ani). În acest sens, în

străinătate funcţionează diverse acte normative.

Este scutită de impozitul pe proprietate valoarea

activelor nemateriale (drepturile de proprietate

evaluate), atribuite OPI.

Sunt scutite de impozitul pe valoare adăugată:

taxele pentru perfectarea contractelor de

licenţă, înregistrate conform legislaţiei în

vigoare;

veniturile suplimentare percepute de

întreprinderi din utilizarea OPI în calitate de

active nemateriale pe un termen de peste un

an care aduce venit în procesul operaţiilor de

licenţiere şi altor activităţi de gestionare.

Sunt scutite de impozitul pe valoarea adăugată şi

de taxe sumele vărsămintelor în capitalul statutar

ce ţin de activele nemateriale în formă de plăţi

pentru obţinerea protecţiei juridice a OPI.

Sun scutite de impozitul pe venit:

veniturile persoanelor fizice şi juridice,

destinate creării şi utilizării OPI;

veniturile persoanelor fizice şi juridice

obţinute din investiţiile alocate pentru

crearea fondurilor inovaţionale;

veniturile instituţionale de leasing obţinute

din realizarea contractelor de leasing

inovaţional şi tehnologic cu termenul de

acţiune de cel puţin trei ani;

veniturile persoanelor fizice şi juridice

obţinute din operaţiile de acordare

companiilor de leasing a mijloacelor
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financiare pentru organizarea acţiunilor

inovaţionale, financiare şi tehnologice cu

statut de leasing.

O atenţie deosebită se acordă elaborării

normativelor şi mecanismelor aplicării lor în

domeniul stimulării activităţii inovaţionale a

băncilor comerciale. Ele includ ordinea acordării

creditelor preferenţiale pentru activităţi

investiţionale, stabilindu-se condiţiile de acces, în

condiţii avantajoase, a băncilor comerciale

pentru a participa la programul de creditare în

scopul creării, utilizării şi achiziţionării OPI. În

acest mod, sunt scutite de impozitul pe venit:

sumele veniturilor, obţinute de băncile comerciale

din creditul pe termen lung acordat agenţilor

economici în scopul creării OPI;

sumele veniturilor, obţinute din alocaţiile băncilor

comerciale şi ale altor organizaţii financiare

pentru constituirea fondurilor inovaţionale

bugetare şi extrabugetare, cu structură mixtă de

finanţare a proiectelor inovaţionale.

3. Reducerea bazei fiscale. La calcularea

venitului anual al persoanelor fizice şi juridice,

supus impozitării, se exclud cheltuielile pentru

crearea invenţiilor, în suma veniturilor, din care

se calculează pensiile, sunt incluse remunerările

oferite pentru crearea invenţiilor de serviciu sau

utilizarea de către întreprindere a acestora.

Aceste remunerări şi redevenţele contractelor de

licenţă sunt scutite de cotizaţiile pentru asigurare.

Totodată, suma impozitului pe valoarea

adăugată, achitată de întreprindere la

achiziţionarea OPI, este scăzută din suma

impozitelor ce urmează a fi vărsate în buget în

momentul luării la evidenţă a activelor

nemateriale, dacă producţia pentru fabricarea

căreia au fost procurate aceste OPI, fac parte din

lista celor impuse cu TVA.

4. Oferirea unor facilităţi fiscale. Această

măsură presupune eliberarea venitului

(încasărilor valutare) persoanelor fizice şi juridice

de impozitul pe venit pe un termen de cinci ani

din data începerii exploatării invenţiei,

comercializării (achiziţionării) licenţelor în limitele

termenului de valabilitate a brevetului. La aceste

măsuri se referă de asemenea şi introducerea:

unui termen preferenţial de amortizare

accelerată a utilajului tehnologic,

implementat cu exploatarea OPI;

tarifelor diferenţiale ale taxelor vamale pentru

tehnologiile importante sau pentru

substituirea lor deplină, precum şi măsurilor

protecţioniste pentru tehnologiile avansate şi

produsele naţionale competitive;

reducerilor fiscale la sumele impozitului pe

venit cu condiţia că ele vor fi transferate

pentru crearea fondurilor inovaţionale de

stimulare în mărimea unei cote procentuale

stabilite din costul integral al produsului

comercializat;

cotelor reduse ale taxelor de stat aferente

intentării acţiunilor judecătoreşti, vizând

drepturile de proprietate industrială.

Din potenţialul soluţiilor tehnice, utilizate

actualmente de către numeroşi agenţi economici,

majoritatea o reprezintă soluţiile tehnice, create

anterior din contul mijloacelor bugetare. În

sistemul sovietic funcţionau acte normative ce

garantau remunerarea autorilor pentru invenţii.

Actualmente remunerarea se efectuează pe bază

de contract, ceea ce, în lipsa protecţiei juridice,

nu constituie o garanţie. Iată de ce este foarte

actual de a remunera autorii OPI, în special ai

invenţiilor de serviciu. Este necesară elaborarea

mecanismului măsurilor de stimulare pentru:

crearea OPI;

exploatarea OPI în cadrul întreprinderilor

unde au fost create aceste obiecte, sau la

alte întreprinderi;

contribuirea la crearea şi aplicarea OPI;

realizarea contractelor de licenţă sau

contribuţia la realizarea unor asemenea

contracte care se referă la OPI de serviciu.

Principalul act normativ de reglementare a
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acestor probleme trebuie să fie

Recomandările metodice “Cu privire la

sistemul de remunerare a autorilor invenţiilor

şi persoanelor ce contribuie la utilizarea lor”

care, însă, din păcate nu sunt încă aprobate.

Cuantumul remunerării depinde de următorii

factori:

contribuţia creativă a autorului la elaborarea

soluţiei tehnice;

gradul de participare a patronului şi

coautorilor la crearea soluţiei tehnice;

rezultatele evaluării veniturilor întreprinderilor

obţinute din utilizarea soluţiilor tehnice

respective. Trebuie luate în consideraţie

toate sursele încasărilor băneşti -

redevenţele rezultate din contractul de

licenţă, canalele de obţinere a tuturor

tipurilor de venituri ale întreprinderii,

veniturile din hârtiile de valoare etc.

Mecanismul realizării măsurilor stimulatoare

menţionate, adică metodele şi mijloacele băneşti

şi materiale destinate stimulării, trebuie reglate

prin actele legislativ-normative corespunzătoare

ce ţin de gestionarea PI. La momentul actual,

aceste măsuri nu sunt stabilite. În cadrul

acţionării acestor acte normative trebuie formate

fonduri destinate stimulării activităţii inovaţionale.

La problema expusă mai trebuie adăugate unele

momente. Spre exemplu, ordinea impozitării de

export în domeniul brevetării şi licenţierii. Este

necesar de a studia metodele de soluţionare a

acestor probleme, în primul rând în ţările

Comunităţii Europene. Aici este deja armonizată

legislaţia fiscală în cadrul acţiunilor ce se referă

la transferul tehnologic, la serviciile consultative,

juridice, de engineering ş.a. în cadrul PI. Ordinea

calculării impozitului pe valoarea adăugată

pentru aceste operaţii trebuie elaborată ţinându-

se cont de cerinţele internaţionale şi de factorii

stimulatori de pe piaţa internă.

În ceea ce priveşte politica optimă de amortizare,

soluţionarea problemelor apărute poate fi

utilizată în scopul optimizării ordinii de impozitare

a proprietăţii întreprinderilor la capitolul OPI.

Conform legislaţiei, întreprinderea poate stabili

de sine stătător termenele de amortizare a

activelor nemateriale. Este recomandabil ca

sumele decontărilor de amortizare ce revin OPI

exploatate în producţie să fie orientate în scopuri

inovaţionale. Acest normativ necesită, însă,

fundamentare legislativă.

Practica statelor de drept a determinat trei direcţii

principale de reglare a procesului inovaţional:

impulsionarea ofertei pentru procesul de

inovare;

formarea cererii pentru tehnologiile deja

create;

contribuţia maximă la stabilirea unui climat

inovaţional favorabil.

Din multitudinea aspectelor problemei formării

climatului inovaţional favorabil, cea mai

importantă latură este posibilitatea întreprinderii

de a realiza producţie pe scară largă pentru ca,

după achitarea tuturor impozitelor, venitul rămas

să permită investirea în activitatea inovaţională.

În plus, pentru a influenţa oferta inovaţională este

foarte important de a releva ideile de afaceri cu

importanţă strategică din punctul de vedere al

dezvoltării economice a republicii, capabile să

atragă investiţii. În acest scop este necesar de a

găsi investitori străini şi naţionali, de a acorda

sprijin metodic în elaborarea proiectelor de

afaceri cu justificarea rentabilităţii, eficacităţii

economice şi aplicării noilor tehnologii precum şi

cu argumentarea rambursării creditelor.

Investiţiile de mijloace, cărora li se acordă sau nu

înlesniri în cadrul mecanismului de finanţare-

creditare, se pot efectua prin finanţări statale cu

destinaţie specială, creditare, leasing, operaţii de

fonduri ş. a. Investiţiile pot fi în formă de resurse

financiare, resurse materiale sau active

nemateriale.

Formarea cererii pentru tehnologiile deja create

necesită acţiuni în vederea creării pieţei de

desfacere a OPI. Aceasta presupune

desfăşurarea unor campanii publicitare,
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acordarea asistenţei la organizarea producerii cu

exploatarea OPI, garantarea protecţiei lor

juridice.

Crearea unui sistem eficient de măsuri

stimulatoare, elaborarea şi adoptarea unui set

întreg de acte normativ-legislative, constituirea

unei baze economice de aplicare, folosirea şi

crearea în procesul de producţie a OPI,

impulsionează procesului inovaţional

multidirecţional. Spre exemplu, înscrierea

cheltuielilor la capitolul utilizării comerciale a OPI,

transformarea cheltuielilor legate de crearea lor

în elemente ale preţului de cost permite

reducerea venitului impozabil, deoarece

impozitul se formează din diferenţa încasărilor

băneşti şi cheltuielilor.

Facilităţile legate de impozitul pe venit sunt cei

mai importanţi factori ai sistemului stimulator.

Astfel, se majorează reinvestirea venitului în

ritmul de creştere a producţiei, iar în perioada

vacanţelor fiscale celelalte impozite sunt

transferate în buget. Experienţa ţărilor dezvoltate

confirmă că vacanţele fiscale de o durată de cinci

ani permit majorarea producţiei aproximativ de

două ori. Din punct de vedere fiscal, cea mai

profitabilă este acordarea facilităţilor fiscale la

stadiul iniţial al producţiei. În plus, deoarece

acest impozit nu este perceput în urma obţinerii

de facto a venitului, ci în avans, faptul acesta

este deosebit de împovărător pentru producţia în

proces de constituire. Anularea achitării în avans

a impozitului are un efect comparabil cu o scutire

fiscală de 50 de procente, mai ales întreprinderile

scientointensive mici, care se confruntă cu o

inflaţie acerbă.

Introducerea valorii drepturilor asupra OPI în

capitalul statutar are un triplu efect financiar:

fondatorul care depune în capitalul statutar

suma respectivă este scutit de plăţi în

numerar în procesul constituirii capitalului

statutar;

fondatorul primeşte un număr suplimentar de

acţiuni (pachet de acţiuni), ceea ce îi

măreşte gradul de participare la gestionarea

întreprinderii,

impozitul pe venit, obţinut din acţiuni în formă

de dividende, scade semnificativ în cazul

funcţionării facilităţilor în cauză. Un argument

în favoarea acestei afirmaţii o constituie

practica aplicării facilităţilor în ţările de peste

hotare;

în cazul aplicării facilităţilor propuse mai sus,

nu sunt impuse cu TVA toate tipurile de plăţi,

precum şi dividendele din acţiuni, prevăzute

în contractul de licenţă înregistrat, de

transmitere a drepturilor de utilizare OPI în

calitate de depunere în capitalul statutar.

În prezent, practica de depunere de către

fondatori a valorii drepturilor asupra OPI în

capitalul statutar este cu mult mai redusă decât

în ţările înalt dezvoltate. Una din cauze constă

în aceea că întreprinzătorii posedă

cunoştinţele necesare despre modul de

includere în capitalul statutar a valorii

drepturilor asupra OPI şi că lipsesc actele

normative în domeniul economiei PI.

Există mai multe căi de soluţionare a problemei

scutirilor de TVA. Spre exemplu, se practică

facilităţi la restituirea sumelor TVA pentru OPI

achiziţionate. Activele nemateriale, folosite la

producerea mărfurilor (lucrărilor, serviciilor)

scutite de TVA, sunt reflectate în procesul

evidenţei sumelor de achiziţionare, fiind incluse

şi sumele impozitelor achitate şi se amortizează

în ordinea stabilită împreună cu TVA.

În prezent, prezintă o problemă realizarea

facilităţilor la determinarea procentului dobânzilor

băncilor comerciale. Acestea din urmă nu sunt

încă interesate să ofere credite cu destinaţie

specială şi a altor tipuri de finanţare a activităţii

inovaţionale a întreprinderilor, preferând

creditarea pe termen scurt a operaţiilor de

export-import şi de vânzare-cumpărare. De fapt,

băncile nu sunt deloc implicate în procesul de

atragere a OPI în circuitul economic. Spre

exemplu, utilizarea OPI în calitate de gaj la

creditare, precum şi alte operaţiuni de utilizare

comercială a acestora constituie o practică

uzuală în ţările dezvoltate. În Republica Moldova

urmează încă a fi elaborate şi realizate metodele
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de participare a băncilor la dezvoltarea

procesului inovaţional. Metodele de stimulare

indicativă a reorientării capitalului bancar din

domeniul circulaţiei în domeniul investiţiilor pe

termen în producţie, folosind reglarea juridico-

statală, au fost folosite pe larg de ţările

dezvoltate în perioadele de tranziţie. Printre

aceste metode se aplica şi direcţionarea

obligatorie a unei părţi din venitul băncilor şi al

altor companii financiare spre formarea fondurilor

inovaţionale extrabugetare, fiind instituit un

control asupra utilizării mijloacelor lor şi

expertizei proiectelor propuse. O altă metodă

productivă este atribuirea unor direcţii

inovaţionale afacerilor de leasing. Metoda

presupune alegerea structurilor optime pentru

finanţarea mixtă a proiectelor inovaţionale cu

atragerea mijloacelor întreprinderilor ce

exploatează nemijlocit tehnologiile obţinute prin

leasing. Anume de aceste şi de alte măsuri

trebuie să ţinem cont la elaborarea mecanismului

de participare a sferelor bancare şi de leasing în

dezvoltarea inovaţiilor.

Stimularea activităţii inovaţionale este cea mai

importantă parte a reglării statale a procesului de

dezvoltare în sfera PI, deoarece experienţa

mondială în cercetările fundamentale şi aplicative

denotă: chiar şi în condiţiile unui deficit bugetar

considerabil este necesară asigurarea finanţării

centralizate a cercetărilor fundamentale,

tehnologiilor competitive şi lucrărilor cu un grad

înalt de risc.

Investitorii particulari şi sponsorii constituie un

sistem de surse extrabugetare de finanţare a

inovaţiilor. Transferul capitalului particular în

acest domeniu necesită, în afară de măsurile de

influenţare prin directivă, oferirea garanţiilor din

partea statului ce includ angajamentul de a

restitui o parte din resursele investite, în cazul

eşecului proiectului investiţional. Această funcţie

o poate îndeplini Fondul Garanţiilor de Stat

pentru Proiecte şi Sistemului de Gaj cu condiţia

creării lui. Dar pentru garantarea funcţionării

Fondului, statul trebuie să creeze un sistem

eficient de asigurare a proiectelor inovaţionale şi

garantarea finanţării lor. Sistemul propus de către

noi conţine astfel de stimulatori. Experienţa

utilizării lor este deja acumulată de Federaţia

Rusă şi alte ţări.

Astfel, constituirea sistemului reglării de stat în

scopul impulsionării procesului de creare şi

utilizării a OPI, presupune:

 elaborarea şi adoptarea actelor legislativ-

normative necesare în domeniul economiei

PI, inclusiv crearea unui mecanism

financiar - creditar adecvat de stimulare

şi a facilităţilor fiscale în sfera activităţii

inovaţionale;

 asigurarea mecanismului de realizare a

acestora.

SUMMARY

T  he present article is viewing

 a mechanism for the enforcement

of legislation on the promotion

of inventive activity, being now in force

in foreign countries. It analyses the

current situation on the promotion of

inventive activity in the Republic of

Moldova.
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P   roducerea proteinelor vegetale

 rezolvă concomitent câteva probleme:

compensarea proteinei în raţia

alimentară a populaţiei, crearea produselor

dietetice în baza proteinei de soia şi formarea

adaosurilor funcţionale pentru producerea

produselor alimentare moderne.

Documentarea din brevete şi din literatura

tehnico-ştiinţifică din anii 1994-2000 confirmă

actualitatea problemei. Materia primă de bază o

constituie soia, turtele şi şroturile din soia şi

floarea soarelui. Conform datelor FAO,

necesitatea medie în 24 ore a organismului în

proteine se apreciază în 80…100 g, inclusiv 50 g

de proteine de origine animalieră. Datele publicate

în 1998 atestă: deficitul de proteine în raţia

alimentară a populaţiei a ţărilor CSI este de 60 la

sută, iar în Republica Moldova de 70 la sută.

Necesitatea în proteine se acoperă prin consumul

de produse de panificaţie, paste făinoase, diverse

crupe, însă astfel are de suferit structura

alimentară  în general, cât şi calitatea ei.

Lichidarea deficitului de proteine prin

intensificatrea creşterii animalelor, este o direcţie

de lungă durată, necesitând investiţii de capital.

Cea mai accesibilă cale este cunoscută în

practica mondială prin valorificarea surselor

vegetale de proteină, în

particular pe baza

proteinelor de soia.

Printre proteinele vegetale

cele de soia se

caracterizează prin valoare

biologică majorată, care este aproape de

valoarea proteinelor de origine animalieră. După

indicile componenţei aminoacide (0,84)

proteinele de soia sunt aproximativ egale cu

proteinele produsului lactat (0,94). Asimilarea

proteinelor de soia este analoagă proteinelor de

lapte şi carne. Totodată proteinele de soia au

avantaj în comparaţie cu cele de origine

animalieră. Produsele obţinute în baza soei nu

conţine holesterină şi pot fi aplicate în

componenţa raţioanelor fără holesterină.

Prelucrarea soei permite de a forma un sortiment

de produse cu preţ de cost redus, ceea ce este

important pentru asigurarea cu produse

alimentare valoroase a grupelor de populaţie cu

capacitatea de plată mică. Aşadar concentratele

proteinelor de soia sunt mai ieftene în

comparaţie cu carnea de 5 ori, ouăle - de 7 ori,

dr. Nadejda CRASNOV,
dr. Natalia NADIOJCHIN,
dr. ing.  Sergiu TALPĂ, AGEPI
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peştele - de 10 ori. Aplicarea proteinelor de soia

permite de a reduce consumul de energie electrică

cu 30…35%, cheltuielele capitale cu 35%, cheltuieli

de muncă cu 41%. În legătură cu aceasta în SUA

producerea şi prelucrarea soei pentru proteine din

partea statului este susţinută financiar.

În anul 1999 pe piaţa de desfacere din Republica

Moldova au apărut următoarele produse proteice

de soia: lapte de soia, brânză tofu şi okara.

Preţul 1 litru de lapte este de 2,2…2,5 lei, a

brânzei - 8,5…9,0 lei, a okarei - 4,4 lei. Aceste

produse sunt fabricate de către firmele private:

“Agromix” (productivitatea utilajului pentru lapte

de soia 20 L/oră), “Soeatex-Com” (40 L/oră)

“Roma” din or. Bălţi (200 L/oră). Produsele

indicate sunt realizate prin punctele lor de

desfacere. Aceasta se determină în primul rând

prin volume reduse de produse fabricate şi

termeni reduşi de păstrare şi realizare - 48 ore.

Produsele de soia importate se caracterizează

prin termene majorate de păstrare şi realizare în

general prin reţelele de comerţ.

Sortimentul produselor proteice importate

alcătuieşte izolatori a proteinelor de soia (costul

3,9…4,0 dol. SUA pentru 1 kg), lapte de soia

uscat - 3 dol. SUA pentru 1 kg, făină de soia -

25…50 cenţi/1 kg, băuturi de soia uscate şi

produse alimentare pentru copii - 6,88…7,5 dol.

SUA/ 1 kg. Piaţa de desfacere este ocupată de

aşa numita carne de soia - proteine de soia

texturate sub formă de carne tocată, carne-

bucăţi, pârjoale bătute de la 0,9 până la 4,0 dol.

SUA/ 1 kg.

Aşa dar, structura mărfurilor în piaţa internă este

orientată în prezent la consumator individual.

Structura pieţii mondiale a produselor proteice

din soia în primul rând este orientată la

consumatorul de produse proteice de bază: făina

din soie, concentrate şi izolate a proteinei de

soia, care în continuare se prelucrează în

produse alimentare.

Piaţa mondială  a produselor proteice din soia

este monopolizată de firmele vestite din SUA.

Prelucrarea boabelor de soia s-a început în

această ţară din anii 30 ai sec. XX şi

concomitent  s-a observat creşterea accelerată

a producerei boabelor de soia, după ultimii 50

de ani,  volumul producerii cărora s-a majorat

de 300 ori, alcătuind acum 70 % din producerea

mondială.

Pe baza  asortimentului produselor proteice de

bază sunt formate cerinţe mondiale şi tipuri  a

produselor proteice - făină din soia, concentrate

şi izolate (Kodex Alimentarius, vol. 7, 1995, Soi

Protein Product Codex Stan. 175-1989). Firme

vestite ADM (proteine Profam), “Protein

Tehnologiz International (proteine Supro) şi

altele. Producerea sortimentului larg al

produselor proteice de bază modificate în

conformitate cu destinaţia lor. Preţul unei tone de

proteină Profam este de peste 3900 dolari SUA,

preţul  proteinei Supro depinde de destinaţia lor

şi variază în interval de la 2500 până la 3500

dolari SUA.

Consumatorii principali şi potenţiali ale

produselor de bază numite sunt întreprinderele

de prelucrare a cărnii, laptelui, panificaţiei şi

altele.

Specialiştii din ICŞPT în industria alimentară din

Chişinău au elaborat o tehnologie nouă,

brevetată şi documentele normative-tehnice la

producerea produselor proteice de bază:

extractul proteinei din soia (lapte din soia),

izolatului şi fibrelor alimentare (ocara). Sunt

elaborate documentele necesare pentru

producerea a 12 produse alimentare cu utilizarea

proteinei din soia. Practica de elaborări a

produselor noi, producerea partidei

experimentale ale produselor şi estimarea

organoleptică a lor de specialişti şi consumatori a

demonstrat că aplicarea proteinei din soia în

calitate de adaosuri alimentare va permite
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producerea asortimentului produselor de

calitatea înaltă cu reducere în acelaşi timp a

cheltuielei de materie primă şi energie. De

exemplu,  aplicarea proteinei din soia exclude din

reţeta de maioneză praful din lapte şi din ouă, iar

consumul uleiului se reduce la 70%. Aplicarea

proteinei din soia în producerea gemului reduce

consumul fructelor la 15%, de zahăr - la 78%,

de energie - de 2,5-3 ori.

Cele mai importante direcţii de aplicare a

proteinelor din soia în Moldova sunt: producerea

produselor tradiţionale (mezeluri, pâîne, produse

de cofetărie, produse din lapte inclusiv şi

combinate), în producerea surogatelor (lapte din

soia, brânza din soia şi alt.), în producerea

produselor curative şi profilaxie, precum şi

produselor pentru copii.

SUMMARY

According to the published

information in 1998 the shortage of

protein in the ration of the people living

in Republic of Moldova was 70%, this is

compensated by floury products their

protein being limited of a number of

aminoacids.

The soybean protein is characterized by

an increased alimentary value and is

very close to the animal protein

aminoacid constitution. At the same time

the soybean protein has advantages as

compared to the animal protein, because

it does not contain cholesterol and can

be used in the dietetical products.

The production of food products on the

basis of soybean protein permits to

widen the range of food products with a

low cost because the soybean protein is

5 times cheaper then meat, 7 times

cheaper then eggs, and 10 times cheaper

then fish.

In Moldova the processing of the soy-

beans  to protein products was started in

the year 1999 on low capacity plants

(20-40 l. Per hour if counted in soy

milk), but the quantities of products do

not cover the needs of the Republic.

The professionals from the Republic

elaborated new patentable technologies

for production of the soy protein and

products from it. The production of trial

lots of food products and the appraisal

of their organoleptic showed that the

products were the soy protein is used

more qualitative and cost effective

because expensive raw materials and

energy are economized.

The most important tendencies in

Moldova of soy protein use are: the

production of traditional food products

(sausages, bread, confectionery, milk

products etc.) in the production of the

substitutes (soy milk, soy cheese etc.), in

the production of medical preventive

nourishment, including for children.
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Cu toate că natura acestor creaţii şi informaţii ca şi

utilizarea lor în activităţile practice par să justifice

includerea lor printre obiectele proprietăţii

industriale, totuşi, probabil datorită presiunii timpului

şi dificultăţilor ridicate de modificarea Convenţiei de

la Paris, s-au ales alte căi de asigurare a protecţiei.

Având în vedere că programele de calculator nu se

concretizează în obiecte (ca invenţiile, designul sau

modelele de utilitate) şi că exploatarea lor nu este

publică, ba chiar este confidenţială şi foarte greu de

identificat când are caracter ilicit, s-a considerat ca,

cel puţin până la găsirea altei soluţii mai bune,

acestea să fie protejate pe calea drepturilor de autor,

deoarece fiind, în mod obişnuit, scrise în limbaj

maşină sunt asimilate cu operele literare (datorită şi

prezentării lor pe suporturi informaţionale).

Pentru bazele de date s-a instituit o protecţie

oarecum similară, prin dispoziţii incluse tot în legile

privind dreptul de autor, alături de cele privitoare la

programele de calculator.

Pentru ca o invenţie să fie brevetabilă în

conformitate cu Legea română a invenţiilor nr. 64/

1991, ea trebuie să fie nouă, să implice o activitate

inventivă şi să fie  susceptibilă de aplicare

industrială (în conformitate cu art.7, 8, 9, 10).

Invenţia mai trebuie să aibă şi un caracter tehnic

sau, cu alte cuvinte, ea trebuie să aparţină unui

domeniu al tehnicii (Regula 13.1.b), trebuie să

rezolve o problemă tehnică  (Regula 13.1.d), şi mai

trebuie ca obiectul pentru care se solicită protecţie

să poată fi definit în revendicare în termeni
tehnici (Regula 15.1.a). În cazul de faţă prin

termeni tehnici se înţeleg acei termeni ce

definesc trăsături caracteristice de natură tehnică.

În conformitate cu art.13 din Legea nr.64/1991, sunt

excluse în mod explicit de la protecţie “programele

pentru calculator în sine”.

Astfel, dacă se revendică un program de calculator

realizat sub forma unei înregistrări fizice, de

exemplu pe un disc sau pe o bandă, convenţionale,

contribuţia reală este cea adusă domeniului

cunoaşterii de un program de calculator, deci acesta

nu poate fi admis. Dar dacă, pe de altă parte, un

program de calculator lucrând în combinaţie cu un

ing. Livia POPESCU, OSIM

D   ezvoltarea şi diversificarea activităţilor

  practice au determinat apariţia unor noi

obiecte ale proprietăţii intelectuale, în

plus faţă de cele prevăzute de convenţiile privind

drepturile de autor, drepturile conexe şi drepturile de

proprietate industrială, menţionate în convenţia

OMPI.

Aşa, de exemplu, dezvoltarea microelectronicii şi a

tehnicii de calcul a ridicat problema creării unor

mijloace adecvate de protecţie a creaţiilor

reprezentate de topografiile circuitelor integrate,

respectiv de programele de calculator şi bazele de

date.

De asemenea, dezvoltarea şi complicarea

tehnologiilor, creşterea interdisciplinarităţii lor au

condus la creşterea importanţei apărării secretelor

industriale şi comerciale.
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calculator, permite calculatorului să funcţioneze într-

un mod diferit din punct de vedere tehnic,

combinaţia respectivă poate fi brevetabilă.

În contrast cu toate cele menţionate până acum, se

poate trage concluzia că invenţia trebuie să aibă un

caracter tehnic şi totodată, concret.

Regula 11(4) din Regulamentul de aplicare a Legii

invenţiilor menţionează următoarele referitor la

brevetabilitatea acestor programe pentru calculator:

(4) “Programele pentru calculator, în sine, nu sunt

invenţii. Protecţia programelor pentru calculator

se realizează prin alte forme de proprietate

intelectuală. Totuşi, nu pot fi excluse de la

brevetare invenţiile care întrunesc condiţiile

prevăzute de art. 7 alin.1 şi 2 din lege numai

pentru faptul că acestea conţin şi elemente sau

programe pentru calculator.”

Totuşi o operaţie de prelucrare a datelor poate fi

realizată fie prin intermediul unui program de

calculator, fie prin intermediul unor circuite speciale,

iar alegerea soluţiei poate să nu aibă nimic de-a

face cu conceptul inventiv, ci să fie determinată

numai de factori economici sau practici. ţinând cont

de acest lucru, examinarea în acest domeniu trebuie

abordată în următorul mod:

Un program pentru calculator, revendicat singur, ca

atare sau ca înregistrare pe un purtător, nu este

brevetabil, indiferent de conţinutul său.

În mod normal situaţia nu se schimbă nici când

programul este încărcat într-un calculator cunoscut.

Totuşi, dacă invenţia ce se revendică aduce o

contribuţie tehnică stadiului cunoscut al tehnicii,

brevetabilitatea nu trebuie să fie negată doar pe

baza faptului că este implicat un program de

calculator în realizarea ei. Aceasta înseamnă de

exemplu că, maşinile cu comandă-program şi

procedeele de control şi de fabricaţie controlate prin

program vor trebui privite în general ca invenţii

brevetabile. Rezultă de asemenea că, acolo unde

conţinutul revendicării se referă numai la un

program de control al modului intern de lucru al unui

calculator cunoscut, acest conţinut poate fi

brevetabil, dacă el produce un efect tehnic.

De exemplu, să analizăm cazul unui sistem de

prelucrare a datelor, cunoscut, prevăzut cu o

memorie de lucru mică, dar rapidă şi cu o

memorie suplimentară mare, dar lentă. Să

presupunem că cele două memorii sunt

organizate de un program de control de o aşa

manieră că un procedeu ce necesită mai mult

spaţiu de adresare decât capacitatea memoriei de

lucru rapide poate fi executat în mod efectiv cu

aceeaşi viteză ca şi când datele lui ar fi fost

încărcate, în întregime, în memoria rapidă. Efectul

acestui program de extindere reală a memoriei de

lucru are un caracter tehnic şi de aceea programul

poate fi brevetabil.

Să vedem cum ar putea fi protejate prin brevet de

invenţie programele pentru calculator?

Conform art.7 alin.2 din lege invenţiile pot avea

drept obiect produse, procedee sau metode iar în

măsura în care acestea reprezintă o soluţie tehnică

a unei probleme tehnice şi simultan, prezintă

noutate, activitate inventivă şi aplicabilitate

industrială, constituie invenţii brevetabile.

Având în vedere că metoda reprezintă o

succesiune de faze sau operaţii care se

desfăşoară în anumite condiţii şi care au un

rezultat imaterial, rezultă că cel puţin unele din

programele de calculator (specialiştii în

informatică disting diverse tipuri de software, cum

ar fi software-ul de bază, integrat “maşinilor”,

software de exploatare, care asigură dialogul

utilizator-“maşină”, software-ul integrator, care

asigură comunicarea între diferitele software-uri

de exploatare etc.) pot fi încadrate în categoria

metodelor şi cum unele metode sunt brevetabile,

rezultă că are sens să ne punem întrebarea dacă

nu cumva programele pentru calculator (sau cel

puţin unele dintre acestea) pot fi protejate prin

brevetare, bineînţeles îndeplinind totodată şi

condiţiile de brevetabilitate, aplicabilitate

industrială, noutate şi activitate inventivă.

În aceste condiţii rezultă că este necesar

să fie analizate condiţiile pe care trebuie să le

îndeplinească un program pentru calculator pentru

a fi brevetabil.
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Una din condiţiile de bază ca o invenţie să fie

brevetabilă este aceea de a reprezenta o soluţie

tehnică cu aplicabilitate industrială. Modul cel

mai general pentru a putea fi caracterizată ca

“tehnică” soluţionarea oricărei probleme trebuie

să se bazeze pe utilizarea reproductibilă a

forţelor naturii, programele pentru calculator pot

fi considerate ca având caracter tehnic

deoarece ele se utilizează numai instalate pe

“maşini” de calcul (calculatoare) şi asigură

utilizarea reproductibilă a caracteristicilor

calculatorului.

O altă condiţie ca invenţia să fie brevetabilă o

constituie noutatea; cum un program pentru

calculator are la bază un algoritm, chiar dacă pleacă

de la aceleaşi relaţii între elemente, noutatea unui

software poate fi apreciată prin analiza algoritmului

pe care se bazează; cum algoritmul are

caracteristicile unei metode, în analiza noutăţii

algoritmului pot fi aplicate criteriile (cunoscute)

pentru analiza noutăţii metodelor.

Ultima condiţie ca invenţia să fie brevetabilă o

constituie activitatea inventivă; cum un program

pentru calculator nu lucrează de sine stătător ci

numai împreună cu calculatorul pe care este

instalat, rezultă că activitatea inventivă se poate

aprecia analizând efectul tehnic al ansamblului

(software-hardware); dacă programul conduce la

o funcţie nouă, neaşteptată pentru un specialist

în domeniu, a echipamentului şi cum

echipamentul hardware rămâne cel cunoscut, se

poate aprecia că ansamblul îndeplineşte condiţia

de activitate inventivă iar efectul tehnic nou

(funcţia nouă îndeplinită de calculator) se

datorează programului de calculator şi nu

calculatorului.

În condiţiile în care un program de calculator

îndeplineşte condiţiile menţionate iar revendicarea

principală nu are ca obiect programul în sine şi

nici o eventuală relaţie matematică (cunoscută) pe

care o implementează ci o succesiune de operaţii

desfăşurate în condiţii specifice ( în ceea ce

priveşte echipamentul hardware), atunci

programul în cauză va îndeplini condiţiile de

brevetabilitate.

TENDINŢE ÎN PRACTICA OFICIULUI
EUROPEAN DE BREVETE

In practica Oficiului European de Brevete (OEB)

există de câţiva ani preocuparea de a acorda brevet

pentru programele de calculator care rezolvă o

problemă tehnică nouă, din cauza numeroaselor

contestaţii la Curtea de apel a Oficiului European de

Brevete.

Spre deosebire de Statele Unite ale Americii şi

Japonia, unde programele pentru calculator sunt

protejate prin brevet, în Europa se foloseşte un

artificiu legal şi anume: programele de calculator

în sine nu sunt brevetabile, dar o invenţie tehnică

care foloseşte un program de calculator este

brevetabilă. Diferenţele ce apar în deciziile luate

de către curţile de apel ale ţărilor europene sunt

inerente acestei proceduri. Aceste diferenţe

conduc la situaţii în care aceeaşi invenţie  este

protejată în unele state membre iar în altele nu,

situaţie care dăunează unei bune funcţionări a

pieţei interne. Totodată, această situaţie reflectă

faptul că, deşi Convenţia de la München şi legile

naţionale ale statelor membre nu permit şi nu

acceptă brevetabilitatea programelor de calculator

în sine, există totuşi aproape 13.000 de brevete

europene care protejează software-ul, dintre care

aproximativ 75% din aceste brevete aparţin unor

mari companii din afara Europei datorită unei

necunoaşteri a situaţiei legale curente în domeniu

din Europa.

Industria europeană este foarte interesată de acest

tip de protecţie, cu toate acestea majoritatea

întreprinderilor mici şi mijlocii din sectorul

programelor de calculator nu sunt conştiente de

faptul că obţinerea protecţiei prin brevet poate fi

dobândită pentru acest tip de invenţii dacă

redactarea unei asemenea cereri de brevet este

făcută într-un anume mod.

Conform practicii Oficiului European de Brevete, o

invenţie este brevetabilă dacă aduce o “contribuţie

tehnică” faţă de stadiul cunoscut al tehnicii.

Totuşi, această abordare are anumite limitări şi

anume, programele de contabilitate/financiare

pentru cumpărarea şi vânzarea monetară (valută) au
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o importanţă economică mare, dar neaducând nici o

“contribuţie tehnică”, nu pot fi brevetate în Europa,

în timp ce în Statele Unite şi Japonia sunt.

Armonizarea legislaţiei în acest domeniu trebuie să

asigure implementarea efectivă a drepturilor în

întreaga Comunitate.

În Statele Unite, ca urmare a dezvoltărilor de la

finele anilor 80, au fost acceptate revendicări de

program ca atare (“revendicări de produs program”),

schimbare ce a avut impact pozitiv asupra

dezvoltării industriei de software.

Curtea de apel a Oficiului European de Brevete a

trebuit să judece multe contestaţii enunţând principii

conform cărora invenţiile care se referă la

calculatoare pot fi brevetate.

Astfel faptul că programele de calculator în sine nu

sunt brevetabile nu exclude eliberarea unui brevet

pentru o invenţie ce include un calculator. Totuşi,

trebuie să se determine care este contribuţia tehnică

reală pe care obiectul revendicat (care poate fi

definit printr-un ansamblu de caracteristici tehnice

combinate cu caracteristici nontehnice), considerat

în ansamblul său, o aduce stadiului tehnicii.

Se citează în continuare câteva hotărâri favorabile

ale Curţii de apel a Oficiului European de Brevete,

luate din Jurisprudenţa Camerelor de Apel ale OEB-

ului, în urma cărora s-au enunţat nişte principii

pentru examinarea programelor de calculator.

Hotărârea T 208/84 (JO 1987, 14). S-a stabilit că şi

în cazul în care se consideră că ideea care stă la

baza invenţiei constă într-o metodă matematică,

revendicarea ce are ca obiect un procedeu tehnic în

care este utilizată metoda nu cere protecţie pentru

metoda matematică în sine. S-a considerat că

revendicarea ce are ca obiect un procedeu tehnic,

executat sub comanda unui program (fie cu ajutorul

unui material sau al unui calculator), nu se referă la

un program de calculator în sine.

Revendicarea ce poate fi considerată ca având

drept obiect un calculator construit pentru a

funcţiona conform unui program special (fie cu

ajutorul unui material sau al unui echipament de

calculator), pentru comanda sau execuţia unui

procedeu tehnic, nu poate fi considerată ca

referindu-se la un program de calculator în sine.

Într-o altă afacere importantă (T 26 /86, JO 1988,

19), camera a examinat chestiunea brevetabilităţii

unui echipament radiologic, dotat cu o unitate de

prelucrare a datelor, comandată de un program. Ea

a considerat că obiectul revendicării nu este nici

programul de calculator, văzut în afara oricărei

aplicaţii tehnice, nici programul de calculator care se

prezintă sub forma unor date înregistrate pe un

suport, şi că nu este vorba decât de un sistem de

prelucrare a datelor universal cunoscut, utilizat în

asocaţie cu un program de calculator. În schimb, ea

a constatat că programul de comandă prezent în

echipamentul radiologic produce un efect tehnic,

respectiv că el asigură reglarea tuburilor radiogene

astfel, încât să se obţină, în funcţie de o ordonare a

priorităţilor stabilite între parametri, o expunere

optimă şi o protecţie suficientă la suprasarcina

tuburilor radiogene.

În consecinţă, curtea a considerat că această

invenţie este brevetabilă, independent de faptul de a

şti dacă, fără acest program de calculator,

echipamentul radiologic face sau nu parte din stadiul

tehnicii. Camera a estimat că această invenţie

trebuie să fie apreciată în mod global. Dacă invenţia

utilizează şi mijloace tehnice şi mijloace nontehnice,

punerea în aplicare a mijloacelor nontehnice nu

anulează caracterul tehnic al conţinutului teoretic

considerat global. Convenţia asupra brevetului

european nu exclude brevetabilitatea invenţiilor

bazate pe un ansamblu de elemente, dintre care

unele sunt tehnice, iar altele nontehnice.

Pentru aceste motive, camera a considerat că,

pentru a hotărî dacă o revendicare a unui brevet se

referă la un program de calculator în sine, nu este

necesară o echilibrare a caracteristicilor tehnice şi

nontehnice ale acesteia. Dacă invenţia definită prin

revendicare pune în aplicare mijloace tehnice, ea nu

se încadrează în categoriile excluse de la

brevetabilitate, vizate de Art. 52 (2)(c) şi (3) şi poate,

în cazul în care satisface condiţiile enunţate la

Art.52 la 57, să obţină un brevet.
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În hotărârea T 6/83 (JO 1990, 5), camera a estimat

că o invenţie al cărui obiect este coordonarea şi

controlul comunicaţiei interne între programele şi

fişierele de date deţinute de diferiţi procesori, într-un

sistem de prelucrare a datelor care cuprinde o

multitudine de procesori de date, interconectaţi într-

o reţea de telecomunicaţii şi ale căror caracteristici

nu au legătură cu natura datelor şi cu modul în care

sunt tratate aceste date în cadrul unui program

special de aplicare, trebuie considerată ca

soluţionând o problemă fundamental tehnică. În

consecinţă, acest program de gestiune este

asimilabil sistemelor tradiţionale de exploatare,

necesare oricărui calculator pentru a-şi coordona

funcţiile interne de bază şi pentru a permite astfel

aplicarea unor programe foarte diverse. Acest tip de

invenţie trebuie considerat ca reprezentând soluţia

fundamental tehnică a unei probleme şi deci ca

invenţie, în sensul Art.52 (1).

Ca urmare a contestaţiilor avute, Curtea de apel a

Oficiului European de Brevete a emis două decizii

importante asupra acceptabilităţii revendicărilor

pentru programele de calculator. Înainte,

revendicările se refereau la o soluţie ale cărei noi

caracteristici au fost sau au putut fi realizate de un

program pentru calculator, fiind considerate

acceptabile dacă invenţia avea un “efect tehnic”, dar

numai în forma unei metode realizate într-un

sistem, ori a unui sistem ce conţine metode

adaptate pentru a realiza metoda echivalentă. O

revendicare referitoare la “Un program pe calculator

cuprinzând...” a fost întotdeauna respinsă precum şi

revendicările unui program pe un purtător de date,

cunoscute ca “revendicări Beauregard” şi populare

printre aplicanţi de când astfel de revendicări pot fi

acceptate în SUA. Aceste două tipuri de revendicări

au fost considerate ca aflându-se sub incidenta

titlului “programe pentru calculatoare” “în sine” şi de

aceea, nefiind acceptabile, sub prevederile art.52 (2)

şi (3) ale Convenţiei Brevetului European (CBE).

Deciziile dau o interpretare diferită “programelor

pentru calculatoare în sine” şi formulează clar unde

o revendicare pentru o metodă executată într-un

sistem ar fi acceptabilă, iar o revendicare la un

program care face ca această metodă să fie

executată când este rulat în sistem este de

asemenea acceptabilă. Revendicarea poate fi

referitoare la un program sau la o realizare fizică

a programului, în formă înregistrată sau ca un

semnal. Pentru a decide în examinare dacă o

astfel de revendicare este acceptabilă, este

necesar să fii sigur că ea specifică toţi paşii care

ar face o revendicare de metodă echivalentă

acceptabilă. Deciziile de asemenea citează o

decizie anterioară nepublicată, T410/96, pentru a

sublinia că o formulare convenabilă (dar

nenecesară!) a unei astfel de revendicări de

program este cu referire la revendicarea metodei

echivalente, astfel: “Un program de calculator

conţinând mijloace de cod adaptate să facă toţi

paşii conform metodei revendicării 1 când

programul este rulat pe un calculator.”

Examinatorii ar trebui să fie atenţi la revendicări

de felul “un purtător de date pentru programul

conform revendicării 1”. “Pentru” în acest context

înseamnă “potrivit pentru” (C-III 4.8), iar, vorbind

în general, o astfel de revendicare ar fi lipsită de

noutate fiind satisfăcută de un CD ROM inscriptibil

gol. Revendicările pentru programe ar trebui

privite ca revendicări pentru produse.

Revendicările pentru structuri de date nu au fost

considerate în deciziile de mai sus. Totuşi deciziile

se pot aplica în analogie, dacă structura de date

revendicată poate fi văzută ca având un efect tehnic

când este folosită într-o metodă/sistem de

procesare de date “nu poate fi exclusă de la

brevetare sub nici o circumstanţă”.

Aceste două decizii au constituit motivul pentru o

altă schimbare separată în practica de examinare în

aria invenţiilor legate de software. În conformitate cu

Ghidul de examinare, pentru ca fiecare inovaţie să

fie considerată o invenţie, trebuie să fie o contribuţie

la stadiul cunoscut al tehnicii (C-IV 2.2). În contextul

invenţiilor software, aceasta a fost interpretată în

sensul că pentru a fi considerată o invenţie, aceasta

trebuie să aibă un nou efect tehnic, echivalentul unei

noi soluţii la o problemă tehnică obiectivă. Această

abordare implică inevitabil o comparaţie cu stadiul

cunoscut al tehnicii anterior, pentru a şti ce este o

contribuţie obiectivă.
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Totuşi Curtea de Apel a considerat că o astfel de

comparaţie cu stadiul cunoscut al tehnicii nu a

fost potrivită în problema deciziei dacă un

program de calculator particular ar trebui

considerat invenţie în înţelesul art.52 (2) CBE. A

urmat că efectul tehnic pe care programul sau

metoda echivalentă a operării unui computer,

trebuie arătat că poate fi cunoscută din stadiul

cunoscut al tehnicii.

Este totuşi o afirmare evidentă să spui că orice

program de calculator, când este rulat, creează

efecte tehnice în calculatorul pe care este rulat, prin

aceea că schimbă starea internă a calculatorului şi,

de exemplu, produce diferiţi curenţi în circuitele lui.

Astfel de efecte tehnice simple nu au fost consider-

ate a fi suficiente de Curtea de apel, deoarece dacă

ele ar fi suficiente, toate programele ar fi invenţii în

sensul art.52 (2) CBE, care ar face fără sens

definiţia “programe pentru calculator” în acel articol.

De aceea cât timp programele pentru calculator

rămân în listă, un program particular poate fi

considerat a constitui o invenţie dacă un alt efect

tehnic poate fi identificat. Un astfel de efect tehnic

poate fi găsit, de exemplu, în controlul unui proces

industrial sau în procesarea datelor ce reprezintă

entităţi fizice sau în funcţionarea internă a

computerului sau a interfeţelor sale sub influenţa

programului şi ar putea să afecteze eficienţa sau

securitatea unui proces, gestionarea resurselor

computerului necesare sau viteza de transfer a

datelor într-o legătură de comunicaţii. Totuşi, trebuie

subliniat că acest alt efect tehnic nu trebuie să fie

nou, de exemplu, nu trebuie să fie în legătură cu

contribuţia la stadiul cunoscut al tehnicii pe care o

face invenţia.

La o primă vedere ar părea că aceasta ar avea un

mare efect asupra acceptabilităţii revendicărilor care

nu ar fi fost anterior acceptabile. Totuşi nu se

aşteaptă la aceasta. Pentru a fi considerate

inventivă, soluţia revendicată trebuie să rezolve o

problemă tehnică obiectivă (regula 27 (1) (c) CBE).

Ar părea că inovaţiile software, respinse la testul

anterior de acceptabilitate ca o invenţie în sensul

art.52 (2), nu vor fi în continuare acceptabile,

deoarece ele nu vor rezolva o problemă tehnică

obiectivă şi de aceea nu vor arăta o activitate

inventivă.

Conform cu PCT, examinarea preliminară ar trebui

adaptată practicilor revizuire sub CBE, de exemplu:

revendicările de program nu vor mai fi automat

excluse la examinarea preliminară. Aceasta este

considerată a fi aliniată cu regula PCT 67.1 (vi),

deoarece OEB este considerat ca “echipat pentru a

executa o examinare preliminară internaţională în

legătură cu astfel de programe”.

Atât pentru Convenţia Brevetului European cât şi

pentru legislaţia română în domeniul brevetelor se

pune problema amendării lor legislative pentru a se

putea pune de acord în domeniul protecţiei

programelor pentru calculator cu TRIPs-ul.

Pentru exemplificare, specific faptul că foarte recent

s-a hotărât ca în cadrul procesului de amendare a

CBE prin Conferinţa Diplomatică de la München din

noiembrie 2000, să se renunţe la restricţia de la

brevetabilitate a programelor de calculator aşa cum

apare ea în art.52(2)C) CBE.

În consens cu tendinţa exprimată în SUA şi Japonia,

industria europeană a impus practic în scopul unei

protecţii adecvate, o maximă flexibilizare a abordării

protecţiei prin brevet a programelor de calculator.

Desigur, nu se pune problema renunţării la principiile

Convenţiei de la Berna privind protecţia programelor

de calculator în sine în cadrul dreptului de autor ci

mai degrabă extinderea maximă a sferei caracterului

tehnic acordat programului de calculator cuplată cu

principiul rezolvării tehnice a unei probleme tehnice

ce caracterizează o invenţie în domeniul adesea

numit “invenţii în domeniul software-ului” (software

related inventions) sau “invenţii în domeniul

calculatorului” (computer related inventions).

ASPECTE ACTUALE ALE PROPRIETĂŢII INDUSTRIALE
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P  ractica instruirii universitare scoate în

   evidenţă necesitatea studierii

aptitudinii de învăţare a studenţilor

actuali - formaţiune psihologică ce generează

majoritatea cazurilor de eşec academic. Evident,

nu numai în psihologie şi pedagogie, dar în toate

ştiinţele despre om, operarea cu conceptul de

aptitudine permite să ne explicăm, să

previzionăm şi să influenţăm randamentul

persoanei angajate într-o anumită activitate. Însă

demersurile ştiinţifice întreprinse în domeniu

până la momentul actual în direcţia studierii

activităţii de învăţare a studenţilor s-au limitat la

aspectele ei pur teoretice sau tehnice şi nu au

vizat în mod special aptitudinea de învăţare ca

entitate psihologică complexă, responsabilă, în

mare măsură, de performanţele studenţilor.

Conturarea problemei date a lansat o cercetare

empirică, în scopul studierii aptitudinii de

învăţare a studenţilor, originalitatea căreia s-a

proiectat din diferenţele studiilor anterioare,

care au tratat aptitudinea de învăţare doar în

sensul ei îngust ca aptitudine mentală - nivel

superior al dezvoltării intelectuale a

personalităţii (Ananiev; Rubinştein;

Mencinskaia; Kalmâcova) sau doar ca o

capacitate potenţială, naturală, care implică pe

lângă dezvoltarea nivelului proceselor de

cunoaştere şi existenţa unor algoritmi de muncă

intelectuală (Mureşan; Drăgan). Din aceste

considerente, am ţinut mult să relevăm structura

multinivelară  şi complexă a aptitudinii de

învăţare, pornind de la ideea că anume ea

prezintă acel potenţial care permite realizarea

sarcinilor de învăţare la un anumit nivel în

cadrul activităţii de învăţare. Considerăm că

doar nivelul cel mai înalt de dezvoltare a

aptitudinii de învăţare - aptitudinea de învăţare

eficientă - permite realizarea cu succes a

sarcinilor ce necesită gândire creativă. Iar

pentru a modela formarea acestui nivel, s-a

încercat, mai întâi de toate, stabilirea calităţii

aptitudinii de învăţare la studenţi şi evidenţierea

celor mai tipice lacune în structura ei.

Cercetarea experimentală, organizată şi realizată

pe un lot de 150 studenţi, aleşi în mod aleator din

contingentul anului I de studii din universităţile de

stat municipale, prin metoda testării capacităţilor

şi performanţelor de care dispun şi pe care le

manifestă în procesul de învăţare studenţii

contemporani, a scos în evidenţă următoarele

concluzii:

Studenţii contemporani în marea lor

majoritate nu posedă o aptitudine de

învăţare eficientă. Doar 17,9% din ei au

realizat cu succes sarcini de învăţare ce

necesită gândire creativă.

La studenţii contemporani predomină

învăţarea de tip reproductiv, deoarece doar

psiholog Zinaida DRĂGAN, IPI, AGEPI

PROPRIETATEA INTELECTUALĂ ŞI RESURSELE UMANE
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sarcinile ce necesită reproducerea mnemică

a datelor au fost depăşite cu succes de

majoritatea studenţilor ( 84,7%).

Aptitudinea de învăţare are o structură

multinivelară, complexă dar cu caracter

cumulativ, deoarece permite realizarea

sarcinilor superioare de învăţare doar în

cazul când sunt asimilate şi interiorizate

cunoştinţele şi abilităţile ce permit rezolvarea

eficientă a sarcinilor inferioare.

Inteligenţa generală în structura operaţională

a aptitudinii de învăţare joacă un rol

remarcabil, de nucleu reglator, dar nu este

totalmente responsabilă de calitatea

învăţării, deoarece activitatea dată are un

caracter specific.

Lacunele în structura aptitudinală a

studenţilor se datorează calităţii activităţii de

învăţare în care au fost încadraţi aceştia

(76,8% din studenţii performanţi sunt foşti

liceeni).

Aceste constatări sunt alarmante!

Pe ce se bazează învăţământul universitar:

Memorare sau Gândire Creativă?

Ce acceptă învăţământul universitar:

Performanţă sau Eşec?

Ce propune învăţământul universitar: Formare

sau Stagnare?

Dacă ţinem cu adevărat să trăim într-o ţară

dezvoltată, cu potenţial profesional şi intelectual,

răspunsul la aceste întrebări este evident:

învăţământul universitar trebuie să tindă spre

Performanţă, obţinută prin formarea abilităţilor în

munca de cunoaştere şi de cercetare cognitivă,

prin formarea şi dezvoltarea continuă a aptitudinii

de învăţare eficientă la studenţi.

Această problemă este actuală mai ales prin

universalitatea sa, iar în contextul reformei

învăţământului superior ea capătă o pondere

deosebită şi necesită strategii noi şi eficiente de

soluţionare. Cu toată certitudinea afirmăm:

cazurile de eşec academic, generate de

deficienţele aptitudinii de învăţare, pot fi

înlăturate!

Studiind şi analizând strategiile şi modalităţile de

formare şi dezvoltare a acestei formaţiuni

psihologice, structura şi caracteristicile ei, am

evidenţiat trei direcţii fundamentale care ar

permite formarea eficientă a aptitudinii de

învăţare la studenţii actuali:

1. Cunoaşterea specificului activităţii de

învăţare, a mecanismelor, legilor şi

metodelor de învăţare eficientă.

2. Dezvoltarea proceselor cognitive, implicate

în învăţare.

3. Formarea competenţei informaţional-

metodologice de muncă intelectuală şi de

cunoaştere.

Dacă încercăm formarea aptitudinii date, este

absolut necesar să ţinem cont de următoarele

principii psihologice:

aptitudinile se dezvoltă doar în cadrul

activităţii;

aptitudinile nu se reduc la un cuantum de

date fixe, imuabile, ci prezintă un caracter

dinamic, perfectibil;

ritmul înalt de dezvoltare al vieţii socio-

economice, având drept consecinţe

modificări în planul formelor de activitate, al

profesiunilor, solicită din partea indivizilor noi

aptitudini, noi capacităţi.

Astfel, în momentul în care organizăm un proces

de formare a unor aptitudini, trebuie să luăm în

considerare atât condiţiile externe (forma de

activitate adecvată, specifică, având ca indicatori

principali: obiectul, condiţiile de desfăşurare,

structura internă etc.), cât şi condiţiile interne

(ansamblul de cunoştinţe, abilităţi şi deprinderi

existente, precum şi totalitatea trebuinţelor,

intereselor, a calităţilor orientate spre domeniul

de activitate respectiv). Evidenţierea condiţiilor

externe de formare a aptitudinii de învăţare

eficientă ne propune următoarea dilemă: poate

oare fi formată aptitudinea dată în cadrul

PROPRIETATEA INTELECTUALĂ ŞI RESURSELE UMANE
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cursurilor universitare sau ea necesită introduce-

rea unor discipline noi în curriculumul universitar?

Considerăm că problema dată poate fi soluţionată

prin organizarea învăţământului universitar în aşa

mod, ca la faza formării calităţii studentului (anul I

de studii) să se propună nişte cursuri ( cu

preponderenţă, practice - workshop-uri) care ar

permite asimilarea cunoştinţelor şi abilităţilor de

învăţare eficientă, iar apoi, pe parcursul studiilor

universitare, acestea să se utilizeze,

transpunându-se în structura operaţională a

aptitudinii de învăţare a studenţilor drept

componente, operaţii interiorizate, performanţe.

Anume din aceste considerente, în unele instituţii

universitare se modifică planurile şi programele de

învăţământ, se trece la noi forme de predare-

învăţare. E de menţionat Institutul de Proprietate

Intelectuală din cadrul AGEPI, unde învăţământul

formativ, bazat pe implicarea potenţialului

intelectual şi creativ în formarea profesională a

studenţilor, s-a plasat drept paradigmă funcţional-

adaptativă a procesului instructiv. În această

instituţie universitară, formarea aptitudinii de

învăţare eficientă se încearcă prin diverse

modalităţi: conţinuturi curriculare; workshop-uri

studenţeşti; evaluări curente şi finale prin

implicarea studenţilor în diverse sarcini de

învăţare (teste de cunoştinţe). Planul şi

programele de învăţământ ale IPI, în vederea

formării abilităţilor de muncă profesională şi a

competenţei informaţional-metodologice, pun în

valoare anume activităţile practice. De asemenea,

se realizează cu succes lucrul individual şi de

tutorat al studenţilor în colaborare cu profesorii

care au la dispoziţie o bibliotecă în domeniu, sală

de calculatoare, acces liber la reţeaua Internet,

sală lingofonică, laboratoare specializate.

Atât metodologia, cât şi efortul persoanelor

implicate în activitate îşi aduc roadele în

motivarea şi sporirea randamentului de învăţare

a studenţilor. Acest lucru ne bucură şi inspiră

încredere nu doar în viitorul universitar, dar şi al

Ţării noastre Moldova.

SUMMARY

Practice of university education

reveals necessity of students ability

investigation to study which

is responsible for training quality.

The given problem was investigated on

the basis of an empirical material

accumulated through testing of the

students on the basis of educational

tasks. The results of experiment have

revealed a low level of development of

this ability. Technologies of formation

and development abilities for students

education for resolving of above men-

tioned problem are offered.

PROPRIETATEA INTELECTUALĂ ŞI RESURSELE UMANE
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Performanţele unui motan siamez

Lynda Thomson, o americancă din localitatea Beaver Dam, statul Wisconsin, partea de nord-est,

se transferă împreună cu cei doi copii ai ei în oraşul Tucson, statul Arizona, sud-vestul ţăriil

lăsându-l pe Sam, un motan siamez, la vecini.

Vă imaginaţi, desigur, cât de uimită a rămas femeia, văzându-l peste un timp pe Sam

plimbându-se în jurul noii locuinţe. Străbatând în decursul a 5 ani o distanţă de 2.300 de km,

motanul îşi regăsi, totuşi, foştii stăpâni.
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Bioxidul de molibden şi trei componenţi
compoziţionali pe baza acestuia au fost cercetaţi cu
ajutorul unei maşini de fricţiune cu patru bile, pentru
a evidenţia acţiunea adaosurilor magneto-active la
proprietăţile de antifricţiune şi antiuzare a bioxidului
de molibden.

Sarcinile pe piramida din trei bile de la bază,
Pax, au fost luate următoarele: 70, 90, 110, 130,
150, 200, 250 şi 300 kilograme putere. La
piramida din trei bile de la bază, aflată în partea
de jos a maşinii de fricţiune, se legamenta bila
de sus, ce se rotea cu o viteză de 720 rot./min,
ceea ce corespundea cu viteza de alunecare
egală cu 0,26 m/s în raza de atingere cu bilele
de jos. Pe fiecare sarcină axială se efectuau
câte trei experimente, în urma fiecărui experi-
ment din partea de jos a maşinii de fricţiune se
scotea lubrifiantul, bilele şi se clăteau în
benzină B-70, apoi iarăşi se instalau în partea
de jos şi aceasta din urmă se umplea cu
compoziţie de lubrifianţi, astfel încât să acopere
bilele amplasate în ea. Bila de sus se rotea într-
o poziţie nouă. Apoi se efectua celălalt experi-
ment. Timpul efectuării unui experiment e de 60
s. Bilele aveau un diametru de 12,7 mm şi au
fost confecţionate din oţel ШХ–9 cu durabilitatea
de 60–62 HRC. La finele experimentului, cu
ajutorul dinamometrului tenzoometric se măsura
puterea de fricţiune ce apărea pe bilele de jos şi
care la rândul ei se transforma în coeficientul de
frecare – m, conform formulei de calcul,
determinate de dimensiunile geometrice ale
bilelor şi părţii de jos. Pe parcursul efectuării
procesului pe trei bile din partea de jos a maşinii
de fricţiune se formează aşa-numitele pete de
uzură, iar pe bila de sus pata de uzură are
formă de inel. Cu ajutorul unei instalaţii speciale

conf., dr. ing. Alexandru CRĂCIUN, conf., dr. Svetlana CRĂCIUN, USM,
conf. Victor MORARU, UTM

S   e ştie că bisulfitul de molibden de
   mult timp se întrebuinţează ca
material lubrifiant solid în calitate de

adaosuri de antiuzare şi antifricţiune la diferiţi
lubrifianţi plastici, component la învelişuri de
lubrifianţi solizi, conţinând diferiţi ligamenţi; compo-
nent la lubrifianţii tehnologici folosiţi la prelucrarea
metalelor sub presiune şi la tăiere [1, 2].

Substanţa în cauză poate fi folosită cu succes sub
formă de praf la fricţiunea detaliilor în condiţii de
vacuum; de asemenea în aviaţie la altitudini mari,
tehnica cosmică şi în locurile greu accesibile
pentru lubrifiere. În aceste cazuri este necesar de
a aduce şi de a menţine praful în zonele de
fricţiune, ceea ce se realizează mai raţional cu
ajutorul câmpului magnetic (detaliilor
magnetizate). Întrucât bisulfitul de molibden nu
este o substanţă paramagnetică, este necesar de
a-l legamenta, de exemplu, prin adsorbţie fizică, cu
substanţe paramagnetice: praf de carbonil de
cobalt (GOST 9721–71), carbonil de nichel (GOST
9772–21), carbonil de fier (GOST 9849–74).

Aceasta s-a şi efectuat în procesul agitării
energice la aplicarea sarcinii, amestecând
bioxidul de molibden cu compuşii de carbonil,
menţionaţi mai sus. Dimensiunile particulelor
de praf ale compuşilor de carbonil constituiau
de la 0,5 mkm până la 5 mkm pentru 90% din
conţinut. S-a folosit praful de bisulfit de
molibden Pulver MF (mikrofein), produs de
firma “Motimol” (Germania) cu dimensiunile
particulelor 0,2–2 mkm pentru 90% din
conţinut.

Raportul părţilor de masă s-a ales de 4:1, adică
patru părţi de masă de bisulfit de molibden la o
parte de masă de compuşi de carbonil.
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şi al microscopului MBC–2 ce măreşte imaginea
de 24 de ori, se măsurau diametrele  acestor
pete de uzură, formate pe bilele de jos, atât cele
de-a lungul, cât şi cele de-a latul. Deci, pe
fiecare din sarcinile axiale într-un experiment,
diametrul petelor de uzură se determina luând
media a şase valori.

Conform datelor experienţelor s-au construit
dependenţa diametrelor petelor de uzură de
sarcinile axiale d=f(Pax), care caracterizează
proprietăţile de antiuzură ale compoziţiilor cercetate
(fig.1), precum şi dependenţa valorilor coeficientului
de frecare de sracinile axiale – m=f(Pax) (fig.2) ce
caracterizează proprietăţile de antifricţiune ale
compoziţiilor cercetate.

În fig.1 curba “b” reprezintă dependenţa
diametrelor petelor de uzură de sarcina axială Pax

la funcţia maşinii de fricţiune cu patru bile fără
material lubrifiant pe bile - la fricţiune “uscată”, iar
curba “a” este linia Hertz,  reprezentând valorile
diametrelor petelor elastice de pe bilele de jos
după unirea sarcinii axiale. Ea se obţine prin
metoda de calcul după formula Hertz.

Analiza rezultatelor cercetărilor obţinute ne
permite de a face următoarele concluzii:

Fig. 1. Dependenţa valoriilor diametrelor petelor
de uzură  de sarcina axială:
1 – compoziţia bisulfit de molibden-carbonil

de nichel;
2 – compoziţia bisulfit de molibden-carbonil

de cobalt;
3 – compoziţia bisulfit de molibden-carbonil

de fier;
4 – bisulfitul de molibden;
“a”– linia Hertz; “b”– fricţiune “uscată”.

Fig. 2. Dependenţa valorii coeficientului de
frecare de sarcina axială pentru:
1 – bisulfitul de molibden;
2 – compoziţia carbonil de fier-bisulfit

de molibden;
3 – compoziţia bisulfit de molibden- carbonil

de cobalt;
4 – compoziţia bisulfit de molibden- carbonil

de nichel.

1. Carbonilul de cobalt (frânta 2, fig.1) şi de
nichel (frânta 1, fig.1) acţionează benefic
asupra îmbunătăţirii proprietăţilor de
antiuzare a bisulfitului de molibden practic pe
întreg diapazonul de sarcini axiale, carbonilul
de fier fiind mai puţin eficient.

2. Toate prafurile carbonilice micşorează efectiv
coeficientul de frecare (fig.2), aproximativ de
1,8 – 4,0 ori în dependenţă de sarcina axială.

3. Toate prafurile pot fi plasate în rândul celor
de perspectivă din punct de vedere al
utilizării lor în calitate de adaos magneto-

activ la bisulfitul de molibden.
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SYMMARY

The results of the investigation
of some fine/dispersed carbonyl
powders are presented.
The influence of the carbonyl powders
of some metals, such as Fe, Ni and Co
on tribologycal properties of
molybdenum disulfide has been

studied.
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B    olile aparatului cardiovascular
reprezintă  una din cauzele principale  a
mortalităţii. Depistarea lor precoce

constituie problema principală  a cardiologiei.
Metodele de precizie care se folosesc -
coronarografia , cateterismul cardiac, rezonanţa
magnetică nucleară ş. a. sunt inaccesibile pentru
explorări masive din cauza costului ridicat.

O metodă mai simplă , ieftină, cu o specificitate
înaltă, dar cu sensibilitate joasă, e ciclometria,
ca test diagnostic folosindu-se  depresia
segmentului  ST.

În ischemie durata undei T se micşorează (1). În
hipoxie se măreşte, suferă procesul de relaxare
izovolumică, apare  disfuncţia diastolică (2).
Pentru a afla cu cât se schimbă unda  T , ne
trebuie un standard – Ts.

Luăm ca bază ECG înregistrată în condiţiile
metabolismului  bazal şi măsurăm durata iniţială
a undei T şi intervalului QT – Tin şi QTin.

Ciclometria se înfăptueşte după protocolul clasic,
începând  cu 40 w, la fiecare treaptă adăugându-
se 20 w. ECG se înregistrează în derivaţia  V5.

La fiecare 3˘ proba se întrerupe,
se înregistrează  ECG, se măsoară durata
actuală – Ta  şi Qta.

Ts = Qta x Tin / QT in

Indicele schimbării undei  T

Ti = Ta / Ts x 100%

În norma Ta=Ts;  Ti=100%, în timp se înscrie o
linie la nivelul 100% - N1.

În caz de ischemie Ta e mai mică decât  Ts, Ti e
mai mică de 100%. Grafic – o curbă
descendentă, N2.  Poate fi ca rezultat  al:

1. obstrucţiei arterei coronariene mai mică de
75%, ceea ce corespunde angorului pectoral
de efort  cl. f. I.

2. hipertrofiei miocardului în general  şi ca
debut al cardiopatiei hipertensive.

3. vasculitei , spre exemplu în miocardită, ceea
ce face posibilă extinderea metodei la tineri.

4. hipercatecolaminemiei.

În hipoxie, când  se dereglează relaxarea
izovolumică şi apare disfuncţia diaostolică,  Ta e
mai mare decât Ts; Ti e mai mare de 100%,
grafic - o curbă ascendentă N5, care poate ca
rezultat al:

1. afecţiunilor necoronarogene, ceea ce extinde
arealul metodei de folosire, chiar şi la copii.

2. cardiopatiei alcoolice – curba sub formă de
trepte urcă tot mai sus demonstrând
dereglări grave ale metabolismului  tisular.

Graficul indică faptul că atât ischemia, cât şi
hipoxia apare la eforturi mici, pacienţii însă pot
exersa şi eforturi mari. Astfel devine posibilă
depistarea pe baze obiective, dar nu a celor
subiective ca durerea, dispnea, toleranţa la efort

E.BĂDĂRĂU,
spitalul de sector Rezina, judeţul  Orhei.
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a angorului pectoral de efort,  clasa funcţională I
şi insuficienţei cardiace gradul I  NYHA.

J. Lambici susţine că viaţa la început e ca o foaie
albă. Cardiopatia ischemică o împarte pe
diagonală – debutează ca ischemie, sfârşeşte ca
insuficienţă cardiacă.

Obstrucţia arterei coronariene până la 75% nu
duce la schimbări în miocard – curba N2 .  Ele
apar la o obstrucţie de până la 90% - curba N3,
unde la angorul pectoral se adaugă insuficienţa
cardiacă  la stadiul de disfuncţie  diastolică, iar
aceasta nu poate fi depistată prin alte metode,
deoarece curentul sanguin prin inelul mitral încă
nu-i afectat. Fracţia de ejecţie (FE) e mărită.
Curba N3  se mai întâlneşte  în:

cardiopatia hipertensivă, la stadiul când ECG
e normală iar alte metode încă n-o depistea-
ză. Braţul ascendent, ischemic, se
depistează în centrele specializate ca
sindromul  X coronarian.

Acţiunea vasodilatatoarelor  în special a inhibitorilor
enzimei de conversie - IEG. Provocând disfuncţia
diastolică, ele micşorează dimensiunile cordului.

Curba N4, sub formă de cupolă deasupra mărimii
de 100%, limitată  în timp, se întâlneşte în:

1. obstrucţia arterei coronariene mai mare de
90%. Predomină insuficienţa cardiacă. ECG,
FE-  normale.

2. tratamentul cardiopatiei hipertensive cu IEC –
două curbe N3 , contopindu-se duc la înscrie-
rea curbei N4. Clinic-dispnee, tuse uscată.

Folosind în calitate de criteriu vârsta mai mare  de
40 ani şi traseul ECG normal , am selectat  158
pacienţi. Datele obţinute sunt prezentate în tabel.

Ischemia – curba Nr 2;3;4 – 63%

Hipoxia – curba 3;4;5 – 40%

Depresia segmentului ST – 101 pacienţi – 48%

Cifre Bărbaţi Femei

CURBBA absolute % Cifre
abso-
lute

%
Cifre
abso-
lute

%

Nr.1 30 19 25 15 5 3

Nr.2 63 40 39 24 24 15
Nr.3 24 15 16 10 8 5
Nr.4 14 8 10 6 4 2
Nr.5 27 17 15 9 12 7
Total 158 100 105 66,5 53 33,5

LITERATURA:

I.Lambici, “Stenocardia” Moscova,  1990.

L.Gherasim, “Medicina internă”, V.II Bucureşti, 1998.

SUMMARY

Making the cyclometria in accordance

with the classic procedure,  but watching

the duration of the evolution of the wave

T towards the interval QT, it was estab-

lished:

1. Norm 19% (see table)

2. Ischaemia, hipoxia and their delimi-

tation - 81%, these figures compete

with the morphological studies. This

fact makes possible the tracing out

of:

1. pectoral angor for  effort cl. F I

2. cardiac insufficiency gr.I NYHA

3. hypertensive cardiopathy in the

initial phase

4. alcoholic cardiopathy

5. testing of the medicines and the

administration of the

cardioprotective cure.

 130 _
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C  ertificarea are menirea de a stabili

   acele caracteristici calitative ale

 produselor care, pe de o parte, trebuie

să-l satisfacă pe consumator, iar pe de altă parte,

pe care este obligat să le asigure producătorul.

Asigurarea de către producător a caracteristicilor

menţionate, ţinându-se cont de folosirea utilajului

tehnologic de bază, se determină într-o măsură

considerabilă prin totalitatea mijloacelor de

influenţă asupra acestui utilaj în procesul de

producţie. Soluţionarea acestei chestiuni este un

element component al sarcinii de dirijare a

calităţii. Mijloace universale de acest tip practic

nu există. De cele mai multe ori este nevoie ca

ele să fie create.

Principalele sunt:

1. Programele de analiză a producţiei şi

componentelor ei.

2. Criteriile de evaluare şi pronosticare a stării

utilajului.

3. Utilizarea mijloacelor tehnice în obiectivele

de analiză a producţiei.

Unele chestiuni de soluţionare a acestor sarcini

(sub aspectul abordării lor) sunt examinate în

articolul de faţă.

În prezent standardele internaţionale, în special

standardele din seria   ISO-9000, presupun nu

numai încercarea produselor în procesul de

certificare în laboratoare destinate pentru aceste

scopuri. Într-o serie de cazuri aceste standarde

prevăd determinarea suplimentară a stării unui

număr concret de factori care influenţează

calitatea produselor în stadiul de fabricare.

Starea factorilor de asigurare a calităţii (FAC) la

momentul controlării nu numai că permite de a

stabili gradul de influenţă a acestora asupra

calităţii produselor fabricate în prezent. Pe baza

metodelor cunoscute, apare posibilitatea de a

prognoza starea acestora pentru o anumită

perioadă de timp. Cu alte cuvinte, a determina

perioada pe parcursul căreia starea acestor

factori va asigura capacitatea de a dirija

indicatorii produselor fabricate.

Dintre numeroşii factori pot fi evidenţiaţi o serie

care influenţează esenţial indicatorii calităţii

produsului fabricat. Prin rezultatele cercetărilor,

precum şi pe baza experienţei de producţie au

fost stabiliţi factorii de influenţă esenţială (FIE)

asupra indicatorilor menţionaţi. Aceştea sunt:

1. Asigurarea măsurărilor şi încercărilor

cuvenite.

2. Asigurarea încercărilor periodice cuvenite.

3. Organizarea şi efectuarea controlului de

intrare.

4. Organizarea şi efectuarea controlului de

recepţie.

5. Asigurarea indicatorilor proceselor

tehnologice.

Ion  MAXIAN,
director general al Centrului Naţional
de Standardizare, Metrologie şi Certificare
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6. Starea documentaţiei tehnologice şi cores-

punderea produsului fabricat acestei

documentaţii.

7. Indicatorii tehnici ai mijloacelor de înzestrare

tehnologică (MIT).

8. Nivelul deservirii tehnice şi reparaţiei MIT.

9. Asigurarea regimurilor tehnologice prescrise.

Aşa dar, analiza situaţiei existente în producţie

trebuie să asigure prin conţinutul şi volumul său

depistarea stării FIE. Indicatorii FIE, după cum s-

a menţionat mai sus, urmează să fie folosiţi

pentru prognozarea perioadei de asigurare a

indicatorilor produselor certificate. Şi nu numai:

în anumite condiţii, aceşti factori pot fi utilizaţi

pentru dirijarea calităţii.

Analiza situaţiei în producţie în procesul

certificării se reduce, în fond, la depistarea

influenţei FIE asupra calităţii produselor în

procesul de fabricare. Procedurile de analiză

trebuie subordonate unor anumite criterii de

controale corespunzătoare, efectuate în

producţie. Pentru aceasta în prealabil e necesar

elaborarea programelor de analiză a producţiei.

În aceste programe trebuie să fie prevăzute

cerinţele prezentate faţă de starea FIE. O

condiţie obligatorie la elaborarea acestor

prevederi este corespunderea lor principiilor ISO-

9002 care se referă la analiza producţiei.

După destinaţie şi structură, programele pot fi de

lucru şi tipice. Programele de lucru este necesar să

fie alcătuite cu aplicare la analiza stării producţiei în

procesul de fabricare a unui tip concret de produs.

Programele tipice se elaborează cu referire la

fabricarea unui grup de produse omogene. Această

diferenţiere corespunde atitudinii faţă de

organizarea certificării produselor. În legătură cu

faptul că programele elaborate în final urmează să

fie folosite în calitate de materiale metodice, ele

trebuie să includă:

conţinutul indicaţiilor metodice pentru

efectuarea controlului;

metodica de prelucrare a datelor controlului;

metodica unei analize ulterioare a

rezultatelor acestei prelucrări;

Conţinutul controalelor poate fi schimbat, redus

şi completat. În cadrul acestor acţiuni se ţine

cont: de specificul produselor fabricate, de

stabilitatea condiţiilor de producţie; de starea

MIT; de calitatea materialelor folosite şi a

articolelor de completare. Vom mai menţiona:

conţinutul controlului prevăzut de program

trebuie să corespundă punctelor concrete ale

standardelor respective.

Ne vom opri succint asupra conţinutului

controalelor la fiecare FIE, şi în primul rând

asupra măsurărilor şi încercărilor. Eficienţa

acestor componente ale ciclului de producţie se

determină, în primul rând, de starea mijloacelor

tehnice corespunzătoare. Şi nu numai atât.

Această eficienţă mai depinde în mare măsură şi

de faptul cum este organizat aspectul metodic al

acestor tipuri de lucrări. În programele

menţionate mai sus, în calitate de obiect al

controlului la analiza situaţiei în producţie trebuie

să fie prevăzută prezenţa unor indicaţii metodice

corespunzătoare. Producătorul produselor

supuse certificării este obligat să documenteze

aceste indicaţii metodice, să le menţină în stare

de lucru şi să le actualizeze în permanenţă.

Toate acestea în ansamblu trebuie să constituie

o dovadă că prin conţinutul lor producătorul va

asigura executarea prevederilor prescrise pentru

produse. În programul calităţii, planurile de

efectuare a măsurărilor şi încercărilor trebuie să

existe în mod obligatoriu.

Vom evidenţia aparte în calitate de obiect al

controlului încercările periodice. La aceste

încercări sunt supuse nu numai produsele

fabricate şi acele MIT pe baza cărora

respectivele produse se fabrică. Producătorul

produselor (care urmează a fi certificate) este

obligat să organizeze încercările sus-menţionate

şi să le asigure atât cu mijloacele tehnice

necesare, cît şi cu indicaţiile metodice

corespunzătoare. Încercările efectuate trebuie să

fie înregistrate în procese-verbale, urmând ca

înscrise să demonstreze că produsele şi MIT au



46

ATITUDINI, PROBLEME, SUGESTII

fost supuse testărilor, au fost evaluate şi au

trecut recepţionarea. Prin conţinutul controlului

trebuie să se prevadă: controlul existenţei

evidenţei propriu-zise; înregistrarea şi păstrarea

rezultatelor încercărilor; evaluarea rezultatelor

încercărilor periodice.

Controlul de intrare al articolelor de completare şi

al materialelor utilizate este un element

inseparabil de asigurare a calităţii produsului în

procesul de fabricare. Producătorul trebuie să

excludă faptele de utilizare a materialelor şi

articolelor de completare fără ca acestea să fie

controlate, dacă corespund prevederilor stabilite

faţă de ele. Conţinutul controlului, stabilit în

programul corespunzător, îl constituie: prezenţa

şi aplicarea metodicilor de control al articolelor şi

materialelor de intrare; prezenţa documentelor ce

reglementează modul de control şi de lansare în

producţie a articolelor şi materialelor de intrare;

prezenţa izolatorilor de rebut ai articolelor şi

materialelor de intrare.

Controlul de recepţie este un factor de asigurare

a calităţii care într-o anumită măsură reflectă

gradul de influenţă asupra calităţii produselor

tuturor celorlalţi FIE. Acest tip de control este

obligatoriu. Programul calităţii şi indicaţiile

metodice documentate de control de recepţie

trebuie să conţină prevederi referitoare la

executarea tuturor componentelor acestui

control. Conţinutul controalelor, introduse în

programele de lucru şi tipice pentru acest fel de

control, va include: prezenţa documentelor, ce

reglementează modul de efectuare a controlului

de recepţie; prezenţa evaluării rezultatelor

efectuării controlului de recepţie; prezenţa în

documentele de însoţire a informaţiei, prevăzute

de prevederile standardelor corespunzătoare.

Un factor de influenţă esenţială asupra calităţii

produsului fabricat îl constituie, după cum s-a

menţionat, şi procesele tehnologice de fabricare

a lui. Potrivit standardelor respective, conţinutul

acestui factor îl constituie posibilitatea

producătorului de a elabora şi a planifica procese

tehnologice, ţinându-se cont de influenţa lor

posibilă asupra calităţii produsului, pe calea

dirijării condiţiilor acestor procese. Conţinutul

controalelor în corespundere cu acest factor

constă din: prezenţa tuturor proceselor

tehnologice elaborate; numărul operaţiilor

tehnologice care influenţează nemijlocit calitatea

produsului finit, ţinându-se cont de prevederile

supuse controlului la certificare.

Un obiect al controlului este, de asemenea,

asigurarea producţiei supuse analizei cu

documentaţie tehnologică de un conţinut şi nivel

cuvenit. Din lista numeroasă de documente de

acest tip, în programele corespunzătoare de

controale se includ în mod obligatoriu: fişele de

parcurgere; hărţile de procese tehnologice;

instrucţiunile tehnologice; reglementările

tehnologice. Conţinutul controlului la analiza

situaţiei în producţie trebuie să constituie:

prezenţa documentelor enumerate mai sus şi

descrierea lor completă; lista operaţiilor care

influenţează nemijlocit calitatea produsului;

componenţa MIT utilizate.

Controlul componenţei mijloacelor de înzestrare

tehnologică, în calitate de obiect al controlului,

presupune următorul conţinut: corespunderea

tipului, felului şi modelului MIT folosite în

realitate, celor indicate în documentaţia

tehnologică; corespunderea mediului tehnologic

şi exterior prevederilor documentaţiei

tehnologice. Un astfel de conţinut al controlului

corespunde în întregime normelor prevăzute de

ISO-9002 şi folosite în calitate de dirijare a

calităţii produselor.

Deservirea tehnică şi reparaţia MIT este un

element obligatoriu de asigurare a ciclului

tehnologic în producţie. Dacă e să vorbim de

influenţa asupra calităţii producţiei a tipurilor de

lucrări menţionate şi de starea aspectului analizei

producţiei în întregime, nu mai este nevoie de

argumente. Condiţiile supuse dirijării sub

aspectul asigurării calităţii în corespundere cu

normele standardelor internaţionale prevăd un

complex de activităţi care asigură stabilitatea

proceselor de producţie. Aceste circumstanţe

constituie baza pentru includerea chestiunii

menţionate în componenţa obiectivelor
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controlului. Conţinutul controalelor trebuie să

includă: prezenţa procedurilor documentate

asupra deservirii tehnice şi reparaţiei MIT;

prezenţa în documentaţie a menţiunilor despre

efectuarea acestora; prezenţa menţiunilor cu

privire la efectuarea controlului aparatelor de

măsurare şi control utilizate, inclusiv la

deservirea tehnică şi reparaţia MIT.

Regimurile tehnologice de fabricare a produsului

care urmează a fi certificat, potrivit opiniei

specialiştilor, sunt, sub aspectul influenţei asupra

calităţii produsului, cei mai adaptabili FIE. Drept

bază pentru această afirmaţie serveşte şi teza

normativă din ISO-9002. Potrivit acestei teze,

condiţiile supuse dirijării obiectului dat de control

vor fi depistarea unor parametri de dirijare posibil

corespunzători procesului şi, ca urmare, a

caracteristicilor produsului. Conţinutul

controalelor în acest caz trebuie să fie: prezenţa

în documentaţia tehnologică a indicaţiilor privind

periodicitatea, nomenclatura şi componenţa

parametrilor supuşi controlului, precum şi a

regimurilor care influenţează produsul fabricat,

prezenţa şi respectarea indicaţiilor privind

aplicarea acţiunilor de corectare asupra

parametrilor supuşi controlului.

Generalizând cele expuse mai sus, se poate

concluziona că, în procesul analizei stării

producţiei sub aspectul asigurării calităţii

produsului fabricat, trebuie să obţinem

răspunsuri despre starea a două blocuri de

chestiuni:

1. Prezenţa şi utilizarea la întreprinderi a

materialelor normative şi metodice.

2. Starea de la întreprinderi a mijloacelor tehnice

şi corespunderea acestora prevederilor prin

care se asigură calitatea produsului.

În urma analizei stării în producţie, în cadrul

primului bloc de chestiuni ce cere să obţinem un

răspuns eshaustiv despre prezenţa în producţie a

standardelor necesare, documentaţiei tehnologice,

precum şi a instrucţiunilor şi materialelor metodice

de utilizare a acestora în scopul asigurării calităţii

produselor supuse certificării.

Cel de-al doilea bloc de chestiuni presupune

depistarea stării şi utilizării în scopul fabricării

produselor de calitate a mijloacelor de măsurare,

de control, încercări, precum şi a MIT. Dacă e să

vorbim de evaluarea stării mijloacelor de

măsurare, control şi încercări, greutăţi în aceste

chestiuni nu trebuie să apară nici din partea

producătorului, nici din partea organelor de

inspecţie. Mijloacele tehnice corespunzătoare, în

temei tipice, şi materialele metodice pentru

evaluarea stării acestora există demult. De ele

trebuie să dispună atât subdiviziunile de

metrologie, cît şi organele de inspecţie.

Întrucâtva altfel se creează situaţia sub aspectul

aprecierii stării MIT. Ele sunt destul de variate şi

complicate, chiar în cadrul unei întreprinderi luată

aparte, fără a mai vorbi de aceşti factori

(complexitate şi diversitate) în cadrul diferitelor

ramuri. Având în vedere acest lucru, este

necesar a asigura o atitudine unică faţă de

evaluarea MIT. Pentru aceasta este necesar de a

elabora criterii unice şi indicatori integrali de

control. Acest lucru este cu atât mai important,

dacă avem în vedere că factorul MIT este

prezent în cinci (vezi pct. 5-9 din cele enumerate)

din cei nouă FIE enumeraţi mai sus.

Din cele expuse reiese necesitatea de a selecta

şi a utiliza pentru evaluarea MIT a unui criteriu

general, indiferent de principiul de acţiune, de

complexitatea tehnică şi de o serie de alţi

indicatori ce caracterizează MIT.

Pe baza analizei literaturii, precum şi a

documentelor normative, ajungem la concluzia

că un criteriu generalizator pentru aprecierea

stării MIT la analiza stării producţiei este

capacitatea de funcţionare. Un astfel de criteriu

este admisibil în primul rând în virtutea faptului

că pe baza datelor, folosite la determinarea

capacităţii de funcţionare, există posibilitatea de

a prognoza durata timpului stării de lucru a MIT.

La rândul său, pe această bază la certificarea

produsului se determină un astfel de indicator

esenţial, precum este perioada pentru care

urmează să fie eliberat certificatul la produsul

fabricat în baza MIT corespunzătoare.
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În legătură cu cele expuse considerăm că pentru

asigurarea atât a producătorului cît şi a organelor

de inspecţie cu materiale metodice necesare,

pentru aprecierea stării MIT în cadrul analizei

producţiei în procesul certificării produselor este

necesar a elabora:

1. Fundamentarea metodelor de control a

mijloacelor de înzestrare tehnologică la

analiza producţiei în scopul certificării

produselor.

2. Indicatorii calităţii pentru evaluarea stării

mijloacelor de înzestrare tehnologică.

3. Fundamentarea alegerii metodelor şi

aparatelor de măsurare la controlul

mijloacelor de înzestrare tehnologică.

4. Chestiunile alegerii indicatorilor capacităţii de

funcţionare a mijloacelor de înzestrare

tehnologică la imaginarea determinată a

funcţionării acestora.

5. Chestiunile alegerii indicatorilor capacităţii de

funcţionare a mijloacelor de înzestrare

tehnologică la descrierea stării acestora prin

caracteristici probabile.

6. Prognozarea timpului de menţinere a

capacităţii de funcţionare a mijloacelor de

înzestrare tehnologică cu ciclu de producţie

continuu.

7. Prognozarea timpului de menţinere a

capacităţii de funcţionare a mijloacelor de

înzestrare tehnologică cu ciclu discontinuu.

8. Chestiunile fiabilităţii mijloacelor de

înzestrare tehnologică utilizate în producţia

produselor care urmează a fi certificate.

Prezenţa metodelor şi mijloacelor enumerate mai

sus atît la producător cît şi la organele de

inspecţie (control), folosirea lor în practică cu

pricepere va permite de a evalua cu o mai mare

exactitate starea producţiei şi într-o măsură

considerabilă a influenţa calitatea producţiei

fabricate. Atare metode şi mijloace trebuie

create. Noi le creăm deja.

Prezenţa metodelor şi mijloacelor enumerate mai

sus atât la producător cât şi la organele de

inspecţie (control), folosirea lor în practică cu

pricepere vor permite de a evalua cu o mai mare

exactitate starea producţiei şi într-o măsură

considerabilă a influenţa calitatea produselor.

Atare metode şi mijloace trebuie create. Noi le

creăm deja.

SUMMARY

The problem  of production process

condition analysis is studied within the

framework of which the products are

fabricated and then must be certified.

There are the enumerated factors that

influence at maximum on the quality of

certified product. It is examining the

matter of elaboration some working

programs, necessary for the especial

influence factors control on the quality

of fabricated products. On the basis of

this factors analyze, is drawn a conclu-

sion that, from the se of enumerated

factors, the particular attention must be

paid to those, which refers to the means

of technological equip (MTE). In order

to analyze the criterions, conform which

you can fully and fairly appreciate the

state of MTE, it is drawn a conclusion

that such kind of criteria would be able

to serve function capacity. It is grounded

the use of the dates for determination of

function capacities for forecast function

capacity time of MTE / the factor, which

it is conformed the quality of products,

manufactured in the process of produc-

tion certification.
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F          ormaţiunea economică

      constituie prin sine o structură

(organizare) unitară, caracterizată prin

raporturi bine determinate între toate părţile sale

componente, datorită cărui fapt şi poartă o

atare denumire. Totalitatea proceselor care

decurg în societate au la baza lor o activitate

concretă de muncă sau anumite servicii

concrete prestate membrilor acestei societăţi.

Cu toate acestea, diverse formaţiuni (structuri)

economice cultivă formele lor specifice de

organizare a muncii de producţie şi a genurilor

de servicii prestate.

De exemplu, în sistemul socialist de administrare

se practica planificarea curentă şi cea de

perspectivă. Cu totul altfel sunt organizate aceste

procese în ţările cu economie de piaţă unde

activitatea socială se coordonează strict cu

cererea şi oferta reală. Problemele abordate au

impus eforturi susţinute pe parcursul întregii

evoluţii universale. Or, aflându-se mereu în

căutarea unor modalităţi optime de satisfacere a

necesităţilor, societatea tinde să selecteze cele

mai eficiente mecanisme de gestionare şi

organizare a raporturilor ce funcţionează în

cadrul ei.

Problemele menţionate comportă o importanţă

deosebită în perioadele de transformare a

sistemelor economice, perioadă denumită

actualmente de tranziţie. Anume aceasta a

reliefat în Republica Moldova, ca şi în tot spaţiul

post-sovietic, profunde antagonisme privind

interacţiunea elementelor componente ale

sistemului social: învăţământul - economia -

capitalul uman.

Astfel, în procesul tranziţiei de la economia

planificată la cea liberă iau naştere noi genuri ale

activităţii de producţie, menite să susţină

funcţionarea eficientă a pieţei în complexitatea

sa. Noile tipuri de activitate apar, îndeosebi, în

sfera serviciilor, şi anume în sfera serviciilor de

producţie, în domeniul activităţii financiare şi

celei de afaceri.

prof.univ., dr. Ştefan VARBAN
Rector la Universitatea de Stat
din Comrat
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Dinamica utilizării resurselor de muncă în

perioada de tranziţie (tab.  1) constată în toate

sferele economiei naţionale refluxul esenţial al

populaţiei angajate în câmpul muncii din

sectorul formal al folosirii braţelor de muncă în

cel neformal. În continuare ilustrăm cele

enunţate cu exemple concrete din experienţa

UTA Găgăuzia.

Dinamica utilizării resurselor
de muncă în perioada de tranziţie

Analiză comparativă Tabelul 1

Emigranţii din UTA Găgăuzia constituie şi ei o

parte a capitalului uman cu un impunător

potenţial intelectual - atât cu studii medii

profesionale, cât şi superioare - care nu şi-a găsit

aplicare în ţară.

Raportul dintre calificarea profesională a
resurselor de muncă şi studiile solicitate pe
piaţa muncii (fig. 2)

Figura 2

Cercetările efectuate arată că în 1999 în UTA

Găgăuzia cca. 10% din populaţia aptă de

muncă a emigrat peste hotare după câştig şi

mai mult de 20% au constituit detaşamentul

şomerilor.

Totodată, analiza raportului dintre persoanele

care au făcut instruire profesională şi cererea

existentă pe piaţa muncii reflectă insuficienţa

specialiştilor cu studii superioare şi a muncitorilor

calificaţi.

Referitor la aceasta, putem presupune că în

condiţiile economiei de piaţă vor spori în

permanenţă cerinţele faţă de mobilitatea socială

şi profesională a individului, în stare să-şi

schimbe cu promptitudine, în caz de necesitate,

profesia, să însuşească noi profesii şi funcţii

sociale. Trebuie să recunoaştem că, în condiţiile

tranziţiei la condiţiile economiei de piaţă,

învăţământul constituie instrumentul principal de

atenuare a inegalităţii pe plan economic, un

mijloc sigur de combatere a şomajului.

Analizând cauzele şomajului, concluzionăm că

ineficacitatea sistemului de învăţământ

constituie unul dintre factorii primordiali care

generează acest flagel.
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16% 12%

Altele 5% 41%

Analiza ne permite să constatăm schimbări

semnificative în procesul formării pieţei muncii,

care au creat problema forţei de muncă flexibile.

Această flexibilitate s-a manifestat ca factor

determinant al reformei în sistemul

învăţământului profesional. A devenit

problematică eficacitatea sistemului anterior al

instruirii profesionale şi al reciclării resurselor

umane. Aceasta a condus atât la revizuirea

obiectivelor învăţământului profesional şi ale

instruirii în general, cât şi a pregătirii pentru

activitatea de muncă în particular. Tendinţa

existentă anterior de a pregăti specialişti pentru

un anumit gen de muncă şi de a concentra

procesul de instruire asupra formării unor abilităţi

strict limitate a fost în mare măsură substituită cu

un sistem de pregătire a forţelor de muncă în

măsură să cultive atât abilităţi profesionale şi

cunoştinţe tehnice, cât şi posibilitatea de a se

adapta rapid la conjunctura pieţei.

Este evident că preţul derizoriu al muncii prestate

constituie doar una dintre cauzele angajării

neformale sezoniere, provizorii sau în

subantrepriză a cetăţenilor Republicii Moldova în

Rusia, Turcia, Grecia, Spania, Portugalia etc.
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Anterior ştiinţa nu aborda învăţământul ca un

factor în măsură să influenţeze şomajul.

Actualmente, însă, a devenit clar că procesul de

relansare a economiei naţionale nu va permite

rezolvarea problemei utilizării forţei de  muncă

fără reformarea sistemului de învăţământ. Chiar

şi în condiţiile creării unor noi sectoare de piaţă,

necorespunderea nivelului de instruire, a

calificării forţei de muncă disponibile va crea,

implicit, pericolul “şomajului tehnologic”. În

această ordine de idei, deşi nu participă

nemijlocit la producerea valorilor materiale,

sistemul de învăţământ activează, implicit, în

sfera de producţie. Această activitate satisface

necesităţile societăţii privind bunurile economice

specifice denumite servicii educaţional-instruc-

tive. Aceste servicii constituie un sistem de

cunoştinţe, abilităţi şi posibilităţi aplicate în

scopul satisfacerii diverselor necesităţi

profesionale ale individului, societăţii, statului.

Serviciile educaţional-instructive produc şi

dezvoltă forţa de muncă, îi multiplică posibilităţile

în vederea realizării unei activităţi mai complexe

şi mai calitative în toate sferele economiei ţării.

SUMMARY

T  he dynamics of labour resources in

Gagauzia during the transitional

period show that in all economic

branches tide of employed population

from formal sector to informal sector of

activity observe.

Such sharp changes in forming labour

market allowed to set up a question

about the flexible labour force.

The need for flexibility became one of

the driving forces of the professional

education and training systems reform.

The effectiveness of before used

approaches towards professional

education and re-training of people was

put as asubject to doubt it. This led to

reviewing the aims of professional

education and training as whole and

aims of preparing for labour activity

specifically.

The emigrants from Gagauzia are the

part of human capital with high potential

and specialized professional education.

Consequently the education system not

taking part in the production of the material

values, is involved in the production. This

labour satisfy the society needs in special

economic welfare, which are called educa-

tional services.

Educational services are the system of

know ledge, skills and abilities which are

used in order to satisfy different education

needs of the person, society, state. Educa-

tional services product and develop

people’s working power, increase their

abilities for the fulfilment of more difficul

and qualified work in all spheres of the

economy.
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Lucrurile încep să se contureze tot mai vizibil şi dezastrul, asemeni săbiei lui Damocle, ne ameninţă
pe toţi deopotrivă, indiferent  de poziţia socială, dacă nu vom lua măsurile necesare pentru a
redresa situaţia grav deteriorată.

Semnificativ e că tocmai straturile privilegiate se tem cel mai mult de izbucnirea catastrofei. Anume
acest detaliu a condiţionat ca problema respectivă să fie inclusă mai rapid în agenda de lucru a
oamenilor de stat.

În  Republica Moldova s-a creat, la somaţia  forurilor internaţionale, Ministerul Mediului şi Amenajării
Teritoriului, ţinându-se cont şi de “ bogata moştenire” ce ne-a lăsat-o în acest  sens regimul comunist.

La finele anului 2000, sub egida acestui  minister, a  şi fost publicată  lucrarea respectivă pe care ne
simţim obligaţi să o prezentăm în revista “Intellectus”.

“Cuvântul înainte” e semnat de dl Arcadie Capcelea, Ministrul Mediului şi Amenajării Teritoriului: “
Planul Naţional de Acţiuni privind diminuarea emisiilor gazelor cu efect de seră şi adaptarea la
schimbările climatice pentru anii 2000-2010, afirmă domnia sa,  oferă soluţii pentru unele probleme
legate de impactul schimbărilor climatice asupra economiei şi vieţii sociale a ţării. Ne vom strădui
să aplicăm activităţi şi să căutăm noi soluţii pe baza numeroaselor date şi tendinţe relevate… ”.

La întocmirea documentului  au muncit, practic, o armată de specialişti din toate instituţiile de
cercetări ştiinţifice şi administrative de la noi, precum şi o echipă de experţi internaţionali. A fost
elaborată astfel o lucrare în care problema nominalizată să fie tratată global, obiectiv, convingător
şi accesibil pentru toţi.   Materialul e prezentat în nouă capitole, însoţite de o serie  de tabele, având
ca scop  ilustrarea  şi completarea formulărilor.

Vă oferim în continuare unele fascicole din această carte care, alături de Biblie, literatura de
specialitate, trebuie să-şi ocupe locul pe masa şi în inima fiecărui lider, dacă nu îi este indiferent
destinul de Mâine al  urmaşilor săi.

T.C.

Fenomenul despre care au
sunat alarma oamenii de

[tiin\=  clarv=z=tori, cu privire
la schimb=rile climatice,

a ]ncetat de a mai fi doar
o prognoz= incert= despre

un posibil cataclism ecologic
]ntr-un viitor nebulos.
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E   cunoscut faptul că printre problemele

   ecologice globale care pun în pericol

dezvoltarea durabilă a societăţii sunt

schimbările climatice. De aceea toate statele

trebuie să întreprindă acţiuni în scopul

prevenirii lor.

Întru consolidarea eforturilor colective ale mai

multor ţări incluse în protecţia mediului, Repub-

lica Moldova a semnat la 9 iunie 1995 Convenţia

Cadru a Naţiunilor Unite privind Schimbările

Climatice. Ca parte semnatară a Convenţiei, R.

Moldova a elaborat prima Comunicare Naţională,

în care a fost concentrat un volum mare de date

pentru factorii de decizie spre diminuarea acestui

proces negativ la toate nivelurile. E important

aportul AŞRM, Ministerului Mediului şi Amenajării

Teritoriului, Ministerului Sănătăţii, Ministerului

Educaţiei şi Ştiinţei, Serviciului

Hidrometeorologic, universităţilor şi instituţiilor de

cercetări ştiinţifice, în total -  cinci ministere şi

treizeci de organizaţii din republică.

Studiile identificate şi valorificate în procesul

pregătirii primei Comunicări Naţionale se referă

la energie, procesele industriale, sectorul

forestier, agricultură şi deşeuri.

Emisiile totale ale gazelor cu efect de seră nu vor

atinge în 2010 nivelul anului de referinţă 1990,

deşi perioada anilor 2000 - 2010 se va caracteriza

prin tendinţa generală de majorare a emisiilor cu

efect de seră. Sectorul energetic va rămâne

sectorul cu cea mai mare pondere în volumul total

al emisiilor de gaze cu efect direct de seră.

Factorii climaterici de bază, care pot influenţa

cert sănătatea publică, sunt precipitaţiile şi

temperatura. În asociere cu poluarea mediului

(prin emisia gazelor nocive) şi fenomenele

climaterice extremale, procesul schimbării climei,

care influenţează aceşti factori, va avea un

impact considerabil asupra sănătăţii populaţiei

Republicii Moldova. Acest impact se va face

simţit prin efectele sale directe (imediate) şi

indirecte (de lungă durată), impuse prin

modificări ale ecosistemelor, resurselor naturale

şi regimului sanitar ca efect economic şi social.

Pentru evidenţierea celor mai adecvate modele

de prognozare a schimbărilor climatice, s-a

procedat la compararea rezultatelor modelării

evoluţiilor mediilor lunare ale temperaturii aerului

şi precipitaţiilor pentru perioada de referinţă

1961-90 cu valorile măsurate la staţiile

meteorologice.

În urma acestui procedeu s-a constatat că

prognoza cea mai apropiată de valorile măsurate

pentru temperatura aerului şi precipitaţii o are

modelul CSIROMk2, care a şi fost luat ca model

de bază pentru prognozarea schimbărilor

climatice în Republica Moldova. Suplimentar, ca

variante alternative, s-au mai folosit două modele

- HadCM2 şi ECHAM4, care, la fel, au prognozat

indici destul de apropiaţi valorilor reale extremale.

RELATĂRI

Modelele şi perioadele
Parametri 2010 - 2039 2040 - 2069 2070 - 2099

CSIROMk2 HadCM2 ECHAM4 CSIROMk2 HadCM2 ECHAM4 CSIROMk2 HadCM2 ECHAM4
Temperatura medie
a aerului,  oC

1,4 1,5 2,1 2,3 2,4 3,4 3,7 3,3 4,6

Temperatura maximă
a aerului,  oC

1,4 1,5 1,8 2,3 2,5 3,2 3,6 3,3 4,9

Temperatura minimă
a aerului,  oC

1,5 1,6 1,6 2,5 2,6 3,2 3,8 3,5 4,9

Precipitaţii, mm/lună 47,8 -5,6 -14,4 64,7 -14,6 48,1 60,1 8,4 33,9
Radiaţia solară w/m2 -3,8 - 13,1 -6,9 - 5,5 20,8 - 60,3
Umiditatea absolută,
hPa

- 0,7 - - 1,2 - - 1,8 -

Viteza vântului, m/s - 0,0 -0,1 - 0,0 0,0 - 0,1 0,0

Tabel. Scenarii de schimbări climatice în Republica Moldova (media anuală în comparaţie cu perioada de
referinţă 1961 - 1990)

Notă: ”-“ datele lipsesc.
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În urma analizei evoluţiei mediilor sezoniere a

temperaturii aerului şi precipitaţiilor pe anotimpuri

s-a constatat:

1. Ponderea principală în procesul de încălzire

pe teritoriul Republicii Moldova o au lunile de

iarnă.

2. Pe parcursul perioadei de vară se aşteaptă o

încălzire moderată a aerului (spor de 5-8% la

începutul secolului şi 15-20% către sfârşitul

lui ).

3. În perioada de iarnă se presupune şi un spor

al cantităţii de precipitaţii. Astfel, în viitor se

aşteaptă ierni mai calde şi mai umede şi veri

mai secetoase.

Prognozele modelelor utilizate constată

extinderea pe teritoriul republicii a perioadelor cu

climă semiaridă şi aridă. Două din ele prevăd o

intensitate sporită a secetei - o ariditate puternic

evidenţiată pentru perioade mai extinse,

începând chiar cu prima perioadă de evaluare -

anii 2010-2039. După alt model, modificări mai

esenţiale din acest punct de vedere vor apărea

abia către anii 80 ai acestui secol.

Factorii climaterici de bază, care în condiţiile

republicii pot influenţa cert sănătatea publică,

sunt precipitaţiile atmosferice şi temperatura

aerului. Mai pronunţat aceasta se manifestă în

perioadele extremale ale fenomenelor

climaterice. Asupra sănătăţii publice acţiunea se

face simţită prin efecte directe, impuse prin

modificări ale ecosistemelor, regimului sanitar,

resurselor naturale şi alimentare.

Cercetările efectuate la evaluarea vulnerabilităţii

au utilizat studii anterioare paleoclimatice şi

istorico-climatice, precum şi dinamica evoluţiei

climatului actual, a solurilor şi apei, florei şi

faunei, sănătăţii publice, care, fiind integrate, au

permis prognozarea factorilor de risc şi

evidenţierea sectoarelor vulnerabile.

În agricultură, odată cu speciile dăunătoare

existente, pe teritoriul republicii vor apărea boli şi

dăunători noi, care la momentul actual sunt

specificaţi ca absenţi sau de carantină.

 În legătură cu existenţa unor numeroase goluri

în cercetările tuturor aspectelor cu impact

asupra schimbărilor climatice, concluziile sunt

în mare măsură aproximative, incertitudinea e

de cca 40%. Cu toate aceste limitări,

cercetările anterioare au oferit o bază pentru

iniţierea unor studii mai profunde privind

protecţia mediului.

În scopul minimalizării influenţei negative a

schimbărilor climatice asupra aspectului socio-

economic, asupra ecosistemelor şi sănătăţii

populaţiei pentru condiţiile Republicii Moldova au

fost propuse măsuri de adaptare, printre care

sunt:

elaborarea programelor de restabilire a

pădurilor;

restabilirea funcţională a zonelor umede;

restaurarea zonelor de protecţie a apelor,

râurilor şi bazinelor de apă;

restabilirea speciilor rare şi pe cale de

dispariţie în ecosistemele naturale;

elaborarea şi utilizarea metodelor integrate

de combatere a bolilor, dăunătorilor;

combaterea eroziunii solului;

depistarea de noi specii de plante cu

rezistenţă sporită la temperaturi înalte;

cultivarea soiurilor aborigene de plante,

aclimatizate şi rezistente la mediul respectiv;

elaborarea de noi soiuri, hibrizi, clone cu un

randament maxim de utilizare a radiaţiei

solare, ş. a.

Protecţia mediului constituie o prioritate

naţională, care vizează în mod direct condiţiile de

viaţă şi sănătate a populaţiei, realizarea

intereselor economice, precum şi capacităţile de

dezvoltare durabilă a societăţii.

Cercetările savanţilor noştri în studierea şi

inventarierea resurselor naturale, elaborate de

acţiuni pentru prevenirea degradării generale a

mediului, proiectarea principiilor dezvoltării

RELATĂRI
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durabile şi încorporarea lor în programele

naţionale sunt semnificative şi pentru obiectivele

ţării în domeniul schimbărilor climatice.

Ministerul Mediului cu sprijinul Băncii Mondiale a

elaborat în 1995 Programul Naţional Strategic de

Acţiuni în domeniul protecţiei mediului. O altă

lucrare de referinţă este Studiul de performanţe

în domeniul protecţiei mediului, elaborat cu

sprijinul Comisiei Economice pentru Europa în

1999. Pentru Conferinţa III ministerială “Mediul şi

sănătatea”, care s-a desfăşurat în 1999 la

Londra, Ministerul Mediului şi Ministerul Sănătăţii

au elaborat primul Raport Naţional - “Calitatea

mediului şi sănătatea populaţiei în Republica

Moldova”.

În ultimii ani au fost înaintate o serie de iniţiative

de instruire privind protecţia mediului. Însă până

în prezent programe de educaţie şi instruire

referitor la schimbările climatice nu există. În

cadrul programelor de învăţământ se introduc

spontan ore ecologice, săptămâni ale naturii etc.,

RELATĂRI

care permit familiarizarea elevilor într-o anumită

măsură cu problemele protecţiei mediului în ţară

şi posibilităţile de soluţionare a lor.

În instituţiile de învăţământ mediu tehnic şi

superior s-au introdus cursuri de ecologie sau

protecţie a mediului - de durată diferită şi cu un

conţinut variat. Deşi insuficiente, ele sunt utile

pentru asigurarea în rândul tinerilor a unui nivel

minim de cunoştinţe privind protecţia mediului şi,

indirect,  schimbările climatice.

Conştientizarea populaţiei în acest domeniu se

efectuează prin postere, articole de ziar,

seminare, mese rotunde, emisiuni radiofonice şi

TV. A fost tradusă şi editată broşura “Schimbarea

climei: înţelegerea unui fenomen. Ghid pentru

începători.”

Toate măsurile întreprinse vor contribui la

adaptarea societăţii în noul mediu şi la stoparea

parţială a schimbărilor climatice radicale ce ne

aşteaptă în viitorul apropiat.

Selecţie: Mihai CUCEREAVÂI

M O Z A I C

copil clonat

Primul bebeluş clonat urmează să se nască in Israel, unde ginecologul italian Severino

Antinori, care în urmă cu opt ani a ajutat o femeie in vârstă de 62 de ani să nască, vrea să pună în

practică un proiect de clonare a fiinţelor umane, afirmă săptămânalul german “Der Spiegel. O

echipă de oameni de ştiinţă lucrează deja la acest proiect in oraşul israelian Caesaria, la nord de

Tel Aviv, unde firma “Abaclon” este în curs de construcţie. Potrivit lui Antinori, care şi-a anunţat

proiectul de a clona bebeluşi pentru cuplurile care nu pot avea urmaşi la un colocviu desfăşurat

la Roma, clonajul uman este permis in Israel. Medicul israelian Avi Ben-Abraham, unul dintre

iniţiatorii proiectului, a explicat  că “religia iudaica nu exclude atât de categoric clonarea, precum

religia catolica”. Iar apoi a adăugat: “ A venit timpul să trecem dincolo de legile naturii”. Ben-

Abraham nu a vrut să prezinte numele investitorilor în acest program. “Banii nu joaca nici un rol

pentru noi”, a menţionat dânsul.
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Aşa s-a întâmplat şi în cazul

academicianului Sergiu

Rădăuţanu, trecut în lumea

umbrelor, în mod subit la 6

martie 1998 la Sankt Peterburg,

lăsându-ne cutremuraţi pe toţi

acei care l-au cunoscut, dar mai

ales lăsând în jurul lui un gol,

care nu ştiu dacă îl va putea

umple cineva vreodată.

Descendent dintr-o familie de

intelectuali, printre care un

bunic cu studii la vestita

Sorbană, cu tatăl profesor de

limbă franceză, bun cunoscător

a nouă limbi străine şi mama, absolventă a

conservatorului, Sergiu Rădăuţanu a dus mai

departe şi a întreţinut mereu vie flacăra tradiţiilor

cărturăreşti din familie. El se angajează plenar în

munca de cercetare şi de activitate didactică,

înscriind pe acest ogor pagini excepţionale,

despre care vom vorbi în continuare.

Faptul că azi la Universitatea Tehnică din

Moldova s-a ajuns la o structură de 9 facultăţi cu

58 de catedre şi 11 colegii afiliate, 760 profesori,

inclusiv 45 doctori habilitaţi, profesori universitari,

400 doctori în ştiinţe, conferenţiari, 4 membri ai

Academiei de Ştiinţe a Moldovei, ne vorbeşte

despre efortul extraordinar pe care l-au depus cei

ce au pus bazele UTM. Printre aceştia numele

academicianului   Sergiu Rădăuţanu, primul

rector al Politehnicii, fondatorul şi creierul ei timp

de 10 ani, se înscrie, se poate spune, cu litere de

aur în analele istoriei acestei instituţii şi nu numai

ale ei. Experienţa şi autoritatea lui de

personalitate marcantă în

domeniul ştiinţei şi în viaţa publică

a imprimat vieţii ştiinţifice şi

studenţeşti de la Politehnică un

suflu aparte, asigurând acestei

instituţii faima de şcoală cu

adevărat înaltă, sporind numărul

de tineri pretendenţi, dornici să-şi

facă studiile într-un cadru de elită.

Sergiu Rădăuţanu a fost un savant

de notorietate mondială, numele

lui înscriindu-se în rândul

savanţilor cu renume în domeniul

care l-a profesat. Fizician,creator

al unei şcoli ştiinţifice care a dat

nume de rezonanţă în domeniu, doctor habilitat

în ştiinţe tehnice (1966), profesor universitar invitat

în marile universităţi ale lumii să-şi prezinte

prelegerile, academician al Academiei de la

Chişinău, Sergiu Rădăuţanu a studiat o viaţă

întreagă fizica şi chimia semiconductorilor,

obţinând în urma cercetărilor rezultate strălucite în

aplicarea în tehnică a semiconductorilor multipli,

în electronica corpului solid etc. Distinsul savant a

efectuat cercetări complexe asupra proprietăţilor

fizice şi fizico-chimice ale unor diverşi compuşi şi

aliaje cu structură tetraedrică defectă.

De numele lui Sergiu Rădăuţanu e legată

descoperirea şi studierea proceselor de punere

în ordine, precum şi fenomenul de nolitipie în

sisteme ternare. A perfecţionat motodele de

sinteză a monocristalelor soluţiilor şi compuşilor

semiconductori, a cercetat o serie de compuşi

semiconductori cu proprietăţi fotoelectrice şi

lumini-sciente. Cercetările lui Sergiu Rădăuţanu

Sergiu RĂDĂUŢANU

M    ult întristat şi îndurerat,  involuntar, pe deplin conştient că nu astfel s-ar cuveni să încep

  evocarea unei distinse personalităţi ştiinţifice, voi constata, totuşi, un straniu şi tragic

paradox, încetăţenit durabil pe meleagurile noastre: abia după dispariţia fizică a unui om de

valoare ajungem să intuim adevărata dimensiune a personalităţii lui, deplângându-l şi împodobindu-l cu

tot soiul de regrete şi compătimiri, de care nu ştiu dacă mai are nevoie cineva.
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s-au învrednicit de recunoaştere largă în lume,

fiind ales membru de onoare al Academiei

Române, al Academiei de Cosmonautică “K.

Ţiolkovski”, al Academiei de Ştiinţe Inginereşti a

Federaţiei Ruse. Este laureat al Premiului de

Stat al Republicii Moldova în domeniul ştiinţei,

tehnicii şi producţiei pe anul 1983 şi 1998 (post-

mortem).

În ultimii săi ani de viaţă, parcă intuindu-şi

sfârşitul prematur, academicianul Sergiu

Rădăuţanu a lucrat cu multă însufleţire asupra

unei mari lucrări de sinteză cu titlul “Compuşii

semiconductori ternari şi multipli”, avându-I în

calitate de coautori pe colegii săi Ernest

Aruşanov, membru corespondent al Academiei

de Ştiinţe a Moldovei, doctor habilitat în fizico-

matematici, profesor universitar, Leonid Culiuc,

doctor habilitat în fizico-matematici, profesor

universitar, Victor Tăzlăoanu şi Vladimir Ţurcanu,

doctor în fizico-matematici. Cartea aceasta poate

fi considerată cartea vieţii lui. Potrivit opiniei

academicianului Dumitru Chiţu, coleg şi bun

prieten al lui Sergiu Rădăuţanu, nucleul acestei

cărţi îl constituie cele peste 1000 de publicaţii

ştiinţifice în mare parte găzduite în ediţia

internaţionale de prestigiu, inclusiv 30 de

monografii, culegeri de articole şi volume

colective ale multiplelor conferinţe ştiinţifice în

domeniul respectiv, precum şi mai mult de 100

brevete de invenţii. De asemenea, cartea reflectă

activitatea intensă a unui mare colectiv de

cercetători în domeniul materialelor

semiconductoare pe parcursul a câtorva decenii

în cadrul Institutului de Fizică Aplicată al

Academiei de Ştiinţe sub conducerea lui Sergiu

Rădăuţanu.

În aceiaşi ani academicianul Sergiu Rădăuţanu a

desfăşurat o febrilă activitate publică, fiind

preşedinte al Societăţii “D. Cantemir”, preşedinte

al Fundaţiei “D. Gusti”. Un eveniment de

importanţă majoră în viaţa republicii a constituit

prima Conferinţă ştiinţifică NATO la Chişinău,

organizată de savant cu concursul Primăriei

Municipalităţii (1996). Este memorabil faptul

desfăşurării în 1993 la Chişinău, cu concursul

nemijlocit al savantului, a Congresului

Internaţional al Academiei Româno-Americane

cu tema “Moldova: deschideri culturale şi

ştiinţifice spre Vest”.

Colegi fiind de spirit şi de generaţie, preocupaţi

de două domenii, gemene, destinul ne-a unit

încă din anii studenţiei, mai întâi în munca de

popularizare a noilor descoperiri în cadrul

Societăţii Republicane “Ştiinţa”, în fruntea căreia

se afla pe atunci eruditul profesor Antonie Ablov.

Cele mai populare lecţii erau cele cu tema

“Energia nucleară şi posibilele ei aplicaţii”. Toate

textele erau recenzate de unul dintre noi şi

supuse unor discuţii. Această muncă întru

propagarea ştiinţei ne-a însoţit toată viaţa,

indiferent de posturile pe care le-am ocupat în

conducerea diverselor secţii şi consilii metodice

atât acasă, cât şi în fosta URSS, la care s-a

adăugat mai apoi munca în Comisia de Istorie a

Ştiinţei şi Tehnicii din Moldova, precum şi în

cadrul Secţiei Moldova a Asociaţiei Naţionale a

istoricilor şi filosofilor preocupaţi de ştiinţele

naturii şi cele tehnice din fosta Uniune Sovietică,

astfel încât de câteva ori pe an ambii participam

la diverse plenare şi congrese, călătorind de

obicei în acelaşi tren sau avion, fiind cazaţi în

acelaşi hotel şi invitaţi la aceleaşi recepţii. Toate

acestea îmi permit să evoc figura morală a

distinsului savant şi om de omenie, cu pornirile

sale vulcanice bine dirijate, cu inteligenţa-i

sclipitoare bine orientată în timpul pe care îl

trăim, cu dinamismul şi operativitatea ieşite din

comun, radiind peste tot mărinimie şi voie bună.

Sergiu Rădăuţanu a fost o personalitate

fascinantă, înzestrată cu toate calităţile unui

veritabil lider: o valoroasă experienţă

profesională şi de viaţă, energie creatoare

inepuizabilă, exigenţă faţă de sine şi faţă de cei

din preajma, simţ acut al responsabilităţii,

optimism şi dragostea nestăvilită de viaţă şi de

oamenii, sentimentul permanent al efortului

comun, iar peste toate trona profundul sentiment

al patriotismului şi al interesului naţional.

Marea şansă a vieţii acestui strălucit intelectual a

fost că aceste calităţi au putut să se manifeste şi
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au fost intuite perfect de către discipolii săi, de

către toţi acei care au avut prilejul să-l

întâlnească, să colaboreze cu el.

La dispariţia fizică al lui Sergiu Rădăuţanu,

savantul român, profesor, doctor inginer Dorel

Zugrărescu, membru al Academiei Române,

director al Institutului de Geodinamică, avea să

formuleze afirmaţia noastră de mai sus într-o

sintagmă memorabilă, pe care nu ne putem

reţine să o reproducem: “Realizările

cercetătorului Sergiu Rădăuţanu în fizica şi

chimia semiconductorilor, în aplicarea în tehnică

a semiconductorilor multipli, în electronica

corpului solid vor trăi veşnic. Spiritul său va fi

prezent în spiritul zecilor de doctori în ştiinţe şi al

sutelor de cercetori pe care  i-a format. Suntem

speriaţi numai de faptul că, în acest moment,

simţim în mod dureros că de azi înainte va lipsi

liantul extraordinar pe care prezenţa sa reuşea

să îl asigure, păstrând alături personalităţii

puternice şi impunând celor prezenţi să treacă

peste neînţelegeri mărunte pentru a putea

contribui împreună la constituirea Edificiului

Cunoaşterii, edificiu căruia marele nostru prieten

dispărut i-a dedicat întreaga viaţă”.

Nu este întâmplător faptul că Prezidiul Academiei

de Ştiinţe a Republicii Moldova, în cadrul căreia a

fost şef de laborator, vicepreşedinte, director al

Centrului de Materiale Semiconductoare, s-a

adresat Ministerului Educaţiei şi Ştiinţei cu

propunerea să fie conferit numele

academicianului Sergiu Rădăuţanu Universităţii

Tehnice, aceeaşi doleanţă exprimând-o şi

conducerea acestei Universităţi. De asemenea

pe faţada Universităţii Tehnice a fost dezvelită o

placă comemorativă cu un basorelief, pe care

sunt încrustate următoarele cuvinte: “În acest

edificiu, în anii 1964-1973, a activat primul rector

al UTM, acad. Sergiu Rădăuţanu”. Printr-o

decizie a Primăriei, strada Studenţilor din

sectorul Râşcani al capitalei va purta numele lui

Sergiu Rădăuţanu. Mai devreme sau mai târziu

timpul le pune pe toate la cale.

Într-o sublimă evocare intitulată “Prometeu al

neamului”, academicianul Sergiu Rădăuţanu

căuta într-un mod metaforic să surprindă profilul

unui strălucit coleg al său din alt domeniu,

Nicolae Testimiţanu, fost ministru al sănătăţii: “Aţi

avut vreodată posibilitatea să admiraţi Carpaţii la

răsărit de soare? Încetul cu încetul se destramă

negura nopţii şi în zare apar brazii seculari, care

în pofida vremii şi vânturilor se fac mai falnici şi

mai mândri pe coama munţilor. Aidoma şi printre

oameni există firi de esenţă tari, care îndrăznesc,

în pofida crivăţului rece şi a timpurilor de

restrişte, să-şi asume răspunderea pentru a

deschide semenilor săi drum spre soare, spre

lumină şi cunoştinţe”. Parafrazându-l, vom afirma

chiar cu propriele-i cuvinte, că un asemenea om

a fost însuşi şi academicianul Sergiu Rădăuţanu.

SUMMARY

The aforementioned profile reconstitutes
the size of personality of Sergiu
Radauţanu (1926-1998), native of
Chisinau, Doctor Habilitate of Technical
Science, University Professor, Academi-
cian, twice-awarded with the State Prize
of the Republic of Moldova, world-wide
noted scientist, a fascinating nature,
endowed with outstanding abilities of a
genuine leader, founder and first rector
of the Technical University of Moldova,
creator of a world-wide known scientific
school of semiconductor, physics and
chemistry, author of over one thousand
of works, including 30 monographs,
collections, dictionaries; owner of more
than one hundred of patents for inven-
tions; remarkable figure plenary en-
gaged in public activity, president of
various establishments and cultural

scientific societies.

Dumitru BATÂR, prof. univ. dr. hab.
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A    strologi de tot neamul şi calibrul,
   ieşind în avanscenă, au început să
recalculeze anii, lansând diverse

pronosticuri, unele mai bizare decât altele. În
spaţiul ex-comunist s-a revenit în cronologia
anilor la formula firească: ”înainte” şi “după
Christos”, în loc de cea răscroită arbitrar, ”înainte
de era noastră” şi “era noastră”.

Surprinzător, dar specialiştii au uitat în acest
moment să-l  includă în prestigiosul Calendar al
aniversărilor celebre pentru anul 2000-2001,
elaborat la Organizaţia Naţiunilor Unite pentru

Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (UNESCO), tocmai pe
creatorul calendarului  modern.

Incredibil, dar acesta-i adevărul !

Imaginaţi-vă  că se tocmeşte o nuntă. În fine, la
biserică trebuie să se prezinte tinerii însurăţei
pentru cununie. Dar - stupoare! - cei prezenţi
descoperă în ultimul moment, că unuia dintre cei
doi  - mirelui ori miresei - nu i s-a comunicat ora

şi lăcaşul unde urmează să se oficieze
evenimentul.

Exact ca şi în cazul nostru.

Or, Dionysius Exiguus (c.500-c. 560) - observaţi
că e un dublu jubileu! - altfel spus Dionisie cel
Mic, căci despre el  este vorba, reprezintă un
nume de rezonanţă, fiind “…inventatorul
calendarului creştin ce a iniţiat o nouă
cronologie, începând cu anul învierii lui Iisus
Christos” (“The Columbia Encyclopedia “Sixth
Edition. Copyright. 2000, Columbia University
Press.). Într-o altă lucrare de prestigiu, care o
completează pe cea precedentă, se menţionează
că Dionisie ”…a introdus calculul erei creştine,
folosit de către noi şi astăzi”. (“Encyclopedia
Britannica. A New Survey of Universal Knowl-
edge”, 1956, v.7, p. 550).

Curios, dar Dionisie nu figurează nici în
“Calendarul naţional - 2000”, editat la Chişinău,
Republica Moldova. Iar colectivul  acestei solide
lucrări de 423 de pagini a căutat să includă, pe
lângă personalităţi străine, şi pe cele din tot
spaţiul românesc, din diverse perioade istorice.
Or el, după cum susţin cercetătorii contemporani,
s-a născut la Tomis (Constanţa), în Scythia
Minor, adică Moesia Mică, precum i se spunea
anterior, sau Dobrogea, după un botez mai
recent.

Ultimele zile ale lui 1999
[i ]nceputul lui 2000, \in`nd cont
[i de opiniile unor prezic=tori,
c= anume ]n acest timp va avea loc
sf`r[itul lumii, a creat pe mapamond
o agita\ie tumultuoas=. A fost un
moment memorabil, excep\ional chiar:
s= p=[e[ti concomitent ]ntr-un nou
an, ]n alt secol [i, mai ales, ]n alt
mileniu!
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În treacăt fie zis, formularea de “cel mic” e
improprie întrucât, consideră exegeţii, el nu era
în realitate josuţ de statură. În acest caz  mai
potrivită e noţiunea de ”cel smerit”, ori ”cel
cuvios”, deoarece principiile creştine, adeptul
fervent al cărora era  Dionisie, presupun
subestimarea propriilor merite, lauda supremă
cuvenindu-I-se pentru acestea doar lui
Dumnezeu.

Ce reprezenta Scythia Minor (Dobrogea) în plan
spiritual în primele sute de ani ale “erei noastre”,
de unde şi-a luat zborul marele reformator
român? Pe ţărmul  Mării Negre continuau să
existe, în pofida nesfârşitelor invazii străine,
zguduiri sociale şi naţionale, o salbă de oraşe în
care pâlpâia când mai tare, când mai încet
flacăra culturii.

În perioada stăpânirii romane Tomisul a fost
reşedinţa provinciei. O dată cu răspândirea
creştinismului în acest ţinut, în oraş funcţionau, la
un moment dat, 6  biserici. Iar în toată Moesia
Minor  au activat în secolele IV - VII, după cum
atestă descoperirile arheologice, circa 36 de
biserici. Cifra lor a fost în realitate, desigur, cu
mult mai mare. Altfel cum ne putem explica
triumful rapid al noii credinţe? În acele vremuri
lăcaşurile de cult mergeau mână în mână cu
şcoala, fiindcă noua religie cerea necondiţionat,
din partea tuturor, îndeosebi a bărbaţilor,
cunoaşterea cărţilor sfinte. Una din poruncile
Mântuitorului glăsuind cât se poate de clar:
”Cercetaţi Scripturile!” Iar aceasta necesita,
fireşte, ştiinţa de carte.

Un rol similar i-a revenit Tomisului şi în perioada
bizantină. Întreaga provincie  Scythia Minor a fost
sub controlul direct al împăraţilor de la
Constantinopol. Tocmai ea reprezenta poarta prin
care hoardele din pustiurile asiatice râvneau să
cotropească mai lesne cele două metropole
legendare ale Imperiului Roman.

Conform cercetărilor, în acest ţinut au activat
peste 10 episcopii creştine. Sub împăratul
Anastasie I (491-518) Tomisul a fost ridicat la
rangul de mitropolie, având la un moment dat în
jurisdicţia sa 14 episcopii. Unii dintre înalţii prelaţi
de aici au ajuns şi mari oameni de cultură,
îndeosebi Theotomus I şi Theotomus al II-lea.
Ultimul episcop cunoscut din secolul al VI-lea,

Valentinian (550-580), s-a aflat în corespondenţă
cu Papa Virgilius, semnându-şi, lucru
semnificativ, astfel epistolele: “…episcopus de
Tomis, provinciae Scythiae”.

Prin urmare, limba latină, în genere elementul
traco-roman a continuat să existe necontenit şi
aici.

S-au afirmat viguros în cultura europeană şi alţi
cărturari şi scriitori originari de pe aceste
meleaguri: Axentius din Durostorum (Silistra de
astăzi), Ioan Maxentiu, Ioan Cassian ş.a.

În această atmosferă relativ benefică instruirii s-a
născut şi a copilărit Dionisie. Biografii înclină să
creadă că el a văzut lumina zilei într-o familie
înstărită. După ce-şi făcu primii paşi în urbea
natală pe tărâmul înţelepciunii creştineşti, el şi-a
desăvârşit cunoştinţele în diverse mari centre ale
culturii ecleziastice din acele vremuri: Antiohia,
Alexandria, Constantinopol…

Un exeget,  Gheoghe I. Drăgulin, care a
consacrat mai mulţi ani studierii vieţii şi activităţii
ilustrului nostru înaintaş, menţionează:
“Cunoscând viaţa şi ostenelile cuviosului
Dionisie, putem observa cu câte daruri îl
înzestrase Dumnezeu. Ele l-au ajutat să se
exprime în mai multe limbi de circulaţie ale
timpului şi să se dedice temelor culturale din
genuri diferite, de la teologie şi filosofie, la
aghiografie, la astronomie, la calcule
calendaristice. Epoca în care a trăit aştepta
într-adevăr un astfel de învăţat, cu o gândire
profundă şi multiple preocupări” (“Sfinţi români
şi apărători ai legii strămoşeşti”, Editura
Institutului Biblic şi de misiune al Bisericii
ortodoxe române, Bucureşti, 1987, p.242)

Acest neobosit cercetător a adunat cu
meticulozitate peste  20 de argumente în
demonstrarea faptului că înaintemergătorul
nostru s-a  născut anume la Tomis. E păcat că
dna M. Stavinschi, autoarea articolului, intitulat
”Dionisie cel Mic, cel  ce a impus calendarul erei
creştine”, vorbind despre acest detaliu, extrem de
important pentru noi, anume originea lui etnică,
nu a inserat barem vreo câteva argumente şi nici
nu a nominalizat sursa utilizată (”Academica”,
revistă de ştiinţă, cultură şi artă, B., 2000, nr.7
(115), p. 15).
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Din ce neam făcea el  totuşi parte?

În unele izvoare se susţine că ”…Dionisie a fost
de origine scit sau grec” (“Enţiklopediceski
Slovar, T-va B. A. i I. Granat I K,”, Moskva, v. 18,
p.465).

Într-adevăr, sciţii - seminţie nomadă - au populat
o vreme teritoriul dintre Dunăre şi Don. Cu ei a
purtat lupte grele la Dunărea de Jos ( 514 î. Ch.)
şi Darius I (522- 486 î. Ch.), regele Persiei. Dar
atunci când această regiune a fost inclusă în
Imperiul Roman de către împăratul Tiberiu (42 î.
Ch.- 37.d.Ch.), sub numele de Moesia Inferior,
sciţii dispăruseră demult din istorie. Numirea
ulterioară, în perioada bizantină, de Scythia
Minor, a unei părţi din această provincie nu
însemna decât o reminiscenţă a acelor timpuri
demult apuse, folosită oarecum convenţional.

În antichitate, ca şi acum, contingentul
locuitorilor de la oraşe era pestriţ din punct de
vedere etnic. Însă procentajul majoritar revenea,
fără îndoială, populaţiei băştinaşe. Să nu uităm
în acest context şi de căsătoriile mixte. Şi, în
fine: de ce, la o adică, personalităţile din părinţi
alogeni - nu mai vorbim de faptul când unul e
băştinaş - născuţi în alte ţări, poartă automat
naţionalitatea ţării respective, pe când lui
Dionisie - dar şi altora din personalităţile noastre
ilustre - li se caută cu microscopul, şi înainte  şi
acum, rădăcini străine?

Putem apela în acest caz la opiniile unui
nepreţuit martor ocular despre componenţa
etnică a acestei urbe, a provinciei în ansamblu.
Ne referim la marele poet latin Ovidiu ( 43 î. Ch.-
c.17 d.Ch.), autoritate imparţială şi de forţă. Exilat
în anul 8 d. Ch. la Tomis, în urma ordinului  emis
de împăratul Octavian August (63 î. Ch. - 14 d.
Ch.), el a  locuit în acest oraş circa 9-10 ani,
unde a şi murit. Desigur, poetul, nu a stat  toată
vremea  doar în oraş. A colindat şi ţinutul,
căutând să-şi stingă măcar parţial amărăciunea
sufletească. Ne-o demonstrează convingător
lucrările sale. Cunoştea, bine situaţia de la faţa
locului. În cartea  I-a din ”Tristia” poetul  îi scrie
unui prieten: “…acum de bună seamă la mine
te gîndeşti, / Şi te văd, amice, întrebînd: /
”Sărmanul meu Ovidiu la geţi ce-o fi făcînd?”
(Publius Ovidius Naso, “Epistole din Exil,
Biblioteca pentru toţi, Bucureşti, 1966 p. 28). Iar

în Elegia a VII, referindu-se nemijlocit la
componenţa etnică a oraşului, el  menţionează:
“Ce fel de oameni are tărîmul tomitan, / Şi ce
moravuri? Iată: trăiesc îngrămădiţi / Şi greci
în ţara asta, şi geţi nedomoliţi, / Dar geţii cei
războinici ca grecii sînt mai mulţi”
( Idem, p. 159).

În persistenţa elementului autohton, traco-roman,
în aceste locuri, chiar şi după retragerea
administraţiei romane din Dacia, ne
încredinţează şi detaliul că în anul 550
Valentinian, episcopul Scythiei mici, îi expedia,
după cum am văzut, papei Vigilius scrisori în
limba latină.

Nu există nici o dovadă că Dionisie ar fi fost grec.
Dimpotrivă. Însăşi acţiunile sale demonstrează
fără tăgadă că el era refractar lumii elene. Chiar
şi faptul că Dionisie se detaşează de lumea
greaco-bizantină, transferându-se definitiv cu
traiul la Roma, e cât se poate de relevant în
acest sens. E un caz de rezonanţă. Nu singurul
însă. Semnificativ e că spaţiul occidental a fost
preferat celui răsăritean şi de alţi cărturari de
vază, născuţi la nord şi la sud de Dunăre, care
atestează odată în plus sorgintea lor traco-latină.

Un alt motiv  ce l-a impus pe Dionisie să plece în
oraşul de pe cele 7 coline a fost şi exclusivismul
grecilor, atât de pronunţat  în toate vremurile şi
pretutindeni. Să ne amintim cu acest prilej de
găzduirea grecilor în Ţările Române, după
căderea Constantinopolului şi cotropirea Greciei
de către turci. Nu a trecut însă multă vreme şi
aceşti “nenorociţi”, au pus mâna pe toate
pârghiile, ostracizând apoi  treptat din biserici şi
structurile statale elementele băştinaşe, limba
română etc.

Sunt extrem de importante mărturiile lui
Cossiodorus (485-578 d. Ch.), discipolul lui - şi
primul lui biograf - care menţionează în lucrarea
sa “De institutione divinarum litterarum,” referindu-
se la descendenţa lui Dionisie  că mentorul său,
deşi îşi trăgea obârşia din “lumea scitică,” era
înzestrat totuşi cu ”…moravuri întru totul
romane”. Observaţi: nu greceşti sau bizantine, ci -
romane. Şi aceasta nu se putea   explica altfel
dacă Dionisie nu ar fi venit dintr-un spaţiu înrudit
cu cel latin. Care nu putea fi altul, fireşte, decât cel
băştinaş, de origine traco-romană.
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Un  italian, expert în istoria teologiei, lucrările
căruia au fost traduse şi în mai multe limbi,
referindu-se la acest detaliu, scrie că Dionisie
“…a venit la Roma de pe îndepărtatele
pământuri de la nord de Dunăre, unde
sentimentul apartinenţei la lumea romană
fusese slăbit” (Ambrogio Donini. ”Istoria
creştinismului / De la origini până la Justinian”.
Moskva, 1979, p.312).

În ansamblu, autorul are dreptate. Dar au existat,
precum am văzut, şi excepţii. Aceste legături
înrudite fusese, într-adevăr, deteriorate din cauza
numeroaselor năvăliri barbare, în urma cărora
latinitatea orientală a avut cel mai mult de suferit.
În sfârşit, se pomeni ruptă pentru mai multe
secole de cea occidentală. Dar elementul
principal, catalizator, a rămas totuşi nevătămat.
Or, apa trece - pietrele rămân. O dovadă
convingătoare e şi limba română, în care nu
numai gramatica, dar şi majoritatea lexicului,
circa 70 de procente, îl formează cuvintele de
origine latină.

Ce motive  l-au mai putut forţa pe Dionisie să
”emigreze” în Occident?

Pentru Martin Luther (1483-1546), marele
reformator german, călătoria  la Roma,
contactele mai îndelungate cu clericii  de la faţa
locului,  a avut asupra lui efectul unui şoc.
Anume aceasta l-a determinat s-o rupă definitiv
cu biserica oficială, romano-catolică. Nu este
exclus că şi asupra lui Dionisie să fi avut  un
impact asemănător aflarea sa un timp la
Constantinopol. Căci una e să detectezi
anomaliile pe teren, trecându-le pe seama
semiignoranţei, a răstălmăcirilor, şi e cu totul
altceva când  mostrele respective sunt lansate
chiar din vârful piramidei.

Pentru început Dionisie îşi va găsi adăpost în
Cetatea eternă, în calitate de umil călugăr, la
mănăstirea Sf. Anastasia, de pe colina Palatină.
În curând însă cultura imensă, acumulată pe
parcursul anilor în bibliotecile din Siria, Palestina,
Egipt şi Bizanţ, disputele cu teologii şi cărturarii
de forţă din Răsărit, cunoaşterea profundă a mai
multor limbi de largă circulaţie, inteligenţa
scăpărătoare şi caracterul sociabil cu care era
înzestrat, l-au impus în fruntea oamenilor de
valoare din Roma. Drept consecinţă papa

Gelasius I, după un scurt timp, i-a încredinţat
organizarea arhivei pontificale, chestiune  de
mare responsabilitate.

Nu toţi l-au întâmpinat, desigur, cu braţele
deschise. Se putea oare fără diverse şicane,
invidie, bănuieli de tot soiul? Era doar bizantin,
deci - un potenţial duşman al bisericii
occidentale. Logic, nu-i aşa?  Şi dacă, Doamne
fereşte, e o iscoadă?  Şi apoi - e prea cult şi
dezgheţat la minte ”barbarul” ăsta. Ceva nu e
curat la mijloc, fraţilor. Amintiţi-vă de Satan. Nu
a fost  de la început şi Lucifer îngerul cel mai
inteligent şi mai frumos din preajma
Creatorului? Să nu ne găsim  cumva beleaua cu
acest străin.

Cu toate că şi-a trăit viaţa cu ”…o nedezminţită
integritate morală, subliniază  Gheorghe L.
Dragulin, cuviosul Dionisie  a fost întâmpinat
cu unele contestări şi a trăit nemeritate
amărăciuni. Pizma şi răutatea acestor
contemporani l-au transformat în multe cazuri
într-un martir al ştiinţei. Le-a primit însă pe
toate cu seninătate şi în tăcere, ştiind că ”nu-i
nimic mai preţios decât adevărul”, după cum
o spune el însuşi”. (“Sfinţi români…”, p. 243)

Aceste hărţuiri Dionisie le anihila prin lecturarea
Sfintei Scripturi, rugăciuni şi muncă.

A mai fost însă ceva la mijloc ceea ce îi alimenta
tăria sufletească. Anume conştiinţa faptului că nu
venea dintr-o zonă aridă sub aspect cultural şi
creştin.“Poate pare lucru nou celor neştiutori,
scria el cu o uşoară ironie şi nedisimulată
demnitate, că Scythia, care se arată
îngrozitoare prin frig şi în acelaşi timp prin
barbari, a crescut bărbaţi plini de căldură şi
minunaţi prin blândeţea purtării. Că lucrul stă
aşa, eu îl ştiu nu numai printr-o cunoaştere
din naştere, ci mi l-a arătat şi experienţa. Se
cunoaşte că acolo, într-o comunitate
pământească deschisă, am fost renăscut cu
harul lui Dumnezeu prin  taina botezului şi am
fost învrednicit să văd viaţa cerească în trup
fragil a prea fericiţilor Părinţi, cu care această
regiune se slăveşte ca de o rodire
duhovnicească deosebită.” (Dr. Nestor
Vornicescu, Mitropolitul Olteniei, ”Primele scrieri
patristice în literatura noastră, sec. IV-XVI,
Editura Mitropoliei Olteniei, Craiova - 1984, p.69).

SUBIECTE ÎN DEZBATERE
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Aceste rânduri ne demonstrează decisiv
apartinenţa lui Dionoisie la lumea băştinaşă din
Scythia Minor, adică a traco-romanilor şi,
concomitent, adevărul că pe  meleagurile noastre
creştinismul a prins rădăcini adânci de timpuriu,
mai înainte decât în multe alte părţi ale Europei.
Iar acest proces s-a datorat atât propovăduirelor
unor pelerini străini cât şi a multor autohtoni.

Un capitol important în activitatea sa revine
transpunerilor din greacă în latină a marilor
teologi din Răsărit. Şi în acest context se cere o
precizare. Nu încape nici o îndoială, că marea
majoritate a autorilor nu erau greci de origine. E
o naivitate să consideri că tot ce s-a scris în
greceşte în perioada elenistică şi cea bizantină a
ieşit doar de sub pana autorilor de origine
greacă. Precum latina în Apus era limbă de
comunicare între teologi, ulterior  savanţi şi
scriitori, acelaş rol îndeplinea greaca în Est.
Dionisie considera, şi avea perfectă dreptate, că
s-ar fi creat un gol imens în Vest dacă nu ar fi
puse în circuit cele mai valoroase lucrări
teologice din Răsărit. Aceasta conta, şi nu
simpatiile şi antipatiile de moment.

Printre scrierile traduse de către Dionisie,
atestate cu certitudine, figurează ”Viaţa Sfântului
Pahomie”, ”Învăţăturile Sf. Proclus al
Constantinopolului destinate armenilor”, ”Despre
crearea omului” a Sf. Grigore din Nyssa,
”Epistola Sf. Chiril din Alexandria împotrriva lui
Nestorius”,”Povestirea despre descoperirea
capului Sf. Ioan Botezătorul ş.a. Analizând
această latură  din activitatea lui Dionisie,
cercetătorii au conchis că “…biserica romano-
catolică îi datorează numeroase traduceri din
greacă a unor lucrări teologice de o
inestimabilă valoare” (“Encyclopedia: Dionysius
Exiguus”, vezi: www. newadvent.org/cathen/
05010b.htm).

Această importantă lucrare a fost  posibilă şi
fructuoasă întrucât Dionisie ”…era bine instruit în
latină şi în greacă, de aceea activitatea lui (în
calitate de tâlmaci -n. n.) a constituit un factor
decisiv în schimbul dintre culturile de est şi de
vest” (“Collier”s Encyclopedia: with bibliography
and index: of 24 volumes”, 1973, v. 8, p. 239).

Din păcate, nu se cunosc astăzi lista tuturor
lucrărilor transpuse în latină de Dionisie. Mai e

încă un detaliu ce se cere subliniat. Unele din
originale nu s-au păstrat din cauza vitregiilor
timpului şi din pricina ignoranţei şi răutăţii
omeneşti. Acestea au rămas doar graţie
traducerilor făcute de pământeanul nostru. Din
aceste considerente meritul său e şi mai mare.

Şi încă un detaliu caracteristic. El nu se
mulţumea să transpună doar dintr-o limbă în alta.
Ci, în cunoştinţă de cauză, însoţea de obicei
aceste scrieri cu precuvântări şi comentarii,
necesare pentru a fi înţelese şi mai bine
recepţionate de teologii din Occident. În această
trudă deosebit de importantă, grea şi
responsabilă el a trebuit să înfrunte numeroase
suspiciuni şi animozităţi ce deveneau tot mai
înverşunate între teologii din Est şi Vest.

Aşadar, putem afirma fără exagerare, că în
tendinţa apropierii dintre cele două biserici
creştine, idee inclusă iarăşi în agenda zilei,
consângeanului  nostru îi reveni  rolul de
precursor!

Activitatea lui a fost variată, îmbrăţişând şi alte
aspecte valoroase: “…O mare importanţă o
constituie contribuţia lui Dionisie în ştiinţa
legilor canonice, începutul cărora
creştinătatea occidentală i le datorează
anume lui” (“Encyclopedia: Dionysius
Exiguus...”). Recunoaşterea meritelor sale
excepţionale în această ramură nu e singulară.
Cu toate că şi aceasta ar fi fost îndeajuns, ţinând
cont de autoritatea ediţiei. Colecţia întocmită cu
râvnă şi chibzuinţă de către Dionisie,
“…constituie, consideră alţi exegeţi în
materie, baza multor activităţi juridice în
decursul mai multor secole în Biserica din
Vest” ( “Colier”s Encyclopedia...”).

Lucrarea, intitulată mai târziu “Collectio
Dionysiana”, cuprinde o culegere de decrete
sinodale care au suportat, iniţial sub
supravegherea autorului, două ediţii. Primul
compartiment, “Codex canonum Ecclesie
Universe”, conţine canoanele sinodului oriental şi
învăţături în greacă şi latină. E vorba de Consiliul
ecumenical din Niceea ( anul 325) şi până la cel
din Chalcedon (451).

Al doilea, “Codex canonum ecclesiasticarum”, e
în latină. Acesta are unele tangenţe comune cu
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cel anterior, dar e omis Consiliul din Efes (431).
În schimb cuprinde ”Canoanele Apostolilor”,
precum şi Consiliul din Sardica, pe lângă 138 de
canoane ale Consiliului African din Cartagina
(419). Deci se completează reciproc.

Dionisie a mai elaborat o culegere de ordonanţe
papale, intitulată “Collectio decretorum
Pontificum Romanorum”, începând cu sfântul
părinte Siricius până la Anastasius (384-497).
Dar ea mai conţine - detaliu important - şi
scrisorile papei Inocenţiu I (401-407). Lucrarea
respectivă  cuprinde 41 de decrete papale,
reprezentând “…prima colecţie reală de
canoane” . (“The Encyclopedia Americana”.
International edition, complete in thirty volumes,
v. 9, p.136).

Ea a devenit o carte de referinţă atât după
publicare cât şi în secolele următoare. Astfel, un
grupaj selectiv al canoanelor şi decretelor
pontificale a fost înmânat lui Carol cel Mare (742-
814), la solicitarea acestui ilustru monarh, semn
că Dionisie era considerat un teolog de frunte.
Adevărul acesta a fost remarcat şi mai târziu:
“…El a întocmit o culegere de canoane
bisericeşti în care pentru întâia oară a fost
folosită în literatura teologică aşa numitele
principii apostolice”. (“Enţiklopediceski slovar
Brokgauza i Efrona”, S. Peterburg, 1894, t. 20,
p.758). Această înaltă apreciere e împărtăşită şi
de alţi experţi în materie: “…lui îi datorăm o
colecţie de canoane care a avut o mare
autoritate în Occident”. (“The Encyclopedia
Britannica. A New Survey…”).

O ramură la fel de importantă în care Dionisie a
lăsat o adâncă urmă e şi cea didactică. De fapt
nici nu se putea altfel. Cultura sa variată şi
profundă inspira un mare respect. Era natural ca
el să fi fost solicitat de oamenii dornici de
cunoştinţe. Cossiodorus ne informează că dânsul
a consacrat mai mulţi ani pedagogiei, a predat
diferite discipline, printre care şi dialectica etc.
Aceasta înseamnă că el excela şi în arta retoricii,
element absolut necesar unui profesor în acele
vremuri.

O altă latură importantă din bogata activitate a lui
Dionisie e legată de cea a introducerii în vest a
tabelului ciclurilor pashale, elaborat de reputatul
teolog Chiril din Alexandria, cuprinzând perioada

anilor 437-531) Unii biografi sunt de părere, şi nu
fără temei, că anume în timpul acestor
preocupări, menite în fixarea pe mai mulţi ani a
datei sărbătoririi Paştelui, stabilit la Niceea (325),
dar încă neacceptată de către toţi teologii din
Occident, Dionisie a simţit necesitatea precizării
anului naşterii lui Iisus Christos.

În prima fază el a cercetat cu migală datele
laconice, referitoare la acest eveniment, pe care
ni le relatează Evangheliile. Ulterior însă şi-a
extins aria de investigaţii, apelând la toate
izvoarele accesibile şi cunoscute atunci, în care -
direct sau indirect - putea afla detaliile
trebuincioase. De un mare ajutor i-au fost în
această apoteoză a activităţii sale, cunoştinţele
pe care le avea şi în ştiinţele exacte. Or, Dionisie,
precum subliniază biografii, “…pe lângă faptul
că ştia profund  Sfintele Scripturi, mai era în
acelaş timp şi un desăvârşit matematician şi
astronom”. (“Encyclopedia Britanmnica. A New
surwey…”. Şi în alte lucrări de  referinţă se
menţionează faptul că “…el a avut o înaltă
reputaţie  în calitate de teolog, matematician
şi astronom” (“The New Encoclopedia
Britannica“).

În perioada acestor îndelungi frământări lui
Dionisie îi veni ideea  genială care a avut impact
asupra întregii civilizaţii umane. El a scris o
lucrare unde susţine cu fermitate  că socotirea
anilor în noua epocă trebuie să înceapă de la
naşterea - mai precis,  întruparea - Mântuitorului.
El afirma, şi pe bună dreptate,  că e o ruşine
pentru toată creştinătatea ca în cronologia anilor
să se continue folosirea noţiunii ”era Diocleţiană”.
Întrucât acest împărat roman, după cum se ştie,
a fost unul dintre cei mai sângeroşi prigonitori ai
creştinilor.

Astfel consângeanul nostru ”…e întemeietorul
erei dionisiene deoarece primul în lucrarea sa
pashală “Liber de Pashate“ ( “ Cartea Paştelui “
n.n.), a adoptat naşterea lui Iisus Christos,
raportată de dânsul la anul 754 după fondarea
Romei, de începere a acestei numerotări”
(“Bolşaia Enţiklopedia”, S. Peterburg, 1902, t.8,
p.533-534).

A. Donini, subliniază de asemenea că ”…ideea
enumerării anilor începând cu acest
eveniment (naşterea lui Iisus - n.n.) a
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revoluţionat întregul calendar şi, până la urmă
a fost unanim acceptată. Cronologia anilor
propusă de către Dionisie e cu mult mai bună
decât toate celelalte… Astfel s-a născut
noţiunea “înainte” şi “după  Christos” care, în
prezent, pare o formulare atât de firească”. (A.
Donini, “Istoria creştinismului…”, p. 312-313).

Dar, ca orişice idee genială, şi aceasta nu a fost
acceptată atât de repede, după cum ar fi trebuit.
În documentele oficiale noţiunea de ”era
creştină” s-a statornicit abia după mulţi ani.
Formularea “era dionisiană” nu a fost aprobată.
Deranja prea mult urechile sensibile ale înalţilor
prelaţi. Indivizii cenuşii, omniprezenţi în preajma
puternicilor de o clipă, zgândărându-le orgoliul,
i-au convins pe aceştia  că gestul e prea din
calea afară. Le-ar umbri propriile merite.

În Franţa şi Anglia noţiunea a început să fie
folosită  din secolul VIII. În Germania din veacul
IX. În schimb în Italia această formulare e utilizată
oficial în actele pontificale abia în 968, pe timpul
papei Ioan al XIII-lea. Prin urmare, cu 408 ani mai
târziu după trecerea în nefiinţă a lui Dionisie! În
Spania numerotarea anilor a continuat până în
secolul XIV să se facă de la era lui Octavian
August (a. 38 î. Ch). Iar în Bizanţ calcularea
continua de la facerea lumii, pe care Consiliul de
la Constantinopol (a. 681), al treilea sub acest
nume şi al VI mondial, l-a fixat în anul 5509 î. Ch.

E teribilă rutina omenească. La fel ca şi
dezlănţuirea.

Întrucât Dionisie a omis plasarea anului zero
între anul 1, înainte de naşterea lui Ch. şi anul  1
după naşterea lui Christos, aceasta a declanşat
mai târziu dispute aprinse între cronologi care
continuă şi astăzi. Poate oare mileniul propriu-zis
să înceapă în anul 2000 d. Ch. ori în 2001? Din
punct de vedere matematic răspunsul corect e
anul 2001, fiindcă noi trebuie să adăugăm 2000
la un an. Tradiţional însă fixăm anul 2000,
deoarece e o cifră rotundă, deşi data aceasta,
evident, este falsă.

Aceasta  însă e o problemă care iese din cadrul
subiectului pe care ni l-am propus să-l tratăm.

Un lucru e clar. Dionisie ”…e una din cele mai
interesante personalităţi ale epocii sale şi
care avea să se dovedească de două ori

geniu., menţionează cercetătoare M.
Stavinschi, a fost geniu pentru că el este cel
căruia i-a venit ideea de a introduce, ca
origine a numerotării anilor, anul naşterii lui
Iisus Hristos, ceea ce va fi acceptat încetul cu
încetul de toată lumea, indiferent de religie. A
fost poate cea mai simplă cale de a impune
creştinismul pe glob.

Dar a mai fost geniu şi pentru că, deşi trecuse
peste cinci secole de la naşterea lui Iisus,
reuşeşte să aprecieze acest moment cu o
aproximaţie de numai 4-7 ani, eroare extrem
de mică dacă ne gândim  la posibilităţile pe
care le avea în acea vreme şi la faptul că nici
astăzi nu cunoaştem cu exactitate momentul
naşterii Mântuitorului” (“Academica”, anul X,
nr.6 (114), aprilie 2000, p.12).

Înălţătoare ofrande, nimic de zic,  principalul însă
e că sunt  pe măsura omagiatului. Cu atât mai
mult că acestea sunt găzduite în organul de
presă al celei mai înalte instituţii ştiinţifice şi
culturale a ţării. Şi dacă e aşa atunci ne
întrebăm: De ce, domnilor academicieni, nu l-aţi
înaintat din timp pe Dionysius Exiguus, alias
Dionisie cel Smerit, la UNESCO pentru a fi inclus
şi el în calendarul ”Celebration d’niverrsaires”, ca
să fie comemorat, după cum o merită, pe toate
meridianele lumii? Doar e consângeanul nostru
şi ne plângem veşnic de faptul că lumea nu ne
cunoaşte!

 Volumul, ”Sfinţi români şi apărători ai legii
strămoşeşti,” editat la  Bucureşti în 1987, sub
supravegherea Patriarhiei bisericii ortodoxe
române, cuprinde şi un vibrant articol, consacrat
acestui înaintaş extraordinar. În lucrarea ”Istoria
bisericii ortodoxe române,” semnată de Mircea
Păcuraru, profesor la institutul Teologic
Universitar din Sibiu etc., se vorbeşte de
asemenea despre Dionisie. Şi atunci cum se
explică faptul că e omis în Calendarul ortodox
pentru anul 2000, editat de Mitropolia Olteniei?
Ce-s cu jumătăţile astea de adevăruri?

Dionisie nu este inclus, din păcate, nici în
Calendarul creştin ortodox pentru anul 2000,
tipărit la Chişinău cu binecuvântarea Î.P.S. Petru
Pădureanu, Mitropolit al Basarabiei şi Exarx al
Plaiurilor. De altfel, de rând cu unele nume
supărătoare pentru urechea noastră, cum ar fi

SUBIECTE ÎN DEZBATERE
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Cuviosul Antonie de la Pecerska Lavra din Kiev
sau Cuv. Iov din Poceaev, întâlnim  şi multe
nume scumpe nouă: Filus, episcop martir din
Tomis, Binecredinciosul Voevod Ştefan cel Mare
şi Sfânt, Sf. Ierah Petru Movilă, Mitropolitul
Kievului etc. etc.

Cât priveşte Calendarul creştin ortodox - 2000,
întocmit în cancelaria Î.P.S.Vladimir, Mitropolitul
Chişinăului şi al întregii Moldove (!),  ce să
spunem? Cu toate că figurează şi aici cele două
nume de rezonanţă, incluse în calendarul
precedent, în schimb foieşte de tot felul de clerici
şi prinţi ruşi. Printre aceştia e şi Aleksandr Nevski
(1220-1263), cunoscut nouă doar prin faptul că a
luptat  împotriva suedezilor şi nemţilor,
apărându-şi, chipurile patria. Mai puţin se ştie că
acest kneaz, canonizat de biserica rusă, a purtat
lupte şi pentru subjugarea micilor popoare
baltice.

Dionisie, desigur, lipseşte. În schimb alcătuitorii
calendarului nu au uitat să le amintească
enoriaşilor de ziua de naştere a lui vladâka
Vladimir.

Suita de nedumeriri nu se încheie însă aici.

“Dacă mi s-ar cere părerea despre Dionisie
Smeritul, eu sunt convins că sub numele şi
haina lui modestă se ascundea un mare
geniu, expert în aproape toate ştiinţele,
(cunoscute în vremea aceea - n. n.)
menţionează  italianul  Ambrosius Amelli, exeget
în materie. Dionisie era, subliniază acesta în
continuare, expert în aproape toate ştiinţele;
unul din acei oameni pe care obişnuim să-i
numim “biblioteci vii”  sau ”ambulante”, încât
nu fără temei a afirmat Cossiodor despre el:
”tot ce putea căuta cititorul la alţii, afla   în
ştiinţa lui în mod strălucit” Căci în el admirăm
pe omul foarte învăţat în ştiinţa Sfintelor
Scipturi, pe cunoscătorul desăvârşit al
Sfinţilor Părinţi, pe magistrul veteran al
catedrei de dialectică, egalul lui Cossiodor
însuşi, pe corifeul tuturor dascălilor de drept
canonic, pe preaînvăţatul bărbat în amândouă
limbile, greaca şi latina, pe cel atât de distins
în ştiinţa calculelor astronomice, încît a
devenit ”părintele erei creştine” şi prin
părerea sa inapelabilă a fixat pentru veacurile

viitoare modul sărbătoririi Paştilor, pe cel
preapriceput în aghiografie. (Citat după
lucrarea “Sfinţi români şi apărători ai legii…”.
p. 246-247)

După cum vedem, aprecieri elogioase  a
activităţii lui Dionisie, şi pe altă corabie.  Nota
discordantă e că dacă, eventual, consultăm
Calendarul romano-catolic pentru anul 2000,
descoperim cu mâhnire - şi revoltă chiar ! - că
“părintele erei creştine” etc. etc. este omis şi aici.
În schimb e plin de atâtea şi atâţea…

Se zice - e deja o axiomă - că politicienii una
vorbesc, alta fac şi cu totul altceva gândesc. Dar,
precum vedem, acestui principiu diabolic i se
supun deopotrivă nu numai aceştia.

Teodor GOJOCARU

SUMMMARY

Dionysius the Humble, approx 500-560

BC, also known as Dionysius Exiguus,

as it appears in the largest

Encyclopaedias of the world, was an

outstanding personality.

His contribution to the translation

of the works of Christian theologs

from the East into latin, to the

enrichment of the canonical law in West,

which  hi initiated and carried out,

is imense.

Dionysius is the founder of the Christian

Era, as he first had the idea of calculat-

ing the years as from the birth of Christ.

His innovation revolutionized all

callendars, and has ultimately been

accepted every where in the world.

Very strange, but his name has been over

looked in the anniversaries” calendar

for 2000, elaborated by UNESCO.
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S   istemul matematic al timpului, format

 din două ere - creştină şi antică, are un

neajuns esenţial din cauza lipsei la

hotarul acestor două ere a cifrei zero, ceea ce ar

însemna că era noastră începe nu de la zero, ci

de la +1.

torim nu încheierea anului împlinit, trecut prin

viaţa noastră, ci întâlnirea anului nou.

4. Anii de trecere (ani de hotar) dintre secole şi

milenii sunt anii simpli 1901, 2001, 2101, dar

nu anii seculari şi milenari 1900; 2000; 2100,

fapt ce are un efect psihologic negativ în

conştiinţa omului. Nu întâmplător în

chestiunea aceasta se făceau greşeli în

trecut, se fac acum şi se vor face şi în viitor.

Pentru a modifica sistemul erelor, propun

comunităţii mondiale şi comitetului internaţional

pentru reforma calendarului de pe lângă ONU o

variantă alternativă a erei creştine care prevede

introducerea cifrei zero la hotarul dintre era

antică şi cea creştină, ce ar întemeia un nou

principiu de numărare şi calculare a anilor -

principiul anilor împliniţi. Aceasta se poate

efectua prin două metode:

METODA I:

Deplasăm în dreapta întregul şir de ani ai erei

noastre cu un interval de un an, iar în locul

eliberat de cifra +1 introducem cifra 0. În acest

caz toate cifrele erei noastre de la +1 până la

2000 se mută consecvent cu o unitate egală cu

un an în dreapta, ocupând corespunzător locurile

anilor împliniţi. Anul +2000, ocupând poziţia cifrei

anului curent +2001, încă o dată se repetă, de

data asta ca an de bază împlinit, la care se

adaugă zilele anului curent. La rândul său, anul

curent 2001 se va scrie, când vor fi încheiate

SUBIECTE ÎN DEZBATERE

tehn. Grigore POPESCU

Consecinţele faptului acesta:

1. Deformarea artificială a sistemului spaţiu-

timp.

2. Necorespundera sistemului arătat cu regulile

matematicii:

Lipsa de congruenţă dintre sistem şi axa

absciselor (axa X) a sistemului de

coordonate Descartes;

Lipsa de congruenţă dintre sistem şi

progresia aritmetică cu primul membru

negativ şi raţia +1:

-3; -2; -1; 0; 1; 2; 3…

Necorespunderea sistemului erelor unite cu

funcţia timpului: y=kx (S=Vt, s=ct), graficul

căreia trece prin zero (0).

3. Din cauza lipsei cifrei zero la începutul erei

creştine, se numără nu anii împliniţi, ci

începutul lor (primele clipe), de aceea sărbă-

... -4 -3 -2 -1 +1 +2 +3 +4 ... +2001

     

Era antică Era creştină
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toate zilele acestuia. Din momentul acesta el

devine an de bază şi îl va schimba pe 2000. Este

evident, că este târziu de repetat anul 2000. Deci

s-ar putea repeta orice an care se va împlini în

viitor.

METODA II:

Se prevede deplasarea lanţului anilor erei antice

în stânga cu o unitate egală cu un an, iar în locul

eliberat de primul an al erei antice -1, se intro-

duce cifra zero. După o astfel de operaţiune

toate cifrele anilor erei creştine (de la +1 până la

+2001 inclusiv) ar fixa corespunzător anii împliniţi

cu aceleaşi numere. Deci la anul 2001, devenit

împlinit, s-ar fi adăugat zilele anului 2002 (de la 1

ianuarie), devenit an curent.

Metoda II este mai simplă şi ar avea mai puţine

consecinţe negative, deoarece anii nu-şi vor

schimba numerele, cei începuţi devenind

împliniţi. Aici se şi efectuează trecerea de la un

principiu de calcul al anilor la altul.

Dacă ar fi făcută reforma anume acum (în anul

nou 2001), am fi sărbătorit următorul an nu ca

întâlnirea anului nou 2002, ci ca încheierea anului

2002, însă nu ne-am lua adio de la el, fiindcă

acesta ar figura timp de un an ca an de bază.

Priviţi graficul erei creştine existente la momentul

actual şi varianta ei alternativă rezultată prin cele

două metode sus-descrise:

Era creştină unită cu era antică (la moment
existent)

Metoda II:

SUBIECTE ÎN DEZBATERE

... -4 -3 -2 -1 +1 +2 +3 +4 ... +2001

     

Era antică Era creştină

Varianta alternativă

Metoda I:

... -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4...+2000

     

Era antică Era creştină

Data anilor curenţi
ai erei

Anii împliniţi, zilele anilor curenţi ai
variantei alternative (metoda II)

actual existente Anul de
bază împlinit

Data anului
curent, următor

după anul împlinit
5 martie 2001 2001 5 martie 2002
31 decembrie 2001 2001 31 decembrie 2002
1 ianuarie 2002 2002 1 ianuarie 2003

Practic se va scrie mai simplu:

Anul de bază împlinit Data anului curent

2001 5 martie
2001 31 decembrie
2002 1 ianuarie

După cum vedem, şi datele se indică invers în

comparaţie cu datele şi anii curenţi ai erei

actuale.

Sistemul variantei alternative a erei creştine,

dacă va fi implementat în practică, un timp va fi

folosit paralel cu sistemul actual, iar mai târziu va

deveni de bază. În scopuri ştiinţifice, economice

ş.a. poate fi adoptat şi folosit şi la momentul

actual.

Spre deosebire de metoda I, în care cifrele anilor

premergători ocupă locurile cifrelor anilor

următori, în metoda II cifrele (numerele) anilor

erei creştine rămân neschimbate, deci nu se vor

naşte probleme în calcularea anilor jubiliari,

onomastici, vârstei pensionare ş.a.

Odată ce varianta alternativă a erei creştine, se

deosebeşte de era creştină actual existentă prin

cifra zero, care schimbă principiul numărului

anilor, se schimbă şi forma indicării zilelor şi

anilor în calendare, calculatoare, bănci ş.a.

Presupunem că am aplicat metoda II a variantei

alternative. Spre exemplu, 5 martie 2001 al

actualei ere.

... -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 ... +2001

     

Era antică Era creştină
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ţesuturi de animale sau de materiale “străine” de

organism, organice sau anorganice, a constituit

pe parcursul timpului sfera de activitate a

implantologiei dentare.

Implantarea de dinţi artificiali semnalată de

cercetările antropologice ca fiind practicată, empiric

desigur, încă înaintea î. Ch a devenit în prezent o

metodă de reabilitare ocluzală a edentaţiilor.

Stomatologia cât şi implantologia au apărut în

formă empirica, odată cu cea mai des efectuată

operaţie.

Prima operaţie efectuată la om a fost extracţia

dentară.

Iar primele încercări de implantare posibil că ar fi

fost practicate de civilizaţia Maya din America

Centrală acum 10 mii ani î. Ch, întroducând în

alveolele proaspete după o extracţie totală, dinţi

confecţionaţi din safir albastru. Chinezii practicau

implantarea dentară cu 3200 de ani înaintea erei

noastre. Etruscii cu 2500 de ani în urmă realizau

fixaţii dentare în aur, incrustate în osul

maxilarelor. Încă la egipteni erau utilizate, în

acest scop, legaturile dentare şi incluziunile

dentare de la animale, dinţi încrustaţi în fildeş,

aşa cum o demonstrează piesa descoperită în

Sunkers la o mumie egipteană din dinastia N sau

V (2500 ani î. Ch.), găsită în necropola de la

Giseh. Blazoni Perrine descoperă existenţa unor

dinţi artificiali ataşaţi cu fir de aur de dinţii

existenţi ai unor mumii din aceeaşi perioadă,

despre care se pomeneşte şi în papirusul

“Ebers”. De remarcat strădania “vindecătorului”

de a reda un relief ocluzal dentar asemănător

dinţilor absenţi de pe arcadă.

Medicii Egiptului antic erau vestiţi mai ales în

centrele urbane, cum au fost Teba şi Memfis.

Invazia arabilor, incendierea bibliotecii din

Alexandria, scurgerea inexorabilă a timpului au

dus la dispariţia unor izvoare istorice privind

tehnologia acelor vremuri şi principiile ce

fundamentau intervenţiile stomatologice.

Conform opiniei lui Brown, fenicienii au cunoscut

legătura interdentară şi dinţii incrustaţi cu fir de

aur introduşi în os cu mult înaintea egiptenilor.

D   in timpuri îndepărtate şi până în

   zilele noastre, istoria societăţii a

evoluat o dată cu istoria medicinei.

Dar, de-a lungul anilor, prin descoperiri epocale,

medicina a cunoscut mari transformări, căci

pentru a avansa pe drumul civilizaţiei, omenirea

a pătruns tainele multor boli, le-a elucidat

cauzele şi a conceput metodele de tratament şi

profilaxie a multora dintre ele.

Un loc important în spectrul medicinei generale i-

a revenit şi stomatologiei cu problemele sale

majore de sănătate publică, datorită morbidităţii

crescute (caria şi paradontopatiile) şi defectelor

secundare - edentaţia.

Executarea diferitelor manopere de rezolvare a

edentaţiilor, începând cu utilizarea propriului

dinte al pacientului şi până la utilizarea diferitelor
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Muzeul Arheologic din Atena şi muzeul Şcolii

dentare din Paris deţin piese provenite din

antichitatea greacă, atestând cunoaşterea

mijloacelor simple de contenţie şi prin unele

metode de implantare.

În unul din muzeele din Peru se află craniul unui

inc având 32 dinţi implantaţi, confecţionaţi din

cuarţ şi ametist. Această operaţie a fost

efectuată prin anii 800 d. Ch.. În muzeul

paleontologic de la Universitatea Harward

(SUA) este demonstrat un craniu din epoca

precolumbiană, cu o piatră prelucrată şi

întrodusă în mandibulă.

Abulacasis de Zaera (Avicenna), renumitul

chirurg arab, ar fi făcut replantări şi implante

endoosoase în a. 1013. Prima descriere cu

caracter ştiinţific a unor elemente de

implantologie este făcută în primul tratat de

stomatologie intitulat “Le Chirurgien Dentiste,

Traité de Dents”, al lui Pierre Fauchard

(sec. XVIII).

La Ambroise Paré (1593), găsim studii concise

asupra diferitelor încercări implantologice din

acea epocă.

Prin 1545 Ryff Walter Hermann din Frankfurt

comunică una dintre primele metode de implantare.

Lecluze, în 1754, susţine că ar fi aplicat

reimplantarea la peste 300 de soldaţi francezi.

Maggiolo publică în 1809 “Manualul de artă

dentară”, în care descrie inserţia în alveolă a

rădăcinilor din aur dintr-un aliaj de 18 carate şi

aplicarea în rădăcină a unei coroane cu pivot.

Lewis, în 1888, implantează un dinte cu o

rădăcină de platină şi o coroană de porţelan.

Znamenscki, în 1891, implantează dinţi de

porţelan, cauciuc sau gutapercă având şanţuri de

retenţie în porţiunea radiculară.

Albrecht, în 1892, a utilizat aurul şi platina pentru

confecţionarea implantelor.

Greenfield, în anul 1913, prezintă un implant

endoosos format dintr-o rădăcină sub formă de

colivie din iridium-platin şi o coroană care

culisează pe această rădăcină.

În 1938 fraţii Strode (Massachusetts, SUA)

comunică despre utilizarea implantelor - şurub

din vitalium întroduse atât în alveole proaspete

cât şi în cele formate artificial.

Deceniile următoare se înscriu ca perioade de

adevărată efervescenţă a spiritului de căutare şi

creativitate în domeniul implantologiei, numeroşi

cercetători preocupându-se de identificarea unor

noi materiale pentru confecţionarea implantelor,

precum şi de perfecţionarea formelor. Sunt

făcute încercări de a folosi implante din porţelan,

platină, alte metale nobile şi aliajele lor, platină

acoperită cu plumb, fildeş, aur, vitaliun, oţel

inoxidabil, acrilot etc.

Printre precursozii implantologiei moderne se

numără şi Formiggini din orarul Modena (Italia)

care propune şi utilizează în 1946 un implant

endoosos în formă de spirală din oţel inoxidabil,

tot el prezintă şi clasifică noţiunea de tehnici de

implantare endoosoasă.

L. Marziani (Paris), publică în 1947 un studiu

asupra rădăcinilor acrilice ca ancoraj al

protezelor mandibulare totale. Despre folosirea

acestui material comunică şi Blum (1948),

Derossi (1949), Jaskerzec (1950), Maurel (1952),

Flohr (1953), Vares (1955).

Cea mai fertilă perioadă în implantologie a

început în urmă cu 3-4 decenii. Continuând şi

astăzi, ea justifică afirmaţia că istoria

implantologiei se scrie sub ochii noştri.

Cel mai important progres realizat în ultimul timp

în implantologia dentară s-a înregistrat prin

studiul implantelor juxtaosoase (subperiostale) şi

îmbinarea acestor cunoştinţe cu teoriile

biomecanice existente. În această direcţie au

devenit clasice lucrările lui Dahl (1943), Marziani

(1949), Gerschkoff şi Goldberg (1949), Sabras şi

Mazoto (1952), Martin (1958), Bello (1964), V.

Popescu (1964), L. Lincow (1967) etc.

Un loc important îl ocupă în cadrul implantologiei

moderne implantele endoosoase: în formă de
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şurub (Lincow, 1963; Chercheve, 1965;

Tramonte, 1965; Heinrich, 1972; Sandhaus,

1970; Branemarc, 1977; Niznic, 1984; T.

Popovici, 1993 etc.), cilindrice (Zee, 1953;

Muratori, 1967; Trattner, 1969; Sandhaus, 1969;

Hopper, 1978; Niznic, 1984; etc), implante cu

inserţie laterală (T3D) propuse de Jullet (1984);

disc-implant propus de Scortecci (1988); lame

(Linkow, 1968; Collun, 1970; Hempel, 1976;

Heinrich, 1971; Mărgineanu, 1975; Popovici,

1993 etc.).

Printre obiectivele principale ale implantologilor

din ţările puternic industrializate, este şi ceea de

a găsi cele mai biocompatibile materiale de

confecţionare a implantelor. Aceste materiale

sunt considerate metalele nobile: oţel inoxidabil,

stelite, tantal, titan, materiale bioactive

(ceramohidroxilapatita, ceramocalcifosfat,

biovito-ceramica), coralul, safirul etc.

Investigaţiile ştiinţifice de ultimă oră au

demonstrat că cel mai adecvat metal pentru

confecţionarea implantelor este titanul (Marca

VT-1-00, şi VT-1-0). E foarte uşor, prelucrându-

se bine, are o rezistenţă mare la coroziune şi

plasticitate necesară.

În prezent, la începutul secolului XX, dominanta

patologiei teritoriului oro-maxilo-facial este

reprezentată de caria dentară şi parodontopatiile

marginale cronice ce duc la extracţii multiple şi

formarea edentaţiilor complexe cerând o

reabilitare ocluzală perfectă. Aceste maladii şi

consecinţele lor conduc la adresarea în creştere

continuă a populaţiei la unităţile stomatologice,

condiţionată şi de cerinţele estetice sporite ale

populaţiei.
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P    rogresul tehnic nu e un adevăr, ci o
   comoditate. Programul e un util variabil.

Ar fi fost util şi pentru greci avionul, să nu

se ducă dintr-o cetate în alta călare pe măgar.

Dumnezeu a făcut lumea şi pe om şi cu omul a
încoronat creaţia Sa. Şi l-a însărcinat să
cunoască lucrurile. De-acolo vine denumirea

lor. Originea primordială  a capacităţii de a
determina numele lucrurilor, care este o
operaţie logică; originea mistică a gândirii

logice.

Apariţia unui mare gânditor e pentru creier ca o
baie pentru om care a muncit, a asudat, s-a

murdărit şi se spală. Gândirea este o “ spălare”
a creierului. Asta mă face câteodată să cred că
gândirea nu e  din creier şi că acest creier e

numai un sediu... De ce gândirea nu e produsă
de creier, care e numai sediu? Fiindcă n-o
produc toate creierele. Dacă inteligenţa ar fi

produsul creierului, atunci între Goethe şi nea
Ghiţă n-ar mai fi nici o diferenţă.

Am auzit odată un profesor de la Politehnică;

am avut impresia că asist la un balet de urşi.
Dacă într-un  salon, într-un colţ, unul fumează şi
tace, ăla e inginer... Inginerul e practic, savantul

nu e practic. Când i s-a spus lui Max Planck,
creatorul fizicii cuantice, că s-a mai găsit o
aplicaţie , el a spus: care e, mă? Uite care... -

Ca să vezi, nici nu m-am gândit.

Inteligenţa, oricât de mare, nu e suficientă
pentru a te curăţa de prejudecăţi. Cu cât

inteligenţa e mai mare, cu atât prejudecata e
mai voinică, fiindcă ai aparat s-o justifici.

Geniul e relief, noutate, invenţie, creare de
epocă şi stil. Nu e neapărat un înţelept, ci un
suprainteligent. Geniile sunt originale, în

măsura în care originalitatea e posibilă. În fond,
maxima mea a fost aceasta: Dumnezeu este
creator, iar omul imitator. Prin încercarea de a

imita mereu Divinitatea, prin proximitatea faţă
de divin, geniul e mai apropiat de cer, dar nu în
măsura în care e apropiat sfântul.

În faţa lui Dumnezeu nu există genii, Dumnezeu
lucrând nu cu genii, ci cu oameni.

Dacă nu cunoşti revelat - prin graţia divină sau

inspirat, nu cunoşti nimic. De pildă povestea cu
mărul lui Newton, care a căzut. Nu ştiu unde am
citit eu stupiditatea asta: “Il tomba dans une

méditation
profonde

qui l’a
conduit
jusqu’ŕ  la

loi de la
gravitation
universelle”.

Şi eu spun:
dacă
Newton

gândea până
la Judecata de
Apoi, nu

descoperea minic!
Dar el a fost mult mai înţelept. Când a fost
întrebat cum a descoperit gravitaţia, a zis: am

fost inspirat. Păi scrie pe măr, sau scrie undeva
în natură “legea gravităţiei”? Fenomenele lumii
interioare şi ale lumii exterioare tac. Iar omul

autonom şi orgolios crede că explorează lumea
interioară şi exterioară cu jocul lui de ipoteze şi
că descoperă ceea ce vrea el. El caută; dar eu

spun că el caută, nu că află. Sau dacă află
trebuie să fie ca Newton, inspirat.

Platon are un demiurg care nu e creator, ci doar

un meseriaş de geniu, fiindcă materia îl
premerge. Prima idee de creaţie reală au adus-
o în istorie creştinii.

De creat doar zeul creează, iar omul imită. Eu
când citesc cuvântul “creaţie” - literară,
muzicală, filozofică - leşin de râs. Omul nu face

altceva decât să reflecte în litere, în muzică sau
în filozofie petece de transcedenţă.
Cum să fie creatura creator?” Hai, tată, să-ţi

arăt eu moşia pe care ţi-am făcut-o când nu
eram în viaţă... ” Păi cum să fie creatura
creator!

Prevederea e raţionalitate. O lege naturală te
pune în situaţia să prevezi fenomenele
legiferate de ea.

În afară de cărţi nu trăiesc decât dobitoacele şi
sfinţii: unele pentru că nu au raţiune, ceilalţi
pentru că o au într-o prea mare măsură ca să

mai aibă nevoie de mijloace auxiliare de
conştiinţă.

Economia situată în afară de drept este junglă.

Petre ŢUŢEA

CUGETĂRI



73

AGEPI NEWS

C   oaliţia pentru Protecţia Drepturilor de Proprietate Intelectuală în Ţările CSI (CIPR) este un grup al

  marilor corporaţii internaţionale, interesate în protecţia garantată a drepturilor de proprietate

intelectuală şi realizarea efectivă a legislaţiei respective în ţările CSI. Coaliţia acordă susţinere iniţiativelor

organelor legislative şi executive, orientate spre perfecţionarea sistemului de protecţie a drepturilor de

proprietate intelectuală şi soluţionarea problemelor fundamentale ale protecţiei mărcilor, brevetelor,

drepturilor de autor şi altor obiecte de proprietate intelectuală. CIPR a organizat în Republica Moldova un

Seminar internaţional pentru reprezentanţii instanţelor judecătoreşti şi ai organelor de drept în incinta

Palatului Republicii (27 martie 2001) şi o Şedinţă strategică comună a Coaliţiei CIPR şi a directorilor

oficiilor de brevete şi mărci în incinta AGEPI

(28 martie 2001).

Programul Şedinţei strategice a inclus rapoarte şi comunicări despre acţiunile de combatere a pirateriei,

contrafacerii mărcilor şi contrabandei cu mărfuri, acţiunile preconizate de CIPR şi oficiile de brevete în

vederea implementării legilor privind proprietatea intelectuală, discuţii despre programele de cooperare

pentru anul curent şi pe termen lung între CIPR şi oficiile de brevete etc.

E   diţia a 29-a a Salonului Internaţional de Invenţii, Tehnici şi Produse Noi este una deosebită,

întrucât e prima ediţie în noul mileniu. Acţiunea s-a desfăşurat la 4-8 aprilie în oraşul elveţian

Geneva. Republica Moldova participă în cadrul Salonului cu 43 dintre cele mai bune invenţii, autorii

acestora fiind cunoscuţii inventatori şi savanţi: Aurelian Gulea, Valeriu Rudic, Ion Bostan, Valeriu Dulgheru

şi alţii.

L   a 30 martie 2001, la sediul AGEPI au fost invitaţi reprezentanţii mediilor de informare din ţară,

  pentru a participa la un training în probleme de proprietate industrială.

În cadrul acestuia au fost abordate următoarele subiecte:

Aspecte legislative ale protecţiei proprietăţii industriale.

Pregătirea cadrelor la Institutul de Proprietate Intelectuală  în vederea funcţionării eficiente a

sistemului naţional de protecţie a proprietăţii industriale.

Promovarea proprietăţii industriale.

Rolul mass-media în diseminarea informaţiei de protecţie a proprietăţii industriale.
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V   ă reamintim că în februarie curent a văzut lumina tiparului "Raportul Anual-2000" al AGEPI,

 câte   un exemplar al căruia a fost expediat în mod operativ la toate oficiile de proprietate

industrială din lume.

Vă atenţionăm că "Raportul Anual-2000" poate fi consultat la Biblioteca Agenţiei, de asemenea poate fi

accesat pe site-ul AGEPI: www.agepi.md

AGEPI NEWS

F     ondul American pentru Cercetare-Dezvoltare Civilă (CRDF) prezintă un exemplu unic de

 parteneriat între organizaţii obşteşti şi persoane particulare în scopul susţinerii cercetărilor comune

ale savanţilor din SUA şi colegilor lor din ţările ex-sovietice.

CRDF efectuează un concurs de granturi, în scopul susţinerii cercetărilor în toate domeniile ştiinţelor

fundamentale şi ale celor aplicate. O atenţie deosebită se acordă cererilor din domeniul agricol şi ştiinţelor

reale, iar proiectele prezentate de către savanţii care au activat în cadrul fostelor întreprinderi ale

complexului militar-de apărare şi de către tinerii savanţi se consideră prioritare. Granturile în cauză se vor

acorda întru susţinerea colaborării dintre savanţii SUA şi colegii lor din Republica Moldova.

O informaţie mai amplă despre CRDF puteţi obţine pe adresa: http:\\www.crdf.org

}  n anul 2000 au fost depuse 98 948 de cereri internaţionale pe calea PCT, ceea ce marchează o

creştere cu 22,9% faţă de anul 1999. Aceste cereri internaţionale constituie echivalentul a 8,5 mln. de

cereri naţionale, deoarece cererile PCT pot desemna toate ţările membre PCT. La sfârşitul anului 2000

erau 109 ţări membre PCT. Pe parcursul a zece ani cei mai activi utilizatori ai Sistemului PCT au fost SUA

(42%), Germania (13,2%), Japonia (10,3%), Anglia (6,1%), Franţa (4%). Republica Moldova a fost

desemnată în anul 2000 în 6 cereri PCT prin intermediul Biroului Internaţional OMPI şi în 1071 cereri PCT

prin intermediul OEAB. Anul trecut s-au înregistrat succese şi în realizarea proiectului IMPACT, acesta

având drept scop formarea unui sistem de examinare electronică a cererilor PCT. Începând cu 1 martie

2001 au intrat în vigoare modificările la Regulamentul PCT (în limba română au fost publicate în BOPI nr.

2 / 2001), care au făcut procedura mai accesibilă şi mai performantă.
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V    enirea primăverii  în acest an, 2001,

a coincis la Agenţie cu vernisajul

cunoscutului plastician Vasile

Dohotaru, maestru în arte.

La manifestaţie a participat şi o altă personalitate

distinsă - dl Constantin Spânu,  doctor în arte

vizuale, decan al Facultăţii Industrie Uşoară UTM

care, ulterior, a şi vorbit despre specificul  creaţiei

lui Vasile Dohotaru.

Iniţial iubitorii de frumos  de la AGEPI au luat

cunoştinţă, pe parcursul câtorva ore, de lucrările

oaspetelui. Apoi, în Sala de conferinţe, s-a

desfăşurat un dialog liber, impulsionat de

lucrările pictorului.

Acţiunea a fost girată de către dl Ion Daniliuc,

Vicedirector General AGEPI.

Dna Eudochia Nica, redactor-şef la revista

“Intellectus”, a făcut o succintă prezentare a

activităţii dlui  Vasile Dohotaru. Cei prezenţi au

aflat că autorul a avut până acum 30 de expoziţii

personale,  deci cea de la AGEPI e a  31-a, şi 15

expoziţii de grup: în Republica Moldova, în

România (Bucureşti, Iaşi, Cluj-Napoca etc.), în

Ucraina (Odesa), în Federaţia Rusă (Moscova,

Sankt-Petersburg). Un indice al valorii lucrărilor

lui Vasile Dohotaru e că multe din lucrările lui se

află în colecţii particulare nu numai în ţările

nominalizate, ci şi din Elveţia, Danemarca,

Franţa, Olanda, Marea Britanie, SUA şi că e
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membru al

Uniunii

Artiştilor

Plastici din

România,

membru-

corespon-

dent al şcolii

de acuarelă

”Aldo

Raimondi”

din Italia.

În continuare

ştafeta a fost preluată de către dl Constantin

Spânu care - moment semnificativ - renunţând la

prelegerea pregătită, a vorbit despre încrustarea

trăirii omeneşti în pânzele pictorului, subiect

atacat de unul din angajaţii de la AGEPI.

O altă întrebare interesantă, asupra căreia dlui a

trebuit să se pronunţe, a fost în ce măsură

calculatorul poate influenţa sau chiar substitui

penelul pictorului.

Să ne amintim în acest context că, în primul sfert

al secolului XIX, când a apărut în Franţa aparatul

de fotografiat, unii au declarat că pictura a murit.

În realitate această descoperire i-a reorientat pe

plasticieni spre alte modalităţi de exprimare.

În fine, mesagerii artelor plastice  au explicat

celor prezenţi,( a fost şi o asemenea  întrebare),

unde se termină influenţa benefică a  mentorilor,

a diferitelor şcoli,  şi unde începe imitaţia care,

treptat, poate  să-l anihileze pe omul de artă.

Pentru a-i înţelege mai bine creaţia, amintim

că dl Vasile Dohotaru a făcut facultatea de

pictură la Odesa (1976-1981), desăvârşindu-şi

apoi măiestria “în laboratoarele de acuarelă” din

Riga (Letonia).

Din relatările plasticianului  nostru publicul a

aflat, printre altele, că el a călătorit foarte mult
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prin  Ucraina, Ţările Baltice, Federaţia Rusă

(până  departe în Siberia) etc. În ultimii ani a

colindat mai ales pitoreştile plaiuri româneşti din

Moldova, Muntenia şi Transilvania.

Această sete de noi impresii, de  cunoaştere a

frumosului palpabil, dar nu doar prin intermediul

galeriilor de arte şi ale albumelor cu reproduceri

din marii artişti ai penelului, ci - în egală măsură -

acela oferit cu abundenţă şi generozitate de

realitatea cotidiană, şi-a lăsat puternic  amprenta

asupra creaţiei lui.

De altfel, dl Constantin Spânu  a menţionat

printre altele:

–  La o contemplare mai atentă a lucrărilor  lui

Vasile Dohotaru suntem copleşiţi de fascinanta

simbioză a diferitelor stiluri cărora el  a reuşit să

le dea o viguroasă notă originală şi distinctivă în

peisajul contemporan al artei plastice româneşti.

Într-adevăr, în creaţia lui Vasile Dohotaru nu

sesizăm influenţa pronunţată a unui ori altui

grand al picturii contemporane sau din trecut.

O fi la mijloc şi focul lăuntric al artistului care,

deşi cunoaşte foarte bine operele reprezentative

ale picturii naţionale şi străine, a avut, totuşi,

curajul  să-şi exprime  prin culori propria viziune

asupra lumii.

Aş vrea să mai semnalez  un aspect din

arsenalul lui Vasile Dohotaru  care, poate, ar

exprima - barem parţial -  fizionomia creaţiei sale.

Nu e întâmplător, probabil, faptul că artistul

apelează îndeosebi la acuarelă.

Temperamentul său dinamic, impulsiv, aflat în

necontenită mişcare în străduinţa de a  detecta

de pretutindeni Frumosul şi Ideea, nu putea fi

exprimat  mai firesc decât prin  acuarelă. Or,

aceasta presupune materializarea  spontană a

impresiilor şi a imaginilor recepţionate.

Pentru aceasta se cere însă o înaltă tehnică. Şi

aceasta nu e îndeajuns

–  A fost un mare tehnician în acuarelă şi

Grigoraşcenco, a remarcat  plasticianul, dar şi-a
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atrofiat sensibilitatea  şi   imaginaţia. E o nebunie

să le aserveşti cuiva din afară. Trebuie să respiri

liber. Dacă le înjugi - te-ai ars…

Şi încă un detaliu care îl caracterizează pe dl

Vasile Dohotaru. Nu se mulţumeşte de cele

realizate, deşi ar avea cu ce să se mândrească.

Explorează mereu noi orizonturi. Tinde perma-

nent să se desăvârşească.

Iar acestea sunt principiile de creaţie ale artiştilor

veritabili.

T. C.
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DIN POŞTA REDACŢIEI

Dragă redacţie “Intellectus”!

Secretul motorului veşnic e descoperit! Este

descoperit în pofida tuturor teoriilor ştiinţifice,

care demonstrează că ideea “perpetuum mobile”

e nerealizabilă. Fizicienii susţin: crearea

motorului veşnic e imposibilă, deoarece încalcă

legea conservării energiei. Multiplele

experimente cu arcul ne demonstrează faptul că

nu încalcă legea, ci o confirmă. Anume la

crearea motorului veşnic se foloseşte această

lege. Savanţii nu au atras atenţia asupra unei

particularităţi. Închipuiţi-vă o greutate, fixată în

partea de sus pe un corp nemişcat, care se

leagănă ca un scrânciob sau balansoar. Dacă

ridicăm greutatea în sus şi-i dăm drumul, ea se

mişcă în jos la un unghi de 180° de la punctul de

cădere. Acum această greutate o unim cu corpul

printr-o spirală. Greutatea cade şi întinde spirala

la un unghi de 180°.

Dacă schimbăm punctul de sprijin, o greutate

poate întinde spirala egal, cu viteza de cădere

diferită sub un unghi de 180°. În această invenţie

se foloseşte viteza. O cantitate de energie poate

da viteză diferită unei greutăţi, dacă-i schimbăm

punctul de sprijin. Construcţia motorului este

simplă. Cheltuielile pentru confecţionare nu sunt

mari, dar câştigul evident e mare. Motorul

funcţionează fără a primi energie din afară. După

putere acest motor e mai superior decât motorul

cu ardere internă. El s-ar putea folosi şi la OZN-

uri.

Autorul nu are finanţe pentru construcţia lui. Spre

exemplu, ca să procuri un rulment, te costă ieftin,

dar să-l construieşti, să-l produci - e nevoie de

mulţi bani.

Afară de idee mai trebuiesc şi sponsori pentru

implementarea ei.

Leonid POPUŞOI
Chişinău, tel. 29-16-75

Creativitatea nu cunoa[te margini [i
nu se epuizeaz= niciodat= -
e o axiom=. Bine]n\eles nu orice idee
poate fi tradus= ]n practic= [i
protejat= prin brevet. }ns= unii
autori [i le sus\in cu insisten\=,
cer`nd s= fie publicate [i promovate.
E [i cazul scrisorii ce urmeaz=.
O tip=rim f=r= nici o interven\ie
din partea redac\iei.
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