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15 ani – Declaraţia de Independenţă
a Republicii Moldova
Cu prilejul aniversării a XV-a de la adoptarea Declaraţiei de Independenţă
a Republicii Moldova, în numele colectivului Agenţiei de Stat
pentru Proprietatea Intelectuală, adresez cele mai calde felicitări
şi urări de sănătate, armare şi prosperitate tuturor cercetătorilor,
inventatorilor, solicitanţilor, titularilor OPI.
Avem tot temeiul să ne mândrim cu rezultatele obţinute şi să armăm
cu toată certitudinea că la ora actuală în Republica Moldova domeniul
de care suntem noi responsabili – proprietatea intelectuală –
este la locul său de cinste, acordându-i-se atenţia şi protecţia
pe care o merită într-o societate modernă.
Sunt concludente, de asemenea, eforturile depuse pentru susţinerea
şi promovarea continuă a cercetătorilor şi inventatorilor din ţara noastră,
consolidarea şi crearea unor noi baze de date pe obiectele
de proprietate intelectuală, întărirea bazei tehnico-materiale a Agenţiei
şi a sistemului naţional de proprietate intelectuală în ansamblu,
care urmăreşte astăzi un singur scop – facilitarea activităţii
de brevetare/înregistrare a solicitanţilor din ţară şi din străinătate.
Permiteţi-mi să vă felicit încă o dată cu prilejul acestui eveniment istoric –
15 ani de la Declaraţia de Independenţă a Republicii Moldova –
şi să vă doresc stabilitate, realizări frumoase în activitatea dumneavoastră
profesională, pace şi belşug în ţară!
Ştefan NOVAC,
Director General AGEPI
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DEZVOLTAREA ŞTIINŢELOR
POLITICE NAŢIONALE ÎN CONDIŢIILE
INDEPENDENŢEI STATALE
A REPUBLICII MOLDOVA

prof. univ., dr. hab.
Gheorghe RUSNAC, membru
corespondent al AŞM, Rectorul
Universităţii de Stat din Moldova

În „Declaraţia de independenţă a Republicii Moldova”, adoptată în şedinţa istorică de la 27 august
1991 a primului Parlament constituit în urma unor alegeri libere şi democratice, se menţionează că
Republica Moldova este un stat suveran, independent şi democratic, liber să-şi hotărască prezentul
şi viitorul, fără nici un amestec din afară, în conformitate cu idealurile şi năzuinţele snte
ale poporului în spaţiul istoric şi etnic al devenirii sale naţionale.

Din momentul adoptării Declaraţiei de independenţă,

noua paradigmă de dezvoltare socială: tranziţia de la o

Parlamentul Republicii Moldova îşi exprimă dorinţa

societate totalitară la una democratică, de la republica

de a stabili relaţii politice, economice, culturale şi în

sovietică cu toate atributele ei la statul moldovenesc

alte domenii de interes comun cu ţările europene,

suveran şi democratic, stat de drept, cu un sistem

cu toate statele lumii, ind gata să procedeze la

pluripartidist, în care partidul de guvernământ se

stabilirea de legături diplomatice cu acestea conform

stabileşte în urma alegerilor libere şi competitive; de

normelor de drept internaţional şi practicii existente

la un sistem administrativ de comandă, centralizat

în lume.

în baza proprietăţii colective (de stat) la o economie

La 2 martie 1992, în cadrul şedinţei ordinare
a Organizaţiei Naţiunilor Unite, tânărul stat suveran
şi independent Republica Moldova este primit unanim
în familia statelor lumii.

de piaţă, bazată pe concurenţă şi coexistenţa liberă
a diferitelor forme de proprietate; de la o ideologie
comunistă totalitară la pluralismul ideologic şi politic,
care respectă dreptul persoanei de a alege şi care
recunoaşte existenţa spectrului doctrinar larg; de la

Au trecut 15 ani de la declararea independenţei

modelul dezvoltării sociale sovietic-comunist la cel

Republicii Moldova – un segment de timp scurt, însă

vestic liberal-democratic; de la modernizarea indus-

bogat în evenimente şi procese semnicative, impor-

trial-militară de tip totalitar la modul raţional-legal de

tante atât din punct de vedere istoric, cât şi politic.

modernizare, care ţine cont de specicul şi posibilităţile

Esenţa acestor procese sociale este condiţionată de

ţării; de la mesianismul sovietic la „westernism”; de la
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civilizaţia şi cultura eurasiatică la cea euroatlantică;

profunzime problema politologiei (ştiinţelor politice),

de la blocada ideologică de tip „cetate asediată” la o

care a apărut doar în condiţiile regimului democratic

societate deschisă, bazată pe toleranţă; de la paterna-

în tranziţie. Vom examina detaliat chestiunea în cauză

lismul de stat şi parazitismul social la activism social

şi graţie faptului că politologia, spun unii, e mai

şi încredere în forţele proprii, în cunoştinţele,

complicată decât zica.

experienţa, competenţele individului; de la unitatea
ideologică de nezdruncinat, creată pe calea reprimării
şi ignorării multitudinii de interese personale,
de grup, naţionale şi sociale la identicarea şi la îmbinarea acestora, stimulând diversitatea lor ca sursă a
dezvoltării sociale; de la perceperea liniară, „alb-negru”
a realităţii şi identicarea de inamici la recunoaşterea
polifoniei şi eterogenităţii, a complexităţii realităţii
înconjurătoare şi căutarea de parteneri.
Tranziţia, după cum o demonstrează practica istorică
de 15 ani, constituie un proces complex şi neliniar. Ea

E cunoscut faptul că Einstein, ind întrebat de ce omenirea care a înregistrat asemenea realizări grandioase
în zică, cum este descoperirea atomului, până în
prezent nu poate găsi mijloace politice care ar preveni
utilizarea energiei atomice în scopuri militare, marele
zician a răspuns: „Pur şi simplu, politologia e mult mai
complicată decât zica”.
Răspunsul genialului zician poate  comentat în mod
diferit:

Ô

omul este mai complicat decât natura;

dimensiuni şi în mai multe trepte. În republica noastră,

Ô

omul este mai imprevizibil (are psihică);

tranziţia a cunoscut şi cunoaşte auxuri şi reuxuri,

Ô

societatea se modică permanent, se dezvoltă mai

s-a desfăşurat şi se derulează concomitent în multiple

succese şi eşecuri sociale. Totuşi, nu poate  pus la

repede decât natura;

îndoială faptul că sistemul totalitar din Moldova s-a
destrămat şi o revenire la acesta este imposibilă.
Astăzi putem constata, de asemenea, că statul suveran şi independent Republica Moldova există, că în

Ô

politologia ca ştiinţă a apărut mai târziu;

Ô

ştiinţele despre societate abordează interese,
de aceea sunt puse mereu în discuţie;

ţară a fost creat cadrul legislativ şi normativ juridic al
unei societăţi democratice. A fost acumulată o anumită
experienţă de funcţionare a instituţiilor democratice,
acestea articulându-se în pluralism politic şi ideologic,

Ô

în ştiinţele politice riscul erorilor este mai mare;

Ô

în ştiinţele politice sunt minimalizate posibilităţile
experimentului;

în pluripartidism, în alegeri libere, în libertatea asocierii
cetăţenilor în multiple organizaţii neguvernamentale şi

Ô

pregurarea societăţii civile, în proprietatea privată şi
concurenţă, în delimitarea puterilor, libertatea cultelor etc. În societate a fost creată o atmosferă politică
absolut diferită de cea din trecut, a crescut o nouă
generaţie de oameni, pentru care democraţia a devenit
o realitate curentă, iar totalitarismul a rămas doar un
capitol în manualul de istorie.

în politică nu totdeauna poţi clasica cauzele
şi prezice urmările;

Ô

Einstein a răspuns astfel din modestie şi stimă faţă
de alte ştiinţe?!

Acestea ind spuse, vom menţiona că pe parcursul
celor 15 ani de independenţă statală ştiinţele politice
autohtone, depăşind faza marginalizării lor, au reuşit

Un produs particular al transformărilor sociale din ul-

să se arme în calitate de domeniu distinct de cerce-

timii 15 ani, dar, în opinia noastră, deosebit de relevant

tare ştiinţică şi de formare profesională universitară.

pentru cursul anterior, prezent şi ulterior al tranziţiei în

Dezvoltarea statului în această perioadă a demon-

Moldova, îl reprezintă apariţia şi dezvoltarea în arealul

strat în mod evident că mecanismul de funcţionare a

investigativ autohton a politologiei, a ştiinţelor politice

societăţii politice moldoveneşti nu poate  perceput la

care, din start, au avut misiunea să efectueze exper-

justa sa valoare în afara ştiinţelor politice. Totodată,

tize ştiinţice de calitate a fenomenului politic nou şi să

perioada în cauză a conrmat cunoscutul adevăr că

ofere soluţii vis-à-vis de democratizarea şi moderniza-

ştiinţele politice constituie una dintre cele mai vulnera-

rea statului şi a societăţii.

bile discipline umanistice, întrucât nucleul obiectului
ei de cercetare este puterea şi statul în deplina lor

În cele ce urmează, ne-am propus să abordăm în
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complexitate. Ştiinţele politice se impun drept oglindă

a realităţii sociale şi sunt chemate să diagnosticheze

la Universitatea de Stat din Moldova – instituţia care a

cursul politic, linia politică nu numai conform factorului

iniţiat şi a dezvoltat ştiinţele politice, dar, cu certitudine,

normativ, ci şi comportamental, relaţional, să explice şi

şi de la Institutele AŞM, precum şi de la alte centre

să descrie realitatea sociopolitică în întreaga ei diversi-

universitare din ţară care s-au încadrat în valoricarea

tate şi contrarietate şi, prin urmare, să asigure practica

ştiinţelor politice. O atare abordare vizează în mod

politică cu tehnologii analitico-politice adecvate.

direct problema redimensionării statutului nostru de

Dacă ştiinţele politice nu-şi îndeplinesc funcţia de
interpretare critică a realităţii, nu-şi exprimă poziţia
independentă faţa de putere, atunci ele, în cele din
urmă, riscă să prezinte o interpretare distorsionată a
fenomenului politic. Iată de ce dezvoltarea relevantă a
ştiinţelor politice e posibilă doar în condiţiile unui câmp
politic deschis, competitiv, adică în condiţiile unui regim
politic democratic.
Astăzi, corelând perioada celor 15 ani de independenţă
a Republicii Moldova cu evoluţia ştiinţelor politice
moldoveneşti, constatăm o semnicaţie dublă a acestei corelaţii. Pe de o parte, înseşi transformările politice
întru consolidarea independenţei statale înregistrate
până acum, procesele de democratizare au fost iniţiate
şi realizate (e şi cu serioase abateri) prin contribuţia
reală a ştiinţelor politice – mai întâi, utilizându-se
modelele, concepţiile, teoriile politice elaborate în
perimetrul general al acestor ştiinţe, iar ulterior, valoricând realitatea autohtonă (pe segmentul ei naţional).
Pe de altă parte, proclamarea independenţei Republicii
Moldova a pus începutul dezvoltării ştiinţelor politice
naţionale.

cadru didactic, de savant, de student, capacitatea şi
tendinţa noastră de a ne identica în spaţiul european
comun al ştiinţei şi învăţământului, de a ne conforma
imperativelor ştiinţice şi educaţionale moderne pentru
a asigura avansarea statului Republica Moldova prin
pregătirea unor cadre de înaltă calicare şi promovarea imaginii lui atât în spaţiul naţional, cât şi pe arena
internaţională.
Constituirea ştiinţelor politice ca domeniu de cercetare
ştiinţică şi sferă de formare profesională a parcurs,
grosso modo, două etape. În prima – anii 1991-1995,
se întreprind primii paşi de instituţionalizare a ştiinţei
politice şi, respectiv, de pregătire şi predare a cursului
normativ de politologie în sistemul de învăţământ superior din Moldova. Acest eveniment este legat direct
de Universitatea de Stat din Moldova. La USM, din
februarie 1990, activează prima în Moldova Catedră
de Politologie. În anul universitar 1990/1991 profesorii USM au elaborat şi au editat în limbile română şi
rusă primul manual de politologie. În 1993, în cadrul
Facultăţii de Istorie a Universităţii a fost creată prima
grupă academică la specialitatea „Istoria şi Politologia”.
În 1994, în cadrul aceleiaşi facultăţi s-a deschis Secţia

Noile orientări democratice în dezvoltarea diferitelor

Ştiinţelor Politice, care asigură pregătirea specialiştilor

domenii sociale, îndeosebi dinamizarea sferei politice,

la specialităţile „Politologie şi Istorie”, „Politologie şi

apariţia fenomenului concurenţei politice, a alegerilor

Drept”, „Relaţii Internaţionale”.

de alternativă, manifestarea spiritului transformator, i-a
determinat pe mulţi savanţi să valorice problematica
ştiinţelor politice. Acest fapt a condus la prolarea
analizei politice propriu-zise şi la instituţionalizarea
ştiinţelor politice în Republica Moldova atât pe liera lor
de investigaţie, cât şi pe cea de instruire universitară.
Dezvoltarea ştiinţelor politice se impune şi în contextul
racordării registrului formativ şi a celui de cercetare la
practicile respective europene. În acest context, ţinem
să remarcăm semnicaţia Procesului de la Bologna în
crearea unui spaţiu european al învăţământului şi al
unui spaţiu european al cercetării ştiinţice ca doi piloni
principali ai activităţii universitare.

Cea de-a doua etapă în constituirea ştiinţelor politice
ca domeniu de cercetare ştiinţică şi sferă de formare
profesională (din 1995-până în prezent) a fost marcată
de instituirea la USM, în baza Secţiei Ştiinţelor Politice
a Facultăţii de Istorie, a unei Facultăţi de Ştiinţe Politice
şi Administrative, restructurată în 2001 în Facultatea
Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative
(FRIŞPA). Facultatea de referinţă a devenit factorulcheie nu doar în pregătirea cadrelor didactice de
specialitate, ci şi în constituirea şi dezvoltarea ştiinţelor
politice moldoveneşti în ansamblu. Începând cu anul
1998, odată cu fondarea pe lângă USM şi AŞM a
Consiliilor Ştiinţice Specializate în domeniul losoei

Abordarea problemei în cauză în contextul european

şi politologiei, iar ulterior, din anul 2003 – la speciali-

şi internaţional are actualmente o însemnătate majoră

tatea ştiinţică “Teoria şi istoria politologiei: instituţii şi

pentru profesorii, doctoranzii, masteranzii, studenţii de

procese politice”, reorganizată pe parcursul anului în
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“Teoria, metodologia şi istoria politologiei: instituţii şi

Ô

impactul integrării europene asupra procesului

procese politice”, au fost elaborate şi susţinute numai la

de democratizare în condiţiile Republicii

USM 26 de teze în domeniul ştiinţelor politice, inclusiv 8

Moldova;

teze de doctor habilitat şi 18 de doctor în ştiinţe. Autorii
lor activează atât la USM, cât şi în alte centre universitare şi academice, precum si în diferite instituţii de stat
şi nonguvernamentale.

Ô

migraţia în Republica Moldova.

De 15 ani Republica Moldova îşi făureşte propriul
destin pe calea independenţei şi democraţiei.

Cercetările efectuate pe parcursul anilor demonstrează

Destinul acesta urmează să condenseze aspiraţia

că în ţara noastră s-a constituit pe deplin şcoala

supremă a cetăţenilor spre armarea drepturilor şi

naţională de ştiinţe politice. Aceasta reprezintă, de

libertăţilor omului. Prin urmare, orice transformare –

asemenea, rodul incontestabil al celor 15 ani de

de natură politică, economică ori socială – trebuie

independenţă a Republicii Moldova.

să e o expresie şi o fructicare a acestei năzuinţe
supreme. Ştiinţele politice, în interpretarea lor

Domeniile prioritare de investigaţie ale şcolii în cauză

modernă, au misiunea să ofere repere teoretice

sunt următoarele:

şi analitice adecvate în această importantă

Ô

şi responsabilă lucrare. Avem convingerea

societatea civilă şi societatea politică: problemele
democratizării şi dezvoltării în contextul integrării
europene;

Ô

deplină că ştiinţele politice naţionale, prin conţinutul,
consistenţa şi vectorii lor de dezvoltare, vor
corespunde întru totul acestui deziderat,

edicarea statului de drept şi punerea în valoare

contribuind la prosperarea democratică

a patrimoniului naţional al Moldovei în condiţiile

a Republicii Moldova.

integrării europene;

SUMMARY

15 years have past from the declaration of independence of the Republic of Moldova – a short space
of time but full of events and signicant processes, important both from the historical and political
point of view. The essence of those social processes is conditioned by the new paradigm of social development: the transition constituting a complex and nonlinear action that develops simultaneously
in multiple dimensions and in different stages.
A special product of the social transformations of the last 15 years that is especially relevant for the
anterior, present, and also for the future transition policy in Moldova, represents the appearance
and development in the autochthonous investigative eld of the political science that from the beginning had a mission to carry out the qualitative scientic examination of the new political phenomenon and to offer solutions directed to the democratization and modernization of the state and
society.
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COMPETITIVITATEA ECONOMICĂ
ŞI PROMOVAREA INVESTIŢIILOR
STRĂINE ORIENTATE SPRE EXPORT –
O PROVOCARE PENTRU ECONOMIA
REPUBLICII MOLDOVA

prof. univ., dr. hab.
Grigore BELOSTECINIC,
Rectorul Academiei de Studii
Economice din Moldova

Începând cu anul 1991, anul declarării independenţei sale, Republica Moldova a pornit pe drumul
anevoios al transformărilor politice, economice şi sociale. În condiţiile economiei de piaţă, ce s-au
impus ca o legitate obiectivă a istoriei, şi după desinţarea Uniunii Sovietice, ţara noastră s-a constituit ca stat suveran pornind, practic, de la un nou început. În această situaţie, dezvoltarea
economiei naţionale devenise condiţia primordială pentru forticarea statalităţii şi securităţii ţării.
Totodată, lipsa totală a experienţei în edicarea statală
şi tranziţia de la o economie centralizat-planicată
la economia de piaţă, constituirea unei noi statalităţi
simultan cu destrămarea vechiului sistem, lipsa unui
plan unic de înfăptuire a reformelor, provocările cu
care s-a ciocnit ţara, încercările de a rezolva problemele doar intuind cu aproximaţie rezultatele, a făcut
ca Republica Moldova să se confrunte, în primii ani ai
perioadei de tranziţie, cu o serie de probleme, specice tuturor statelor ex-sovietice, precum: declinul
accentuat al producţiei; scăderea capacităţii statului de
a dirija procesele economice; destrămarea legăturilor
economice tradiţionale; declinul în productivitate;
reducerea economiilor şi a activităţilor investiţionale;

În acelaşi timp, printre succesele etapei iniţiale
de reformare economică de regulă se evidenţiază
constituirea structurilor juridice şi instituţionale
ale economiei de piaţă, demararea imediată a proceselor de liberalizare economică (liberalizarea
preţurilor, comerţului intern şi extern), crearea sistemului bancar, realizarea unor măsuri de stabilizare,
precum introducerea valutei naţionale, reformarea
sistemului scal, deetatizarea proprietăţii şi dezvoltarea sectorului de întreprinderi private etc. Din aceste
considerente, la etapa iniţială Republica Moldova
era considerată lider printre statele CSI
în realizarea reformelor, inclusiv la capitolul
„liberalizare economică”.

inaţia; scăderea nivelului de trai; creşterea şomajului

Trebuie să recunoaştem că atitudinea oamenilor de

şi a diferenţierii sociale; instabilitatea generală

ştiinţă faţă de procesul de liberalizare în Republica

crescândă şi criminalizarea economiei etc.

Moldova (îndeosebi a preţurilor şi comerţului extern)
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este diferită, pornind de la aceea că stă „... în capul

însuşirea tehnologiilor moderne şi a experienţei

listei erorilor comise”, „... este una din principalele

mondiale de organizare a activităţii pe baza principi-

cauze ale catastrofei economice la care am fost

ilor de marketing.

împinşi” şi până la „unica ieşire din situaţia de
criză” şi „... un puternic factor stimulator de dez-

4.

În urma liberalizării importurilor, au devenit posibile
intrările în producţia naţională a materiilor prime,

voltare a economiei”.

semifabricatelor de calitate, ceea ce poate avea

Fără a ignora unele consecinţe negative generate de

un efect stimulativ asupra producţiei interne

procesul de liberalizare economică (creşterea bruscă

şi a exporturilor.

a preţurilor la etapa iniţială, ce a condus la o esenţială
destabilizare macroeconomică, declinul vădit al sectorului real al producţiei din cauza modicării cererii şi
faptului că întreprinderile noastre, protejate anterior,
s-au dovedit a  absolut necompetitive), considerăm că
liberalizării economice îi revine un rol important, dacă

5.

În condiţiile unei pieţe libere, cererea şi oferta
au devenit principalii factori de reglare a relaţiilor
de piaţă, iar agenţii economici au posibilitatea să
se adapteze mai uşor la conjunctura pieţei.

Cu toate acestea, schimbările produse în sectorul

nu chiar decisiv, în crearea unui mediu concurenţial în

real al economiei au fost, în această perioadă, puţin

Republica Moldova, pornind de la următoarele consi-

impresionante şi abia în anul 1997, pentru prima dată

derente:
1.

de la începutul anilor ’90, a fost înregistrată o creştere

Liberalizarea a servit drept imbold pentru accelerarea activităţii de demonopolizare şi creare a unei
pieţe bazate pe concurenţă.

2.

Prin anularea restricţiilor la export, liberalizarea
a stimulat integrarea Republicii Moldova în economia mondială, a generat adaptarea producătorilor
autohtoni la cerinţele pieţelor dezvoltate.

neesenţială a PIB-lui (des.1), iar criza economică din
Rusia din anul 1998 a avut din nou o consecinţă extrem de negativă pentru economia Republicii Moldova,
în mod deosebit pentru comerţul exterior.
Vorbind despre primul deceniu de reformare
economică în Republica Moldova, constatăm, cu
regret, că în ţara noastră a fost înregistrat cel mai mare

Desenul 1. Dinamica PIB, faţă de anul 1990, %
3.
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Prin deschiderea pieţei interne şi confruntarea

declin al producţiei din toate ţările CSI, iar prestigioasa

întreprinderilor monopoliste autohtone cu concu-

publicaţie „The Economist” plasează Republica Moldo-

renţa străină, a devenit imposibilă dominarea pieţei

va pe primul loc în lume după scăderea medie anuală

interne şi manipularea preţurilor, s-a pus capăt

a PIB-lui în perioada 1991-2001 – 8,5%, ind urmată

fabricării producţiei inutile, a fost lichidată penuria

de Georgia – 8,2%, Tadjikistan – 7,6%, Ucraina – 6,6%,

de mărfuri, a crescut interesul întreprinderilor locale

Congo – 5,4%, Sierra Leone – 3,7%, Letonia – 3,6%,

pentru îmbunătăţirea calităţii mărfurilor, pentru

Rusia – 3,3%, Kirghizstan – 3,2%, Lituania – 2,9%.

Situaţia creată a impus continuarea reformelor cu

De menţionat şi faptul că ritmul de creştere a PIB-

unele modicări, ind necesară o orientare socială

ului în Republica Moldova corespunde mediei pentru

mai pronunţată a acestora, ceea ce a solicitat şi

statele cu economie în tranziţie în general, care în anul

reglementări mai active din partea statului referitoare

2005 a constituit circa 6% (des. 3).

la mersul reformelor.

PIB-ul mondial a înregistrat în anul 2005 o creştere

Astfel, începând cu anul 1998, după o scădere cu

cu aproximativ 3,1%, având o valoare mai mică pentru

aproape 70% faţă de anul 1990, declinul economic a

statele dezvoltate (≈2,3%) şi mai mare pentru ţările

fost stopat şi au apărut premisele unei recuperări şi

în curs de dezvoltare (≈5,8%) şi statele subdezvoltate

creşteri economice. Deja în anul 2000 a fost înregistrată

(≈6,5%). Pentru anul 2006 schimbări considerabile

o creştere de 2,1%, iar în următorii 5 ani – de 6-7%

nu se prevăd.

anual, ceea ce corespunde mediei pe CSI (des.2).

Desenul 2. Produsul Intern Brut, în % faţă de anul precedent
Având o valoare de 2.779 mlrd dolari SUA, PIB-ul pe

De menţionat şi faptul că tendinţele pozitive din ultimii

cap de locuitor a constituit, în anul 2005, 830 dolari

ani demonstrează că economia Moldovei, în mare

SUA (după paritatea de cumpărare a valutei naţionale

parte, se adaptează la condiţiile de piaţă, iar prob-

≈ 2300 dolari SUA).

lemele principale care necesită soluţionare ţin de

Desenul 3. Dinamica PIB-ului în lume în perioada 2004-2006
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ameliorarea calităţii creşterii economice, reducerea

Chiar dacă în literatura economică nu există până în

migraţiei masive a forţei de muncă, crearea unui mediu

prezent o opinie unică referitoare la conţinutul noţiunii

cu adevărat atractiv pentru antreprenoriat şi atragerea

de “competitivitate”, în linii generale aceasta poate 

investiţiilor străine.

denită drept:

Economia mondială este profund marcată de feno-

Ô

capacitatea unei ţări, în comparaţie cu alte ţări,

menul globalizării afacerilor, creşterii interdependenţei

de a forma şi asigura un mediu economic, social

economice între state, integrării economice la nivel re-

şi politic care să susţină crearea accelerată

gional, european sau chiar mondial. În aceste condiţii,

de valoare adăugată;

economia mondială devine una globală, iar creşterea
economică se aă într-o relaţie de dependenţă cu

Ô

baza unei utilizări inovative a resurselor umane,

competitivitatea internaţională a unei naţiuni.
Trebuie să recunoaştem că globalizarea nu are alternative. Ea a devenit o realitate obiectivă a integrării

capacitatea de a obţine o productivitate înaltă pe
nanciare şi materiale;

Ô

capacitatea de a crea valoare pentru consumatori

economice a statelor lumii, proces început cu multe

tot mai sosticaţi şi mai exigenţi, dispuşi să

decenii în urmă (sau poate chiar cu sute de ani în

plătească preţuri mai mari pentru o valoare

urmă, dacă e să considerăm începutul globalizării de-

percepută mai mare;

scoperirea Americii de către Cristofor Columb), având
astăzi ritmuri de creştere mult mai rapide.

Ô

capacitatea întreprinderilor, industriilor,
ramurilor, naţiunilor de a asigura factorilor de

Este evident şi faptul că globalizarea cuprinde cele

producţie un prot şi un nivel de folosire relativ

mai diverse domenii ale societăţii umane, devenind o

crescut, pe o bază durabilă, acestea ind expuse

lege universală pentru etapa actuală a procesului de

concurenţei internaţionale.

internaţionalizare. Totodată, componenta economică a
acesteia constituie partea cea mai importantă. Anume
transformările de ordin economic produse în ultimele
decenii în lume, cum ar  extinderea rmelor naţionale,
în căutarea de noi surse de proturi dincolo de graniţele

La capitolul dat putem menţiona că, deşi a progresat
în ultimii ani, Republica Moldova prezintă încă serioase
decalaje de competitivitate în context mondial
şi european.

statului de origine, devenind astfel transnaţionale,

Ţara noastră a fost inclusă pentru prima dată în Raportul

creşterea considerabilă a mobilităţii capitalului şi inte-

privind competitivitatea globală, realizat de Forumul Eco-

grarea pieţelor nanciare, declinul continuu al rolului şi

nomic Mondial (cel mai prestigios raport internaţional de

importanţei economice a graniţelor politice naţionale,

competitivitate) abia în anul 2005, ind plasată pe poziţia

revoluţia informaţională etc. sunt considerate printre

82 din totalul celor 117 state.

cele mai importante motivaţii ale globalizării.
Indiferent dacă sunt mari sau mici, puternice sau
slabe, ţările sunt egale în faţa noilor reguli ale schimburilor economice internaţionale. Implicarea ţărilor
în tranziţie în procesele generate de fenomenul
globalizării se complică şi prin faptul că integrarea

De menţionat că clasamentul ţărilor după indicatorul creşterii competitivităţii (competitivitatea
macroeconomică) în perioada 2002-2005 nu a suferit
modicări considerabile pe parcursul ultimilor ani, iar
poziţia de lider o menţin Finlanda, SUA şi Suedia.

acestora în economia mondială decurge concomitent

Dintre fostele state socialiste cea mai bună poziţie o

cu reformarea economiilor sau tranziţia acestora la

are Estonia (poziţia 20), Slovenia (poziţia 32), Repub-

economia de piaţă.

lica Cehă (poziţia 38) şi Ungaria (poziţia 39).

În condiţiile indicate mai sus, prosperitatea naţiunilor

Dintre statele CSI pe o poziţie mai joasă decât Repub-

presupune competitivitate pe pieţele internaţionale, iar

lica Moldova sunt plasate Ucraina (poziţia 84), Georgia

problematica competitivităţii economice, dobândirii şi

(poziţia 86), Tadjikistan (poziţia 104) şi Kirghizstan

menţinerii avantajelor competitive, precum şi folosirii

(poziţia 116).

eciente a factorilor care le determină, devine foarte
actuală.

Motivele acestei rămâneri în urmă pot  găsite la
nivelul tuturor elementelor care determină capacitatea
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competitivă. Totodată, poziţia Republicii Moldova a

Competitivitatea naţională poate  apreciată şi prin

fost inuenţată pozitiv de variabilele care determină

prisma performanţelor la export. În acest sens, indi-

cadrul instituţional (cadrul legislativ şi contractual, nive-

catorii din sfera schimburilor internaţionale exprimă

lul corupţiei) – poziţia 63 în clasament, o apreciere mai

gradul de integrare a ţării în circuitele economiei

bună decât cea a Poloniei (poziţia 64), Croaţiei (poziţia

mondiale, la fel şi gradul de protecţionism sau de

73), Kazahstanului (poziţia 76), României (poziţia

deschidere a unei ţări.

78), Ucrainei (poziţia 90). În acelaşi timp, poziţia ţării
noastre a fost inuenţată negativ de potenţialul
tehnologic al ţării (inovarea, tehnologiile informaţionale
şi comunicaţionale, transferul tehnologic) – poziţia
89, şi calitatea mediului macroeconomic (stabilitatea
macroeconomică, solvabilitatea ţării şi cheltuielile guvernamentale) – poziţia 96, dintre statele CSI o poziţie
mai joasă având doar Kirghizstanul – 115.
Conform celui de-al doilea indicator folosit în Raportul
Forumului Economic – competitivitatea afacerilor
(sau competitivitatea la nivel microeconomic), clasamentul ţărilor nu se schimbă considerabil. Poziţia de
lider o deţin SUA, Finlanda şi Germania, ind urmate
de Danemarca, Singapore, Marea Britanie, Elveţia,
Japonia, Olanda şi Austria.
Dintre fostele state socialiste pe cea mai bună poziţie
rămâne Estonia (poziţia 26), urmată de Republica
Cehă (poziţia 27), Slovenia (poziţia 32) şi Ungaria
(poziţia 32).
Republica Moldova, conform acestui indicator, este
plasată pe locul 93 din 116 state, având o apreciere
mai bună după calitatea operaţiunilor şi strategiilor
rmelor – poziţia 90, şi mai slabă – după calitatea

De remarcat şi faptul că contextul internaţional al
comerţului se schimbă cu ritmuri rapide. Liberalizarea
şi globalizarea au indus o mobilitate mai mare a factorilor de producţie, delocalizarea rapidă a acestora, specializarea mai ridicată a activităţilor pe lanţurile valorice
de produse şi servicii. Acestea au determinat tendinţa
continuă de creştere a comerţului internaţional, ritmul
de creştere depăşind de două ori ritmul de creştere a
produsului mondial brut (desenul 4).
În acest context, competitivitatea poate  denită
drept abilitatea unei ţări de a câştiga şi a-şi menţine
ponderea pe pieţele internaţionale, capacitatea sa de
a produce bunuri şi servicii care fac faţă concurenţei
internaţionale, iar în modul cel mai simplu, competitivitatea constă în succesul comerţului exterior.
Iată de ce îmbunătăţirea competitivităţii în domeniul
exportului trebuie privită ca un mijloc important de
creştere a competitivităţii naţionale şi, în nal, de
creştere economică durabilă a Republicii Moldova.
Vorbind despre tendinţele stabilite în evoluţia
comerţului extern al Republicii Moldova în ultimii ani,
le putem menţiona pe cele mai importante:

generală a mediului de afaceri – poziţia 94. Dintre

1. Implicarea tot mai activă a ţării noastre în pro-

statele CSI, o poziţie mai joasă în clasament deţin

cesele economice europene şi cele internaţionale,

Georgia (poziţia 96), Tadjikistanul (poziţia 102) şi

fenomen care poate  redat prin tendinţa, specică

Kirghizstanul (poziţia 108).
Chiar dacă acest clasament (dar şi altele existente
în Europa şi în lume) ne permite să ne comparăm cu
dinamica mondială, cu competitivitatea internaţională
şi nu cu noi înşine, consider binevenită elaborarea
şi publicarea anuală a unui „Raport naţional asupra
competitivităţii Republicii Moldova”, cu date exacte
privind investiţiile, exporturile, tehnologiile folosite,
resursele umane, politicile economice, randamentul
economic, infrastructura, cercetarea-dezvoltarea-inovarea etc. Acest raport ar informa şi orienta factorii de

pentru ultimii ani, de creştere a comerţului extern. Astfel, volumul comerţului extern a atins în anul 2005 cifra
de 3403,1 mln dolari SUA, inclusiv exportul – 1091,3
mln dolari SUA, importul – 2311,8 mln dolari SUA.
Totodată, decitul balanţei comerciale a atins proporţii
catastrofale, atingând nivelul de 1220,5 mln. dolari
SUA, sau cu 55,8% mai mare faţă de cel înregistrat în
anul 2004. Astfel, în anul 2005 importurile au fost de
2,1 ori mai mari decât exporturile, ceea ce corespunde
unei acoperiri a importurilor cu exporturi de doar 47,2%
comparativ cu 55,7% în anul 2004.

decizie politică şi economică în legătură cu punctele

În Republica Moldova decitul comercial este în

tari şi punctele slabe, oportunităţile şi pericolele la

creştere începând cu anul 1994, iar proporţiile actu-

adresa economiei naţionale.

ale pot afecta deja securitatea economică a ţării, prin
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Desenul 4. Dinamica Produsului Mondial Brut şi a comerţului internaţional, în % faţă de anul
precedent
creşterea dependenţei statului de exporturile străine,

se constată, totuşi, schimbări considerabile în

consecinţe negative ind posibile şi asupra stabilităţii

structura comerţului exterior al Republicii Moldova,

valutei naţionale şi creşterii şomajului. Decitul co-

accentuându-se tot mai mult orientarea pro-Uniunea

mercial se datorează atât creşterii cu ritmuri rapide a

Europeană a acestuia. Astfel, în perioada 1997-2005

importurilor, cât şi, mai ales, exporturilor scăzute spre

ponderea CSI a scăzut (des. 6):

pieţele străine.
Majoritatea experţilor străini consideră că problema
decitului a apărut încă la începutul perioadei de

Ô

la exporturi – de la 68,6% până la 50,5%;

Ô

la importuri – de la 51,6% până la 39,6%.

tranziţie, când Guvernul a fost încurajat să aplice o

În aceeaşi perioadă, a fost constatată o creştere

politică de liberalizare totală a comerţului, ceea ce a

esenţială a ponderii ţărilor Uniunii Europene, respectiv:

făcut producţia autohtonă necompetitivă. La aceasta
mai poate  adăugată politica privind rata de schimb
valutar, care a înregistrat o apreciere continuă a valutei
naţionale în perioadele 1994-1998 şi 2003-2005, şi,

la exporturi – de la 10,3% până la 29,7%;

Ô

la importuri – de la 20,0% până la 32,5%.

nu în ultimul rând, criza economică din Rusia (au-

3. Pentru comerţul extern al Republicii Moldova este

gust 1998), iar în ultimul timp – interzicerea importării

specică o concentrare excesivă pe arii geograce.

băuturilor alcoolice şi a altor produse agroalimentare

Astfel, în calitate de parteneri principali ai Republicii

pe piaţa Federaţiei Ruse. Cea mai mare problemă

Moldova în anul 2005 au fost (des. 6):

este, totuşi, lipsa de competitivitate a produselor

a)

la export:

externă.

Ô

Federaţia Rusă – cu o cotă de 31,8%;

2. Chiar dacă şi în anul 2005 ponderea principală, atât

Ô

Italia – 12,2%;

la export cât şi la import, a revenit ţărilor CSI, respectiv,

Ô

România – 10,2%;

Ô

la export – 50,5% din volumul total al exporturilor;

Ô

Ucraina – 9,1%;

Ô

la import – 39,6% din volumul total al importurilor

Ô

Belarus – 6,5%.

(des. 5),

b)

la import:

noastre atât pe piaţa internă, cât şi pe cea
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Ô

Import

Export

Desenul 5. Comerţul exterior al Republicii Moldova în anul 2005 pe zone geograce
În exportul total:

În importul total:

Desenul 6. Ponderea ţărilor CSI şi ale Uniunii Europene în comerţul exterior al Republicii Moldova

al Republicii Moldova a condus la o dependenţă

4. Republica Moldova rămâne a  o ţară preponderent
agrară, iată de ce şi în exporturile noastre continuă
să predomine producţia sectorului agrar sau a unor
sectoare tradiţionale ale economiei: produse alimentare, materiale textile, produse vegetale. Astfel, în anul
2005 produselor alimentare, băuturilor şi tutunului
le-a revenit 36,3% din volumul total al exporturilor,
inclusiv băuturilor alcoolice – 79,4% din total grupă şi
28,8% din total exporturi. Urmează materialele textile
şi articolele din acestea – cu o pondere de 17,8% şi

extrem de mare a economiei noastre de evenimentele

produsele vegetale – cu 12,14%.

Ô

Ucraina – cu o cotă de 21,3%,

Ô

Rusia – 11,8%;

Ô

România – 11,1%;

Ô

Germania – 8,3%;

Ô

Italia – 6,6%.

Gradul foarte înalt de concentrare a comerţului extern

negative care se produc periodic în Rusia, iar multiplele bariere economice (tarifare şi netarifare), pe
care Ucraina le pune în faţa exporturilor moldoveneşti
pe piaţa sa, au condus la o balanţă de plăţi extrem
de negativă în relaţiile economice cu Ucraina. Să
recunoaştem şi faptul că agregatul politic şi economic
pe nume CSI şi ideea formării unui spaţiu economic
unic pentru toate statele participante este pe cale de
falimentare totală. La fel, confruntându-se cu un şir de
probleme în cadrul ţării, Rusia îşi pierde atractivitatea
în formarea unor aglomerate de ordin economic sau
politic, deseori demonstrează lipsă de consecvenţă şi
sinceritate politică în relaţiile sale cu statele vecine.

Cele indicate mai sus demonstrează o concentrare
exagerată a comerţului extern al Republicii Moldova
pe câteva categorii de produse, ceea ce denotă o
dependenţă mare de exportul doar a unor categorii
de produse, precum produse alimentare şi băuturi,
legume, textile. După cum observăm, exporturile sunt
generate preponderent de industriile care folosesc
intensiv forţa de muncă şi resursele naturale, iar
produsele sunt de obicei cu valoarea adăugată mică,
uneori depinzând integral de materiale importate
(textile).
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Desenul 7. Cota partenerilor principali în comerţul exterior al Republicii Moldova în anul 2005

În importurile Republicii Moldova predomină produse

Creşterea industriilor de înaltă tehnologie (electronică,

minerale (21,8% din total), maşini, agregate şi echipa-

informatică, telecomunicaţii) este de două ori mai mare

mente electrice, produse chimice (des. 8).

decât media pe industrie. Prin urmare, o ţară care dis-

Bineînţeles că pentru Republica Moldova, cu o economie mică şi deschisă, pieţele străine au o importanţă

şi mai bine plasată în competiţia mondială.

majoră. Iată de ce orientarea economiei spre pieţele

Industriile de vârf sunt în acelaşi timp structurante şi

externe de desfacere trebuie să devină parte integrantă

strategice. Acţionând ca motoare ale creşterii eco-

şi obligatorie a tuturor strategiilor de dezvoltare a ţării.

nomice, aceste industrii dezvoltă noile produse, noile

Trebuie să înţelegem că promovarea exporturilor nu

tehnici de producţie, care transformă în mod radical

este un scop în sine, ci un obiectiv prin care poate 

structura economiei.

asigurată creşterea economică durabilă. Iar pentru
consolidarea competitivităţii, exporturile trebuie să e
dispersate geograc, pentru a reduce dependenţa

Cele indicate mai sus pot  observate şi în structura
comerţului internaţional. Astfel, chiar dacă acesta

exagerată de orice piaţă externă. Aceasta nu înseamnă

nu a suferit schimbări radicale pe parcursul ultimilor

că trebuie să renunţăm la relaţiile economice cu

ani, există tendinţa generală de creştere a ponderii

Rusia şi alte state din CSI, care sunt partenerii noştri

produselor gata în exporturi (de la 70,4% în 1990 până

tradiţionali de mai bine de jumătate de secol. Pentru

la 77,5% în 2000), în defavoarea materiilor prime,

Republica Moldova, ca ţară mică, este necesară o

semifabricatelor şi produselor agroalimentare, ponderea

politică economică echilibrată în relaţiile sale cu statele

cărora în totalul exporturilor are tendinţa de scădere.

vecine, în primul rând, cu România, Ucraina şi Rusia.
Orientarea simultană a exportului spre pieţele occidentale dezvoltate, cu exigenţele lor înalte faţă de calitate
şi spre pieţele uriaşe ale Rusiei, Ucrainei şi altor state
din CSI, constituie o direcţie importantă de reducere a
decitului balanţei comerciale.
Trebuie să e diversicat şi sortimentul de produse, cu
înclinare spre produsele cu valoare adăugată sporită,
prin trecere de la activităţi cu productivitate redusă, cu
tehnologii scăzute şi folosirea intensivă a muncii – la
activităţi de înaltă productivitate, de înaltă tehnologie
şi bazate pe inteligenţă. Să nu uităm că rolul principal
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pune de o ofertă de produse de înaltă tehnologie este

Performanţele în domeniul exportului trebuie să
e bazate pe avantaje competitive, pe dezvoltarea
capacităţilor şi competenţelor sectoarelor de export şi
pe crearea unei economii care să poată să se dezvolte
în condiţii de liber schimb şi într-o piaţă din ce în ce
mai globalizată. Creşterea protecţionismului ar putea
pune în pericol perspectivele Republicii Moldova în
ceea ce priveşte exploatarea avantajelor competitive.
Fiindcă avantajele competitive nu vin din protecţionism
– acesta duce la stagnare, nivel scăzut de abilităţi
antreprenoriale şi motivare scăzută a sectorului privat
către ecienţă, calitate şi dezvoltare de produse noi.

în competiţia internaţională revine produselor de înaltă

Iată de ce trebuie să căutăm continuu noi nişe de

tehnologie. Aceasta se întâmplă, deoarece:

competitivitate, atât prin modernizarea industriilor

9;
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1;
21,80%

8;
5,60%
2;
13,90%

7;
6,10%
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Desenul 8. Structura importului, inclusiv re-importului Republicii Moldova, pe categorii de produse,
în anul 2005

tradiţionale, cât şi prin iniţierea unor afaceri mai puţin
practicate în Republica Moldova. Iar pentru aceasta

investiţiile străine directe şi, deci, necompetitivă la nivel
regional sau mondial. În acest context, apare şi necesi-

exporturilor cu politica de atragere a investiţiilor străine

tatea sincronizării şi integrării strategiilor naţionale de
dezvoltare a competitivităţii şi a celor de atragere a

directe în sectoarele economiei naţionale cu orientare

investiţiilor străine directe şi promovare a exporturilor.

este necesară o îmbinare a politicii de promovare a

spre export – obiectiv stipulat şi în Strategia de atragere a investiţiilor şi promovare a exporturilor pentru
anii 2006-2015, în curs de elaborare la Ministerul
Economiei şi Comerţului al Republicii Moldova.
Experienţa mondială, inclusiv cea de după 1990,
demonstrează că între competitivitatea naţională şi
investiţii, în general, sau investiţiile străine directe, în
particular, există o legătură directă. Astfel, statele competitive devin mai atractive pentru investiţiile străine
directe, dar şi competitivitatea unei ţări se reectă

De menţionat că după declinul din anii ’90 şi începutul acestui deceniu, volumul mondial al investiţiilor
străine directe capătă tendinţe de creştere. Astfel, în
conformitate cu aprecierile specialiştilor în domeniu, şi
în primul rând ale celor din cadrul Conferinţei ONU în
probleme de Comerţ şi Dezvoltare – UNCTAD (United
National Conference on Trade and Development),
volumul mondial al investiţiilor străine directe în 2004
a crescut cu 6% şi a atins cifra de 612 miliarde dolari
SUA (desenul 9).

inclusiv prin măsura în care aceasta atrage investiţiile

Republica Moldova are nevoie de investiţii şi, în primul

străine directe. Evident că dotarea cu factori de

rând, de investiţii străine directe, care să-i asigure

producţie (resurse naturale, forţa de muncă ieftină etc.)

dezvoltarea economică şi creşterea competitivităţii prin

nu poate  exclusă denitiv, în deosebi atunci când

deschiderea de noi locuri de muncă, micşorarea ratei

prin investiţii se preconizează obţinerea unor benecii

şomajului şi sporirea veniturilor populaţiei, promovarea

pe termen scurt sau mediu.

exporturilor şi realizarea unui transfer de cunoştinţe şi

În acelaşi timp, în condiţiile în care resursele
investiţionale sunt limitate, concurenţa pentru atragerea acestora devine tot mai dură, iar statele încearcă
să le direcţioneze spre sectoarele prioritare, în
corespundere cu strategiile generale de dezvoltare a
competitivităţii naţionale.

tehnologii performante, ridicarea gradului de integrare în sistemul economic european şi cel mondial.
Pentru aceasta este necesară reformarea climatului
investiţional, pentru investitorii străini ind importante
cerinţele la intrare, stimulentele, politica valutară şi de
nanţare, legile proprietăţii asupra pământului, accesul
la vize şi permise de muncă, accesul şi disponibili-

De asemenea, neînţelegerea competitivităţii proprii,

tatea infrastructurii zice, drepturile de repatriere etc.

de rând cu lipsa unei strategii de dezvoltare a acesteia, induce riscul de a face ţara neatractivă pentru

consideră drept factori principali care determină

Comisia Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare şi Comerţ
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Desenul 9. Evoluţia volumului mondial al investiţiilor străine
directe, miliarde dolari SUA

amplasarea investiţiilor străine directe într-o economie
dimensiunea pieţei interne, existenţa unor importante

Ô

Prevederile Strategiei de Creştere Economică
şi Reducere a Sărăciei (SCERS) etc.

resurse naturale, forţa de muncă ieftină, existenţa accesului spre pieţele externe de desfacere, liberalizarea

2. Îmbunătăţirea sistemului legal, inclusiv extin-

politicilor economice interne, nivelul progresului tehnic

derea şi ecientizarea legislaţiei comerciale (au

şi calitatea resurselor umane, strategiile corporative,

intrat în vigoare noul cod scal, vamal, c ivil, penal,

accesibile noi-veniţilor pe piaţă etc.

al muncii, apropiate de standardele europene şi ale
organizaţiilor internaţionale). Astfel, politica scală

În acest context, printre schimbările pozitive în climatul

a fost liberalizată; investitorii străini se bucură de

investiţional al Republicii Moldova putem menţiona:

drepturi egale cu cei naţionali; valuta naţională este

1. Existenţa unei politici de stat în domeniul
investiţional, drept documente principale în acest
sens ind:

Ô

este acordat în deplină măsură cetăţenilor Republicii
Moldova, cetăţenilor străini şi apatrizilor, statul garantând dreptul asupra proprietăţii privatizate; investito-

Strategia investiţională a Republicii Moldova,

rilor străini le este garantat dreptul de repatriere atât a

aprobată prin Hotărârea Guvernului Republicii

protului obţinut din investiţii, cât şi a înseşi investiţiilor;

Moldova nr. 234 din 27 februarie 2002, care

este simplicată considerabil procedura de înregis-

stipulează drept obiectiv fundamental acce-

trare, licenţiere, autorizare şi certicare etc. Cadrul

lerarea dezvoltării economice a ţării prin asigura-

legal care reglementează activitatea economică

rea unor ritmuri înalte de creştere a investiţiilor, in-

în Republica Moldova poate  considerat ca unul

clusiv a inuxului de investiţii străine directe,

liberal, favorabil şi încurajator pentru investiţiile

urmărind scopul de a atinge pe această cale o

străine.

îmbunătăţire cardinală a calităţii vieţii populaţiei

Ô

liber convertibilă; dreptul de participare la privatizare

şi un grad înalt de ocupare în câmpul muncii ;

3. Stabilitatea relativă a valutei naţionale şi nivelul

Legea Republicii Moldova cu privire la investiţiile

semn bun pentru atragerea investiţiilor străine directe.

relativ scăzut al inaţiei de asemenea prezintă un

în activitatea de antreprenoriat nr. 81-XV din
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18.03.2004, care prevede ca investiţiile să con-

Vorbind despre oportunităţile Republicii Moldova

tribuie la un astfel de proces de dezvoltare

în atragerea investiţiilor străine directe, majoritatea

economică, în care ritmurile de creştere a expor-

specialiştilor şi experţilor interni şi externi se mai

turilor să le depăşească pe cele ale creşterii im-

referă la amplasarea strategică a ţării, determinată

porturilor;

de o poziţie geogracă reuşită; soluri fertile şi climă

favorabilă pentru o gamă largă de culturi agricole;

După o scădere continuă din 2001 încoace, în anul

tradiţii în agricultură şi industria vinicolă; investitorii

2004 volumul investiţiilor străine directe atrase în
Republica Moldova s-a dublat faţă de anul 2003 şi a

încă mai pot benecia de avantajul forţei de muncă
calicate, la un preţ relativ scăzut.

constituit 184,5 mln dolari SUA, iar pe parcursul anului
2005 volumul acestora a constituit 225,29 mln dolari

Totodată, ca pr incipale probleme în calea dezvoltării

SUA (desenul 10).

afacerilor, care afectează climatul investiţional, pot 
considerate:

Totodată, numărul întreprinderilor cu capital străin
înregistrate în Republica Moldova a atins în anul 2005

1. Implementarea practică a legislaţiei, aplicarea

cifra-record de 721 întreprinderi sau cu 65% mai multe

adecvată şi ecientă a acesteia, care rămâne o

decât în 2004, numărul total al acestora în economia

problemă în poda unui cadru legislativ bun;

naţională ind de 4342 întreprinderi (desenul 11).

2. Prezenţa unor intervenţii guvernamentale active,

Chiar dacă Republica Moldova a înregistrat succese
în reformarea climatului investiţional, intrările anu-

o inuenţă mare a politicii asupra sferei economice,
prezenţa unor acţiuni cu caracter represiv, inclusiv
asupra unor investitori străini;

ale de capital sub formă de investiţii străine directe
sunt destul de modeste în comparaţie cu alte state

3. Instabilitatea politicilor economice;

europene, iar fără aceasta nu ne putem aştepta la o
creştere economică durabilă. Chiar dacă ţara noastră

4. Încetinirea sau chiar stoparea proceselor

este percepută de unele structuri europene ca oferind
investitorilor un grad mai mare de libertate economică în

privatizaţionale;
5. Republica Moldova rămâne a  puţin cunoscută
în lume şi are o imagine nefavorabilă, ind percepută
ca o ţară săracă şi imprevizibilă. Regimul separatist
din Transnistria rămâne cel mai grav factor de instabilitate şi insecur itate. Totodată, în contextul interzicerii
importurilor din Republica Moldova, mass-media
din Federaţia Rusă a ştirbit şi mai mult imaginea
ţării noastre, şi nu numai în Rusia, dar în toată
lumea.
6. Emigrarea masivă a forţei de muncă care, având
şi aspect pozitiv, în cazul Republicii Moldova a atins
proporţii ce afectează securitatea economică a statului;
7. Intervenţii administrative frecvente în activitatea
agenţilor economici, inclusiv sub formă de controale şi
inspecţii;
8. Birocraţia generală, protecţionismul şi corupţia.
Republica Moldova rămâne puţin atractivă pentru
investiţiile străine directe şi din următoarele cauze:
economia de dimensiuni mici, puterea de cumpărare
scăzute; lipsa resurselor naturale; lipsa infrastructurii
dezvoltate pentru afaceri; închiderea teritorială a ţării etc.
Potrivit datelor Biroului Naţional de Statistică, la 1 ianuarie 2006 volumul total al investiţiilor străine directe
atrase în republică din 1992 a constituit 1128,69 mln
dolari SUA, investiţiile străine directe pe cap de locuitor
constituind astfel 333 dolari SUA.

Desenul 10. Fluxul investiţiilor străine directe în
economia Republicii Moldova, mln dolari SUA
comparaţie cu alte state, imaginea investiţională a ţării
este încă slab conturată. Potenţialii investitori nu deţin
informaţii suciente asupra oportunităţilor de investiţii
sau nu interpretează corect datele de care dispun.
Chiar dacă sunt puţine la număr, cazurile de succes ale
investitorilor străini nu sunt promovate în exterior. Statul
investeşte puţin în dezvoltarea infrastructurii zice, în
educaţie şi sănătate, condiţii absolut necesare pentru
dezvoltarea unor afaceri pe termen lung.
Analizând activitatea investiţională în Republica Moldova, putem observa că cele mai mari stocuri de investiţii
străine directe s-au acumulat, din 1991 încoace, în
sectoarele care asigură o recuperare rapidă a acestora (energia electrică – cazul Union Fenosa), în
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Total companii înregistrate

Bineînţeles că investiţiile străine directe nu vor veni
în timpul apropiat în Republica Moldova în vederea
dezvoltării infrastructurii economice, iar o infrastructură
economică slab dezvoltată este o barieră considerabilă
în atragerea investiţiilor străine directe. Concluzia
poate  doar una: Guvernul trebuie să aloce mijloace
publice în proporţii mai mari pentru dezvoltarea infrastructurii economice, inclusiv a infrastructurii dezvoltării
calităţii (metrologie, standarde, testări, certicarea
calităţii etc.).

Numărul companiilor înregistrate pe ani

Desenul 11. Dinamica numărului întreprinderilor
cu capital străin înregistrate în Republica Moldova
sectoarele cu folosire intensivă a forţei de muncă şi a
resurselor naturale de care dispunem şi, uneori, cu un
grad inferior de prelucrare şi valoare adăugată scăzută
(industria prelucrătoare), sau activităţi care nu solicită
investiţii considerabile, dar asigură un nivel înalt al
rentabilit ăţii (comerţul cu ridicata şi cu amănuntul,
activităţi nanciare) (tab. 1). Sectoarele indicate au o
pondere scăzută în formarea PIB-ului şi în exporturi,
cu excepţia sectorului agroalimentar.

Politica Republicii Moldova în privinţa atragerii
investiţiilor străine directe trebuie să capete o orientare mult mai liberală şi pro-activă, este necesară
chiar atragerea mai agresivă a investiţiilor. Este puţin
ca potenţialii investitori străini să e trataţi la fel ca
şi în alte state. Ei trebuie trataţi mai bine decât sunt
trataţi de guvernele statelor concurente. Nu trebuie să
aşteptăm venirea investiţiilor străine directe. Investiţiile
străine directe trebuie aduse în Republica Moldova.
Iar pentru aceasta sunt necesare acţiuni de marketing
direct către investitorii-ţintă, concomitent cu întreprinderea unor măsuri urgente în vederea îmbunătăţirii
imaginii externe a ţării în mediile politice şi de afaceri
internaţionale.
Tabelul 1.

Activităţi economice (bunuri) cu pondere mai mare în atragerea investiţiilor străine directe,
formarea PIB-ului şi exporturile Republicii Moldova
Activităţi economice (bunuri) cu pondere mai mare în:
Atragerea ISD – capital
subscris acumulat
1. Energie electrică, gaze
şi apă

Ponderea din
total

Formarea PIBului

Exporturi

Pon de r ea
în a. 2005

32,4

1. Industrie

17,0

1. Produse alimentare, băuturi, tutun

36,3

2. Industrie prelucrătoare

25,4

2. Agricultură,
economia vânatului, silvicultură
şi pescuit

14,2

2. Materiale textile şi
articole din acestea

17,8

3. Comerţ cu ridicata şi cu
amănuntul

16,7

3. Transporturi şi
comunicaţii

12,1

3. Produse vegetale

12,1

4. Activităţi nanciare

9,9%

4. Comerţ cu
ridicata şi cu
amănuntul

10,6

4. Piei brute, tăbăcite; blănuri şi
produse din acestea

6,6

Ponderea pe grupe
în total

84,4

Este evident că prioritatea în atragerea investiţiilor
străine directe trebuie să e acordată acelor sectoare,
subsectoare, produse şi servicii, care contribuie
ecient la adăugarea valorii şi sunt orientate spre
export.
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Ponderea
în a. 2005

53,9

72,8

Este deja cunoscut faptul că după mai mulţi ani de
balansare între Est şi Vest, Republica Moldova şi-a
declarat în sfârşit ferm orientarea strategică spre o
eventuală asociere şi aderare la marea familie a statelor europene. Totodată, statele dornice de aderare la

Uniunea Europeană trebuie să-şi apropie competitivitatea de nivelul înregistrat de ţările membre, iar aceasta impune atragerea unor volume mult mai importante
de investiţii. Iată de ce efortul de a atrage capitalul
străin trebuie văzut în strânsă corelare cu necesitatea
aducerii competitivităţii economiei la un nivel apropiat
de cel al economiei ţărilor deja integrate. Şi după cum
au făcut-o şi alte state, trebuie să pornim de la o evaluare exhaustivă a stării economiei naţionale în raport
cu cerinţele integrării în Uniunea Europeană. Trebuie
să recunoaştem că avem nevoie de o economie de
piaţă funcţională, care să facă faţă unor noi presiuni
concurenţiale, într-un nou mediu concurenţial, încadrat
în cu totul alte dimensiuni. Chiar dacă în ultimii ani
se anunţă o creştere economică anuală în Republica
Moldova de aproximativ 6%, încă nu avem motive
pentru a declara această creştere una de proporţie şi
durabilă. Şi aceasta, în primul rând, din cauza că după
1991 nu au intervenit schimbări structurale radicale şi
bine argumentate în economia ţării, aceasta rămânând
una extrem de dispersată după domeniile de activitate economică, formându-se haotic în baza structurii
economice a fostei RSS Moldoveneşti. Formarea
unei structuri economice competitive solicită cercetări
fundamentale pentru ecare ramură şi subramură a

Chiar dacă obiectivele stabilite la Lisabona în anul 2000,
care stipulează drept obiectiv principal ca economia
Europei să devină până în 2010 cea mai competitivă şi
mai dinamică economie bazată pe cunoaştere din lume,
s-au dovedit a  prea ambiţioase chiar şi pentru statele
dezvoltate ale Uniunii Europene, este clar tuturor, că
promovarea cercetării-dezvoltării-inovării şi a fundamentelor unei societăţi informaţionale rămâne o condiţie
obligatorie şi pentru Republica Moldova, în condiţiile
impuse de procesul de globalizare.
De conştientizat şi faptul că integrarea Republicii
Moldova în Uniunea Europeană nu trebuie să reprezinte un scop în sine, ci o cale posibilă de dezvoltare
economică şi socială a ţării, de creştere a nivelului de
trai al populaţiei. Astfel, precum declaraţia de orientare strategică a Republicii Moldova spre aderare la
Uniunea Europeană a consolidat, într-un fel, întreaga
societate, competitivitatea ţării, sub toate aspectele
care o denesc, poate deveni o idee naţională care near permite atingerea acestui obiectiv.
Concluzia principală este că pentru ca Republica
Moldova să realizeze o creştere economică calitativă şi
durabilă, sunt necesare următoarele:
1.

Majorarea tuturor tipurilor de investiţii în economia
naţională, accentul ind pus pe atragerea
investiţiilor străine directe;

2.

Micşorarea decitului balanţei comerciale, accentul ind pus pe creşterea exporturilor.

economiei naţionale, cu scopul stabilirii celor cu un
potenţial competitiv şi de export mai înalt din punct de
vedere al rentabilităţii, tehnologiilor folosite, asigurării
cu materii prime, calicării cadrelor, potenţialului de
creştere, nivelului veniturilor de la capitalul investit,
structurii cheltuielilor de producere şi a altor componente care determină competitivitatea ramurii. Specializarea economiei trebuie să presupună o repartizare
a forţei de muncă pe sectoare şi produse cu valoare
adăugată mai mare.

Iar pentru atingerea acestor obiective este necesară
creşterea competitivităţii economice la nivel de produs,
întreprindere, ramură, de economie naţională în
ansamblu, prin promovarea investiţiilor străine directe
în activităţile economice orientate spre export.

SUMMARY

From 1991, the year of declaration of its independence, the Republic of Moldova took the hard path
of political, economical and social transformations. In the market economy conditions the development of the national economy became top-priority one for state system consolidation and security.
Confronting the set of serious problems specic to all the former soviet states, our state proposes
to realize a qualitative and long-term economical development for which it is necessary the development of the economical competitiveness on the level of product, enterprise, branch, of national
economy on the whole, by promotion of direct foreign investments in the economical activities oriented toward export.
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ABORDĂRI CONCEPTUALE
ŞI TERMINOLOGICE ALE DIMENSIUNII
ECONOMICE A PROPRIETĂŢII
INTELECTUALE (2)
Continuare din nr. 2

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

Pornind de la faptul că noţiunea de proprietate intelectuală nu poate  identicată totalmente cu
protecţia sau dreptul proprietăţii intelectuale, deoarece există o esenţialitate distinctă a acestora,
am intenţionat să susţinem teza privind inadmisibilitatea abordării economico-sociale a proprietăţii
intelectuale exclusiv ca o totalitate a drepturilor asupra OPI.
Conform opiniei noastre, punctul de pornire în abor-

Luând în consideraţie faptul că proprietatea

darea şi examinarea social-economică a proprietăţii

intelectuală constituie un rezultat al activităţii

intelectuale îl constituie produsele creativităţii umane,

(muncii) intelectuale, vom menţiona că această

specicul acestora ca active imateriale şi doar mai apoi

activitate este un proces conştient, desfăşurat

protecţia, ca o condiţie imanentă elaborării şi utilizării

în scopul elaborării unor bunuri intelectuale utile

eciente a acestora.
Astfel, în viziunea noastră deniţia proprietăţii intelectuale de pe poziţii economice este următoarea:
proprietatea intelectuală reprezintă totalitatea
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societăţii. Bunurile respective (descoperirile ştiinţice,
invenţiile, operele literare şi de artă etc.) sunt un
rezultat al cunoaşterii şi se manifestă prin cunoştinţe
exprimate în informaţii.

produselor de ordin imaterial ale creativităţii umane,

Utilitatea bunurilor intelectuale poate  atât de or-

utilizarea ecientă şi reproducerea continuă a cărora,

din practic, cât şi estetic, în ambele cazuri având o

în condiţiile economiei de piaţă, sunt asigurate printr-

semnicaţie economică. În practica, dar şi în teoria

un sistem de protecţie bazat pe acordarea drepturilor

economică, bunurile intelectuale sunt deja recunoscute

exclusive asupra acestora pentru o anumită perioadă

în calitate de bunuri economice ce satisfac anumite

de timp.

necesităţi ale societăţii. Ele pot  destinate atât con-

sumului propriu, cât şi comercializării, în ultimul caz

În această ordine de idei, o problemă fundamentală ce

devenind mărfuri ce deţin o anumită valoare.*

provoacă opinii controversate asupra naturii proprietăţii

De menţionat că anume protecţia produselor intelectuale creează condiţii favorabile comercializării acestora
şi includerii lor în circuitul economic conform principiilor economiei de piaţă. Prin urmare, însăşi protecţia

intelectuale este însăşi oportunitatea protecţiei
acesteia, şi mai întâi de toate oportunitatea protecţiei
invenţiilor care, conform unor opinii, limitează accesul
terţilor la utilizarea lor.****

produselor intelectuale, ind o categorie juridică,

Ilustrul economist american, laureat al Premiului

comportă un pronunţat caracter economic, deoarece

Nobel, Wassily Leontief în lucrarea sa „Essays in

premisele şi scopurile ei ţin de domeniul economicului.**

economics” menţionează că asigurarea accesului liber

Desigur, datorită specicului însuşirii şi posedării
produselor intelectuale, ce rezultă din caracterul imaterial al acestora, dimensiunea juridică a proprietăţii
intelectuale este extrem de importantă, deoarece de
perfecţiunea acesteia depind în mare măsură ritmurile
progresului social şi tehnologic, cele ale creşterii economice. În acest context menţionăm doar oportunitatea
cooperării interdisciplinare în cercetarea domeniu-

şi neîngrădit la rezultatele cercetărilor este în interesul
societăţii şi umanităţii în ansamblu. Conform opiniei lui
W. Leontief, brevetarea şi licenţierea limitează sfera
de utilizare a inovaţiilor, deoarece taxele excedente
pentru licenţiere, dominate de tendinţele de majorare a
proturilor, face utilizarea inovaţiilor inaccesibilă pentru
o parte din întreprinzătorii, care le-ar putea folosi cu
succes în cazul unor taxe moderate.

lui proprietăţii intelectuale, necesitatea extinderii şi

Conştientizând însă necesitatea brevetării invenţiilor şi

aprofundării cercetărilor economice ce ţin de elabo-

optimizarea utilizării inovaţiilor, W. Leontief înaintează

rarea şi implementarea produselor intelectuale, rolul

propuneri privind diferenţierea taxelor de licenţiere

decisiv al acestora în activitatea economică.

în baza unei scări regresive, transmiterea gratuită

Ca o consecinţă a abordării proprietăţii intelectuale
preponderent de pe poziţiile şi cu utilizarea instrumentarului metodologic al dreptului, problemele conceptuale ale acesteia au rămas până în prezent insucient
elaborate.***

a brevetelor obţinute în baza nanţării de către
stat a lucrărilor de cercetare-dezvoltare sau chiar
răscumpărarea tuturor brevetelor create în cadrul
cercetărilor nanţate de sectorul privat pentru transmiterea ulterioară a acestora tuturor doritorilor de a le
utiliza.

* Problemele evaluării şi comercializării proprietăţii intelectuale vor  reectate în capitolele următoare.
** Armaţia dată se referă şi la secretele comerciale, inclusiv la know-how, neluând în consideraţie specicul protecţiei
acestora în paralel cu obiectele tradiţionale ale protecţiei proprietăţii intelectuale în baza înregistrării lor, elaborării
titlurilor de protecţie şi acordării drepturilor exclusive. În cazul secretelor comerciale, deţinătorii acestora, de regulă,
refuză înregistrarea lor în calitate de invenţii sau de alte obiecte de proprietate intelectuală. Acest refuz nu este altceva
decât o măsură de prudenţă în speranţa atingerii unei garanţii sporite a condenţialităţii informaţiei şi o consecinţă a
insatisfacţiei privind nivelul protecţiei prin brevetare. Într-adevăr, modelul tradiţional de protecţie interzice utilizarea
nesancţionată a invenţiilor, dar nu este în stare să o stopeze, deoarece impune publicitatea informaţiei brevetare ca o
condiţie obligatorie a asigurării accesului potenţialilor utilizatori la noile elaborări şi a promovării continue a transferului tehnologic.
Protecţia secretelor comerciale se asigură preponderent în baza contractelor de condenţialitate, încheiate între angajaţi
şi administraţie, modalitate care, la rândul ei, nu asigură o garanţie absolută împotriva divulgării respectivelor secrete.
*** Această stare de lucruri o constatăm în poda faptului că şi marii lozo şi economişti clasici au abordat în lucrările
lor problematica proprietăţii intelectuale şi a inovării, rolul acestora în asigurarea progresului societăţii.
Astfel, G.W.F. Hegel în “Filozoa dreptului” se pronunţă ferm pentru asigurarea drepturilor savanţilor şi pictorilor
asupra operelor lor ca factor important al promovării ştiinţei şi artei. Fondatorii doctrinei economice clasice Adam Smith
şi David Ricardo au sesizat rolul privilegiilor în dezvoltarea economică, consecinţele benece ale inovaţiilor şi mărcilor
pentru creşterea economică şi asigurarea calităţii mărfurilor şi serviciilor.
**** Constituirea sistemului de protecţie a proprietăţii intelectuale, a avut de înfruntat probleme serioase în sec. XIX, ca
urmare a liberalizării semnicative a relaţiilor comerciale, în cadrul căreia s-au promovat propuneri privind demontarea
sistemului de brevete. Mai mult decât atât, în acest sens s-au întreprins şi unele acţiuni concrete. Astfel, în 1869 Olanda
abrogă legea sa cu privire la brevete, pentru a o aproba (în altă redacţie ) doar în 1910.
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Dominaţia metodologică şi practică a dreptului asupra

transferului tehnologic, evidenţei contabile a activelor

cercetărilor problematicii de proprietate intelectuală

imateriale etc.

a impus şi utilizarea unei terminologii ajustate preponderent la terminologia juridică. Astfel, termenii de
bază utilizaţi în cadrul domeniului vizat – „proprietate
intelectuală”, „proprietate industrială”, „drept de autor”, „cesiune”, „licenţiere” etc., având o provenienţă

Ca urmare a acestei provenienţe diferite a specialiştilor
implicaţi în cercetarea domeniului în cauză, fenomene
şi categorii apropiate ca sens sau chiar identice, adeseori sunt denite şi abordate în mod diferit.

pur juridică, nu se încadrează coerent în terminologia

Astfel, dacă specialiştii din domeniul protecţiei obiec-

lozocă şi economică tradiţională. Coerenţa lipseşte

telor de proprietate intelectuală, în cadrul examinării

chiar între noţiunile „proprietatea intelectuală” şi

problemelor privind comercializarea utilizează, în

cele două componente ale acesteia – „proprietatea

majoritatea cazurilor, doar noţiunile de licenţiere şi

industrială” şi „dreptul de autor”, care în aparenţă sunt

cesiune, atunci economiştii şi antreprenorii operează,

percepute ca aparţinând unor domenii diferite.

de obicei, cu termenii „transfer tehnologic” şi „franchi-

Această discordanţă terminologică provoacă deseori
confuzii, mai ales pentru cei puţin iniţiaţi în domeniul
proprietăţii intelectuale. Astfel, noţiunea de „propri-

sing”. O situaţie analogică este caracteristică şi pentru
noţiunile „marcă” şi „brand”, la care ne vom referi în alt
context.

etate industrială” este uneori eronat concepută ca

Uneori utilizarea neadecvată a unor termeni de către

proprietate asupra activelor întreprinderilor industriale.

reprezentanţii acestor sfere provoacă chiar învinuiri

În unele cazuri acest termen induce în eroare opinia

reciproce privind lipsa de profesionalism. În această

publică, provocând o impresie incorectă privind limita-

ordine de idei, susţinem necesitatea ajustării şi

rea domeniului respectiv doar la activităţile respective

armonizării terminologiei utilizate în cadrul cercetărilor

în domeniul industrial, excluzând agricultura, serviciile,

vizând proprietatea intelectuală, reieşind din integri-

alte ramuri ale economiei naţionale.

tatea şi complexitatea domeniului respectiv. Totodată,

În acest context vom menţiona şi o discrepanţă
terminologică a tratării noţiunilor ce ţin de domeniul
proprietăţii intelectuale ca o consecinţă a abordării
acesteia de către cercetătorii ce provin din diferite
sfere de activitate. Astfel, autorii din ociile de proprietate intelectuală şi organismele internaţionale de prol

menţionăm posibilităţile reduse de modicare a cadrului terminologic al proprietăţii intelectuale ca urmare
a implementării profunde a terminologiei utilizate în
actele normative naţionale şi internaţionale, mentalitatea profesională, literatura de specialitate şi practica
antreprenorială.

operează preponderent cu termeni adecvaţi protecţiei
juridice a proprietăţii intelectuale, cercetările lor economice axându-se pe studii aplicative privind încurajarea procesului inovaţional şi implementarea inovaţiilor,
rolul diverselor obiecte de proprietate intelectuală în
dezvoltarea economică, procedeele de licenţiere, cesionare şi evaluare a proprietăţii intelectuale.
Promotorii unei alte tendinţe, ce ţine preponderent
de domeniul economic, pentru care protecţia
proprietăţii intelectuale contează mai puţin şi care
provin din cercurile academice, universitare şi manageriale sunt concentraţi asupra problemelor fundamentale ale activităţii inovaţionale, asupra rolului
acesteia în creşterea economică. Înseşi cercetările lor
vizează preponderent problemele utilizării eciente a
potenţialului intelectual şi a cunoştinţelor, gestionării
proprietăţii intelectuale şi activelor imateriale, capitalului intelectual, marketingului produselor noi, promovării
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În consecinţă, se impun următoarele concluzii ce ţin de dimensiunea economică a
proprietăţii intelectuale:
1. Proprietatea intelectuală s-a constituit
pe parcursul evoluţiei sale ca un complex
de drepturi exclusive asupra rezultatelor
activităţii intelectuale şi a mijloacelor
de individualizare a mărfurilor şi serviciilor;
2. Actualmente, proprietatea intelectuală
s-a transformat într-un fenomen multidimensional şi interdisciplinar ce ţine nu
doar de domeniul dreptului, ci şi de cel al
lozoei, economiei etc., ind integrat
în dezvoltarea ştiinţică, tehnologică,
economică şi socială;

3. Produsele intelectuale se manifestă ca
bunuri economice publice sau private.
De regulă, doar bunurile de ordin intelectual private, care sunt supuse protecţiei,
se consideră obiecte ale proprietăţii intelectuale;
4. Din punct de vedere economic, proprietatea
intelectuală reprezintă totalitatea produselor intelectuale de ordin imaterial care
sunt supuse protecţiei juridice, constituie

un rezultat al muncii intelectuale şi dis
pun,de regulă, de o anumită utilitate şi
valoare;
5. Necesitatea protecţiei produselor intelectuale este determinată de caracterul imaterial al acestora şi principiile funcţionării
economiei de piaţă: comercializarea obiectelor de proprietate intelectuală, recuperarea costurilor pentru elaborarea lor, stimularea activităţii inovative etc.
(Va urma)

SUMMARY

On the assumption of the fact that the notion of intellectual property cannot be entirely identied
with the intellectual property law or protection since there is a distinctive essentiality thereof, we
made an attempt to encourage the thesis on inadmissibility of the social-economic approach to the
intellectual property exclusively as a totality of IPO rights. According to our opinion, the reference
point in the approach and social-economic examination of the intellectual property constitutes the
products of human creativity, the specic character thereof as intangible assets and only then the
protection, as an immanent condition of efcient elaboration and utilization thereof.

CALENDAR
La 12 august 1946 s-a născut, la Cimişlia, Mihai COLŢA, doctor habilitat în ştiinţe chimice, cercetător
ştiinţic principal la Institutul de Chimie al AŞM, “Om Emerit” al Republicii Moldova.
Mihai Colţa activează la Institutul de Chimie din 1970, după absolvirea Universităţii de Stat din Moldova. În 1998 susţine teza de doctor habilitat. Este coautor al 91 de publicaţii ştiinţice, inclusiv al unei
monograi şi 26 brevete de invenţie.
În 1974 obţine primul său brevet (la care este coautor).
Participă la saloanele internaţionale de inventică “Brussels EUREKA-95” şi “Brussels EUREKA-96”,
Belgia, “Geneve-1999”, Elveţia, “Bucureşti-1999” şi este menţionat cu diplome şi medalii de aur, iar la
Salonul Internaţional de Inventică “Geneve-2001” – cu diplomă şi medalie de argint. La saloanele de
inventică organizate în Republica Moldova în 1997, 1998, 1999 şi 2001 este apreciat cu diplome şi premii.
M. Colţa este Laureat al Premiului de Stat al Republicii Moldova în domeniul ştiinţei, tehnicii şi producţiei.
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MARCAJELE DE CONTROL
ÎN DREPTUL DE AUTOR
ŞI DREPTURILE CONEXE

Ion ŢÎGANAŞ, magistru
în drept, şef Secţie control
şi respectarea legislaţiei, AGEPI

Mihai RACU,
licenţiat în drept

Valoricarea ilegală a operelor şi fonogramelor, protejate prin Legea “Privind dreptul

de autor şi drepturile conexe”, pune în pericol respectarea normelor legale, comerţul
cu exemplare de opere şi fonograme contrafăcute aducând prejudicii mari atât titularilor
dreptului de autor şi ai drepturilor conexe autohtoni şi străini, cât şi statului prin neîncasarea
impozitelor şi taxelor prevăzute.
Până acum în Republica Moldova nu s-a vorbit despre
consecinţele pirateriei şi contrafacerii operelor şi
fonogramelor asupra populaţiei, adică asupra acelor
consumatori ai creaţiilor intelectuale care, de ecare
dată când procură un compact-disc sau o casetă
contrafăcută, sunt de fapt minţiţi. „Piraţii” din acest domeniu obţin proturi uriaşe, eludând limitele legalului şi
propunând consumatorilor produse de proastă calitate.
Implementarea marcajelor de control are drept scop
atât reglementarea relaţiilor persoanelor juridice şi
zice - subiecţi ai activităţii de antreprenoriat - care
difuzează exemplarele de opere şi fonograme, cât
şi asigurarea protecţiei dreptului de autor şi a drepturilor conexe în conformitate cu obligaţiile luate de
Republica Moldova odată cu semnarea convenţiilor
internaţionale în domeniu.
Mai mult ca atât, Agenţia de Stat pentru Proprietatea
Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI), care este
instituţia împuternicită prin Lege de a elibera marcajele
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de control către solicitanţi, are astfel posibilitatea să
controleze efectiv difuzarea exemplarelor de opere şi
fonograme imprimate pe audio-casete (MC), compactdiscuri (CD, DVD, VCD), casete video (VHS) etc. şi,
ca rezultat, să combată ecient încălcările dreptului de
autor şi ale drepturilor conexe prin contrafacere.
Deci, scopul propus se preconizează a  atins prin obligarea tuturor celor care difuzează opere şi fonograme
să se înregistreze şi să primească marcaje de control
pentru această producţie la AGEPI.
Noţiunea “marcaj de control” a fost introdusă în Legea
“Privind difuzarea exemplarelor de opere şi fonograme” şi constituie o etichetă de model unic în formă
de imagine tridimensională, cu un nivel special de
protecţie pe partea exterioară, realizată pe un suport
autoadeziv şi autodistructiv, având înscris pe ea un cod
alfanumeric ce reprezintă seria şi numărul înregistrării
exemplarului de operă sau fonogramă.

Marcajele de control sunt aprobate de AGEPI, dimensiunea lor ind de 18x16 mm, având imprimate pe ele o
serie din 2 litere şi un număr din 7 cifre. În dependenţă
de tipul suportului material pe care au fost imprimate
operele sau fonogramele, se stabilesc următoarele
serii ale marcajelor de control:
a)

litera “A” şi una din literele de la “A” la “Z”, conform
alfabetului latin – pentru casetele audio (MC);

b) litera “V” şi una din literele de la “A” la “ Z“, conform alfabetului latin – pentru casetele video
(VHS);
c) litera “D” şi una din literele de la “A” la “Z”, conform
alfabetului latin – pentru compact-discurile de orice
format (CD, DVD etc.);

într-un anumit mod exemplarele respective de
opere sau fonograme.
Dreptul de a solicita marcaje de control îl au titularii de
drepturi asupra exemplarelor de opere şi fonograme,
înregistraţi în Registrul de stat al titularilor marcajelor de
control, adică persoanele zice sau juridice care produc
şi difuzează exemplare de opere sau fonograme.
În conformitate cu pct. 13 al Regulamentului cu privire
la modul de producere, eliberare şi aplicare a marcajelor de control pe exemplarele de opere şi fonograme,
pentru obţinerea marcajelor de control, persoanele zice şi juridice care produc şi/sau difuzează exemplare
de opere sau fonograme sunt obligate să prezinte la
AGEPI următoarele acte:

d) litera “X” şi una din literele de la “A” la “Z”, conform
alfabetului latin – pentru alte suporturi materiale,
cunoscute în prezent sau care urmează a  descoperite.

a) contractele de autor şi alte acte juridice, încheiate cu titularul dreptului de autor şi drepturilor conexe asupra operei sau fonogramei, în care se
indică modalităţile autorizate de producere şi/sau
difuzare a exemplarelor de opere sau fonograme;

Două litere ale alfabetului latin, plasate lângă numărul
marcajului de control, constituie codul tirajului, care se
modică la ecare milion de marcaje de control.

b) documentele ce conrmă provenienţa exemplarelor de opere sau fonograme;

Din momentul intrării în vigoare a Legii “Privind difuzarea exemplarelor de opere şi fonograme”,
toate persoanele care prestează aceste servicii
sunt obligate să solicite de la AGEPI înregistrarea
lor în Registrul de stat şi acordarea marcajelor de
control corespunzătoare denumirilor şi numărului
de exemplare de opere sau fonograme destinate
difuzării.
Astfel, difuzarea exemplarelor de opere sau fonograme
se permite cu respectarea următoarelor condiţii:
a)

ecare exemplar de operă şi fonogramă va conţine
informaţia privind administrarea drepturilor asupra
operei sau fonogramei şi marcajul de control
respectiv;

b) difuzorul va dispune de o factură autenticată prin
semnătura şi ştampila titularului de drepturi
asupra exemplarelor de opere sau fonograme,
în care vor  indicate denumirea, preţul, numărul
de exemplare şi suma pentru ecare denumire de
operă sau fonogramă;
c) difuzorul va dispune de certicatul de înregistrare
în Registrul de stat şi de adeverinţa de obţinere a
marcajelor de control;
d) difuzorul va dispune de un contract cu anexele
respective, în formă scrisă, înregistrat în modul
stabilit la Agenţie, care îi va permite să difuzeze

c) documentele vamale ce conrmă că exemplarele
de opere sau fonograme au fost importate în Republica Moldova (în cazul importării acestora).
Pe ecare copertă a exemplarului de operă sau
fonogramă se aplică un singur marcaj de control. În
cazul în care coperta conţine date referitoare la câteva
exemplare diferite, pe ea se aplică un singur marcaj de
control.
Pe exemplarele de opere sau fonograme importate,
marcajele de control se aplică, la solicitarea importatorului, după perfectarea documentelor vamale de
import şi înainte de difuzarea acestor exemplare.
Pe exemplarele de opere sau fonograme destinate
exportului marcajele de control se aplică, la solicitarea exportatorului, până la perfectarea documentelor
vamale de export.
Pentru consumatorii din Republica Moldova
trebuie să e clar că în ţara noastră pot  comercializate doar exemplarele de opere şi fonograme
pe care au fost aplicate marcaje de control, activitatea respectivă ind permisă numai în încăperi
special destinate.
Există însă şi o excepţie. În conformitate cu legislaţia
privind dreptul de autor şi drepturile conexe, marcajele
de control nu se aplică pe exemplarele de opere
şi fonograme valoricate de persoanele zice exclusiv
în scopuri personale.
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Deoarece marcajele de control au o valoare şi o
importanţă anumite, acestea sunt susceptibile de a
 falsicate. Până în momentul de faţă, însă, marcajele eliberate de AGEPI nu au putut  contrafăcute,
materialele care se folosesc la confecţionarea lor ind
de calitate superioară, greu accesibile. Dar legislatorul
a luat în calcul posibilitatea contrafacerii marcajelor de
control şi, în baza art. 16, alin. 2 al Legii “Privind difuzarea exemplarelor de opere şi fonograme”, a stipulat
următoarele: falsicarea, producerea, distrugerea,
utilizarea sau comercializarea ilicită a marcajelor de
control, producerea ori difuzarea ilegală a exemplarelor de opere sau fonograme, precum şi alte încălcări
ale prezentei legi atrag răspunderea administrativă
sau penală prevăzută de legislaţia în vigoare privind
dreptul de autor şi drepturile conexe.
Materialele şi utilajele folosite la producerea şi/sau
difuzarea ilegală a marcajelor de control sau a exemplarelor de opere şi fonograme sunt conscate şi transmise în proprietatea statului prin hotărârea instanţei
judecătoreşti competente.
Marcajele de control contrafăcute, falsicate, produse,
utilizate, aplicate şi/sau comercializate ilegal sunt conscate şi nimicite în temeiul deciziei AGEPI.
În cazul în care persoana juridică încalcă grav sau sistematic legea, în baza hotărârii instanţei judecătoreşti
competente activitatea acesteia se suspendă pe un
termen de la 30 până la 90 de zile.
Altă normă care prevede răspunderea în cazul marcajelor de control este reglementată de art. 512, alin.
2 al Codului cu Privire la Contravenţiile Administrative al Republicii Moldova. Falsicarea, producerea,
distrugerea, utilizarea sau comercializarea ilicită a
marcajelor de control va atrage după sine aplicarea
pentru cetăţeni a unei amenzi în mărime de la 150 la
200 de unităţi convenţionale, iar pentru persoanele
cu funcţii de răspundere – a unei amenzi de la 200 la
300 de unităţi convenţionale, cu conscarea obiectului
care a constituit instrumentul comiterii sau obiectivul
nemijlocit al contravenţiei administrative.

Odată cu includerea articolului 1851 în Codul Penal, legislatorul face referire şi la faptul marcării,
comercializării, importării, exportării, transportării sau
depozitării ilegale a marcajelor de control şi falsicarea acestora, cauzând daune în proporţii mari,
care se pedepseşte cu o amendă în mărime de la
2000 la 4000 unităţi convenţionale sau cu muncă
neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de
ore, iar persoana juridică se pedepseşte cu o amendă
în mărime de la 2000 la 6000 unităţi convenţionale, cu
privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate
pe un termen de la 1 până la 5 ani.
Cu toate că majoritatea experţilor s-au pronunţat în
favoarea proiectului de implementare a marcajelor
de control pentru exemplarele de opere şi fonograme, menţionând faptul că tendinţa respectivă se
înregistrează în toate statele cu democraţie tânără,
au existat şi opinii ale oponenţilor care considerau că
obligativitatea de a procura marcaje de control va determina creşterea considerabilă a preţului produselor
dreptului de autor şi acest fapt va lovi direct asupra
buzunarului consumatorilor.

F

ăcându-se o amplă analiză a legislaţiei
naţionale şi a celor din statele europene, Legea
“Privind difuzarea exemplarelor de opere şi
fonograme” a fost totuşi adoptată. Or, marcajul de control este, înainte de toate, o garanţie
pentru consumatori că vor putea cumpăra un
produs licenţiat. Totodată, el conrmă legalitatea şi justeţea utilizării exemplarelor
de opere şi fonograme pe care este aplicat
şi asigură respectarea dreptului de autor şi
a drepturilor conexe. Pentru instituţiile de
control, marcajul de control va  un indice
care deosebeşte un produs valoricat legal de
unul contrafăcut, prin urmare el va contribui
la combaterea efectivă a pirateriei în domeniul
dreptului de autor şi al drepturilor conexe.

SUMMARY

The check mark is rst of all a guaranty for the consumers that they would be able to buy a licensed
product, it conrms the legality and the right to utilize the copies of works and phonograms to which it
is applied, as well as provides for the observance of copy right and related rights. The presence of the
check marks is for the control institutions an index that characterizes a legal product from the counterfeit one, that is why the implementation of the check mark system will intensify the piracy control in the
eld of copyright and related rights.
In order to prevent the piracy and counterfeit phenomena the consumers shall acquire the copies of works and
phonograms to whi ch there are applied check marks in the places provided for commercialization thereof.
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UNELE ASPECTE ALE IMPACTULUI
PROPRIETĂŢII INTELECTUALE
ASUPRA ECONOMIEI

dr. Victor SOSNOVSCHI,
specialist principal Secţia marketing,
servicii, AGEPI

Procesele de concentrare a capitalului, a informaţiei şi a resurselor intelectuale în ţările de vest
au condus la modicarea relaţiilor dintre producţia materială şi cea intelectuală.
Fiind un produs al evoluţiei culturii şi tehnicii, proprietatea intelectuală (PI) a devenit o premisă a
dezvoltării economice din ultimii 15-20 de ani ai sec. XX, bazându-se, în special, pe cunoştinţe [1].

Trăsăturile caracteristice ale cunoştinţelor economice

Conceptul de aşa-numita „noua economie” nu inrmă

sunt:

legile economice, după cum demonstrează Carl

a)

globalizarea pieţei şi rolul dominant al concernelor monopoliste internaţionale în dezvoltarea ei.
Astfel, în 1995 acestea posedau o treime din fondurile producătoare ale planetei, produceau mai mult
de 40% din produsul naţional brut, realizau mai mult
de jumătate din circuitul extern, mai mult de 80% din
comerţul cu tehnologii înalte şi controlau mai mult de
90% din exportul de capital [2];

Shapiro şi Hal Varian în lucrarea lor „Information
Rules”: „Tehnologiile se modică, iar legile rămân” [3].
Nu dispare nici caracterul ciclic propriu economiei,
demonstrat de evenimentele ultimilor ani. Şi în prezent
creşterea economică este însoţită de inaţie, iar guvernele, în mod tradiţional, iau măsuri în domeniul politicii
antimonopoliste.
Adepţii „noii economii” presupun că rezultatele utilizării

b) amplicarea aspectului internaţional al protecţiei

Internetului vor depăşi avantajele revoluţiilor tehno-

proprietăţii intelectuale, bazată pe cercetări;

logice anterioare, iar adversarii vehemenţi ai acestei

c) creşterea rolului tehnologiilor informaţionale;
d) descentralizarea economiei în ţările mai

e)

idei consideră că revoluţia informaţională este doar un
joc ordinar de birjă. Veniturile rezultate din participarea
pe piaţa de reţea a companiilor s-au dovedit a  mai

dezvoltate;

mici decât cele presupuse, economia de reţea încă

intensicarea concurenţei la nivel internaţional.

nu a demonstrat acele strategii durabile, pe care le
posedă „economia veche”.

OMPI tratează PI ca pe o categorie juridică, dar şi ca
pe o totalitate a normelor de drept ce rezultă din activi-

Totodată, proprietatea intelectuală, care constituie,

tatea intelectuală.

împreună cu resursele materiale şi cele umane, una din
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premisele cele mai importante ale dezvoltării economice,

investiţii importante. Mai mult chiar, există părerea

reprezentând o parte integrantă a ei, există în strânsă

că ecienţa economică a unor astfel de proiecte se

legătură cu alte resurse. Încercările de a delimita (sepa-

calculează prin mărimi multiple în comparaţie cu mij-

ra) produsul inovaţional, rezultat din cercetările ştiinţice,

loacele investite [6].

din lucrările experimentale şi din crearea modelelor
funcţionale de viitoarele etape ale utilizării acestuia,
conduc la scăderea bruscă a valorii lui.

cunoscute impunătoarele cheltuieli ale unor companii
farmaceutice privind crearea noilor medicamente,

Astfel, pentru a transforma proprietatea intelectuală în

dintre acestea pe piaţă ajungând doar una din 10

capital intelectual sunt necesare alte tipuri de resurse

mii. Cheltuielile pe plan mondial pentru cercetare-

materiale şi imateriale:

dezvoltate (C&D) în acest domeniu au crescut în anii

a)

active ale infrastructurii: capacităţi de producţie,
nanţe, tehnologii industriale, metode de organizare, administrare şi funcţionare a întreprinderii,
de control a calităţii, precum şi baze de date, sisteme de telecomunicaţii şi de informaţii;

b) active de piaţă: segmente de piaţă, portofoliu de
comenzi, căi de distribuire, contracte de licenţă
şi acorduri de colaborare, marketing ecient,
reputaţie, clienţi, goodwill;
c) resurse intelectuale personale: talent şi capacităţi
individuale ale conducătorilor şi funcţionarilor
(măiestrie, profesionalism, nivel general de instruire şi de cunoştinţe, precum şi capacităţi de
analiză, de soluţionare a problemelor, de lider,
creatoare, dorinţă de a avansa profesional, de a
studia experienţa înaintată etc.).

1981-1996 de la 5,5 mlrd. până la 45 mlrd. dolari, iar
numărul preparatelor utilizate a scăzut de la 52 la 38.
Perioada medie de elaborare a produsului a crescut,
ajungând către 1994 până la termenul de 12 ani, iar
costul promovării lui până la cumpărător a atins cifra
de 400 mln. dolari [7].
După cum ne demonstrează experienţa, cazurile de
comercializare a producţiei intelectuale, pusă pe „conveierul” ştiinţic fără o valoricare industrială efectivă,
exclusiv pe baza creării şi experimentării unor mostre
unice, se întâlnesc foarte rar şi ele au, de regulă, o
ecacitate economică redusă.
În afară de aceasta, dacă nu se realizează cel puţin
o mică serie de produse, este imposibil de a obţine
informaţii tehnologice, care constituie baza know-howului, deoarece tehnologia este determinată de volumul
de cunoştinţe, experienţă şi mijloace materiale utilizate

Se presupune că importanţa economică a proprietăţii

la elaborarea, crearea şi producerea noilor produse şi

intelectuale începe să devanseze bunurile imobile,

procese, pentru atingerea efectului economic şi/sau

mijloacele de producere, resursele minerale şi ener-

stabilităţii ecologice.

getice. Însă, conform raportului Alianţei Internaţionale
pentru Proprietatea Intelectuală (IIPA) din anul 1998,
cota dreptului de autor (industria lmului, studiouri muzicale şi de înregistrări, programe de calculator pentru
afaceri şi distractive, industria editorială) în produsul

Din 1980 universităţile americane au investit zeci de
milioane de dolari în crearea propriei infrastructuri de
producere, ce asigură utilizarea industrială a tehnologiilor elaborate.

intern brut al SUA constituie doar 5,68% (circa 433,9

Este cunoscut faptul că sistemul de brevete cuprinde

mlrd. dolari) [4].

numai o parte din tehnologiile create şi aplicate industrial. Cercetătorul american B. Atkins consideră că în

Conform unor date ale presei britanice, businessul ce
rezultă din dreptul de autor se estimează la 12 mlrd.
lire sterline, ceea ce reprezintă cam aceeaşi sumă
(3,6% din valoarea PIB-ului acestei ţări) [5].
Unii analişti susţin că „producţia” ideilor ştiinţice
fundamentale, a concepţiilor, tehnologiilor şi know-
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Datele existente dezmint aceste idei. Astfel, sunt

anul 1995 în SUA mai mult de 70% din tehnologiile
industriale constituiau secrete comerciale. În legătură
cu aceasta, Ociul japonez de brevete efectuează
consultaţii active cu colegii americani şi cei europeni
în privinţa acordării protecţiei prin brevet tehnologiilor
avansate [8].

how-ului devine, în comparaţie cu producerea

Ociul de brevete al Suediei, în colaborare cu Institu-

materială şi cea energetică, mult mai ieftină, deoarece

tul de Management, Inovaţii şi Tehnologii, a încercat

economiseşte materie şi energie şi nu necesită

să obţină date economice privind veniturile rezultate

din utilizarea brevetelor. Astfel, a fost editată lucrarea

brevetării, ce demonstrează atractivitatea inovaţională

„Ce cunoaştem despre corelaţia dintre activitatea

a elaborărilor). Conform datelor cercetării [15], în
organizaţiile tehnico-ştiinţice ale Moldovei acest

intelectuală şi succesul comercial al companiei” [9],
unde drept surse de bază sunt citate lucrările lui
Sanders, Rossman şi Harris, ce conţin armaţia că
aportul mediu al brevetului la venitul corporaţiei era
de 127 mii de dolari (anii ’50) [10]. În anii ’60, specialistul american Scherer a demonstrat că aportul
brevetului la venitul companiei a scăzut până la 81
mii de dolari [11, 12]. El a determinat, de asemenea,
corelaţia dintre numărul brevetelor şi rentabilitatea

indice este un pic mai mare faţă de cel înregistrat la
întreprinderile industriale.
Evaluarea de către experţi a pregătirii specialiştilor în
domeniul dreptului brevetului, transferului de tehnologii, relaţiilor economice internaţionale ilustrează
asigurarea scăzută a întreprinderilor şi organizaţiilor cu
cadre calicate.

corporaţiilor, aceasta constituind doar 0,268, fapt care

Există diverse opinii în ceea ce priveşte inuenţa

nu e de mirare, deoarece există un număr mare de alţi

sistemului de PI asupra schimbărilor economice.
De exemplu, unii specialişti menţionează că lipsa

factori ce inuenţează succesul corporaţiei. Montroll şi
Shlesinger au efectuat o analiză matematică modernă
detaliată a situaţiilor ce conrmă estimările sus-numite
[13]. Totuşi, întreprinderea poate domina piaţa prin alte
metode decât cea a protecţiei prin brevet. După cum
menţionează Manseld, „în realitate, protecţia prin
brevet joacă, de obicei, un rol relativ mic în majoritatea
cazurilor” [14].
Concluzia la care s-a ajuns în acest studiu este că
brevetele reprezintă o formă de investiţii mai preferată

protecţiei PI stimulează transmiterea şi valoricarea tehnologiilor (prin copiere şi imitare). Alţii armă
că protecţia PI este un mecanism care încurajează
transferul tehnologiilor internaţionale prin intermediul
investiţiilor directe sau prin licenţe. Ţările în curs de
dezvoltare sunt importatoare frecvente de tehnologii, în
mare parte din ţările dezvoltate. Majoritatea drepturilor
de brevet revin rmelor din aceste ţări. Conform ultimei
evaluări efectuate de Banca Mondială, se conrmă
faptul că ţările dezvoltate sunt beneciarii principali ai

pentru rmele mari, decât pentru cele mici.

TRIPs-ului, luându-se în consideraţie valoarea brevetelor lor (de exemplu, protul anual al SUA în urma

Necesitatea dezvoltării propriului potenţial inovaţional-

utilizării acestui acord este de 19 mlrd. dolari).

tehnologic şi a utilizării eciente a tehnologiilor străine
în Republica Moldova este indiscutabilă. Bineînţeles că
dezvoltarea unor astfel de posibilităţi depinde de mai
mulţi factori: existenţa unor mijloace nanciare de stat
şi/sau private, existenţa unei infrastructuri inovaţionale
şi a unui sistem ecient de învăţământ mediu şi superior, precum şi alte condiţii ce inuenţează noţiunea
de „sistem inovaţional”. Analizând aceste elemente,
trebuie luate în considerare atât posibilităţile ştiinţice
şi tehnologice ale ţării noastre, cât şi cheltuielile
societăţii privind protecţia PI.
În anul 2004 în Republica Moldova nanţarea ştiinţei
de la Bugetul de stat a constituit 71 mln. lei (0,18%
din PIB). Din acestea, 37% au fost alocate AŞM, 55%
- institutelor departamentale şi doar 8% - instituţiilor
de învăţământ superior, cu toate că anume aici sunt

Pentru ca sistemul de PI să le e de un real ajutor şi ţărilor în curs de dezvoltare, e necesar să se
obţină un prot din utilizarea invenţiilor şi tehnologiilor
inovaţionale, astfel înregistrându-se intensicarea
ritmului de creştere economică a acestora. Conform datelor statistice, în 2002 efectul economic al
implementării inovaţiilor în Republica Moldova era de
4 mln. lei, în 2003 – de 8,456 mln. lei (inclusiv din utilizarea invenţiilor – 0,391 mln.), iar în 2004 – de 16,897
mln. lei (inclusiv din utilizarea invenţiilor – 13,239 mln.
lei). E destul de interesant să se compare inuenţa
modelelor de utilitate şi a invenţiilor asupra principalilor
indici economici. Cercetarea sistemului de brevete din
Japonia în perioada 1960-1993 a demonstrat că pentru
stimularea creşterii productivităţii modelele de utilitate
sunt mai importante decât brevetele (invenţiile) [16].

concentrate cele mai calicate cadre.

Rezultate similare s-au înregistrat şi în dezvoltarea
unor anumite ramuri economice din Brazilia şi Filipine,

Indicii de nalizare a lucrărilor de C&D cu forţele proprii

modelele de utilitate dovedindu-se a  deosebit de
avantajoase [17].

ale întreprinderilor şi organizaţiilor tehnico-ştiinţice
sub formă de modele industriale şi experimentale,
dar şi de obţinere a brevetelor, nu sunt sucient
de mari (aceasta se referă mai ales la rezultatele

Experienţa Japoniei demonstrează că sistemul
protecţii „slabe”, bazate pe modelele de utilitate şi
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cele industriale, a contribuit la majorarea numărului

de locuitor. În condiţiile unor venituri scăzute (până

de inovaţii la întreprinderile mici, precum şi la valo-

la 2000$ pe cap de locuitor) puterea protecţiei scade

ricarea şi extinderea tehnologiilor. Acest fapt, la fel

până la nivelul minim. Acest nivel predomină şi la

ca şi în Taiwan sau Coreea, are drept explicaţie lipsa

8000$ pe cap de locuitor, dar puterea protecţiei începe

protecţiei prin brevet a produselor farmaceutice şi

să crească. Prezenta asociere nu reprezintă un motiv

chimice. Japonia a introdus protecţia acestor produse

obligatoriu, dar ea demonstrează că, până la atingerea

abia în 1976 [18]. Firmele importante din ţările dez-

unui nivel relativ înalt al venitului pe cap de locuitor,

voltate tratează protecţia prin brevet ca pe o acţiune

protecţia drepturilor de PI nu este o prioritate de bază

de mare importanţă în anumite sectoare (de exemplu,

a politicii ţărilor în curs de dezvoltate [24].

în domeniul farmaceutic), însă pentru alte ramuri ale
economiei aceasta nu este considerată ca ind un
factor determinant al inovaţiilor [19]. Întreprinderile mici
şi mijlocii din ţările dezvoltate practic nu folosesc brevetele drept mijloc de valoricare a inovaţiilor sau drept
sursă de informaţie tehnică utilă. O excepţie notabilă
constituie sectorul biofarmaceutic, companiile din acest
domeniu considerând adeseori portofoliul de brevete
drept un activ de afaceri de maximă importanţă [20].
Într-un studiu recent, efectuat în Marea Britanie, s-a
ajuns la concluzia că „regimurile formale de PI sunt
utilizate numai de o parte minoră a businessului, de
exemplu, de marile companii de producere”. Metodele
neformale de protecţie şi de obţinere a informaţiei tehnice sunt mult mai eciente pentru întreprinderile mici şi

Creşterea valorii proprietăţii intelectuale este
condiţionată în mod resc de existenţa unor rezerve
de tehnologii atât industriale, cât şi informaţionale,
care sunt supuse selecţiei naturale. Selecţia naturală
reprezintă evaluarea comparativă a obiectelor de
proprietate intelectuală în raport cu nişa ecologică
respectivă.
Evoluţia acestui gen de selecţie este determinată de
condiţiile interne şi cele externe. Condiţiile externe
sunt reprezentate de ecosistem – reacţia pieţei sau
reacţia mediului înconjurător la acţiunea factorilor
selecţiei naturale. Cele interne reprezintă programul
contradicţiilor care există în ecare obiect tehnic, limitând posibilităţile de evoluţie a noilor tehnologii.

mijlocii [21]. În acest context este resc să ne întrebăm:

Însă, din punctul nostru de vedere, factorul predomi-

până la ce nivel drepturile de PI au un impact consid-

nant ce inuenţează economia îl constituie procedura

erabil asupra creşterii economice? Dovezile, prezentate

selecţiei naturale ca rezultat al utilizării obiectelor de

în cercetarea efectuată [22], nu elucidează care ar 

proprietate intelectuală, atât a celor tradiţionale, cât şi

inuenţa lor directă asupra creşterii economice în ţările

a celor noi. Deci, cu siguranţă, PI nu este o valoare în

dezvoltate. Într-un studiu recent se armă că în ţările

sine: ea are nevoie de reacţia utilizatorului extern ca

cu o economie mai deschisă (în domeniul comerţului)

factor al selecţiei naturale.

este mult mai probabilă inuenţa drepturilor de brevet
asupra creşterii economice. Conform acestor calcule, în economia deschisă drepturile de brevet cu o
putere mare ar putea accelera tempoul creşterii cu
0,66% pe an [23]. Există însă unele obiecţii privind
legătura cauzală dintre drepturile de brevet şi creşterea

1. Иноземцев В. Л. Сегодня и завтра экономики,
основанной на знаниях. Вестник РАН, т. 70, №1,
2000, с. 73-78.

economică, deoarece şi transparenţa din comerţ, şi

2. Зубаков В. О стратегии выживания человечества.

puterea regimului drepturilor de PI, în toate cazurile, au

Звезда, № 4, 2001, с. 175-185. Трансформация в

tendinţa de creştere, odată cu sporirea veniturilor pe

современной цивилизации (материалы круглого

cap de locuitor.

стола). Вопросы философии, № 1, 2000, с. 3-32.

Deci, în alte cazuri se menţionează că puterea

3. Shapiro, Carl and Varian, Hal. Information Rules: A

protecţiei prin brevet creşte odată cu dezvoltarea

Strategic Guide to the Network Economy, Boston, Mass.:

economică, însă aceasta are loc la atingerea unor

Harvard Business School Press, c 1999 -x, 352 p.

niveluri foarte mari ale venitului pe cap de locuitor.
Într-adevăr, până la recenta înăsprire a legislaţiei
din domeniul PI în plan global, s-au produs anumite
corelaţii între puterea drepturilor de PI şi venitul pe cap
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SUMMARY

It is alleged that a condition of evolutional increase of the intellectual property value is presence
of the stock of industrial and information technologies which are subjected to natural selection.
Natural selection means a comparative estimation of the intellectual property with reference to the
given ecological niche, i.e. search of their optimum value. The evolution of the given type of selection is dened by external and internal conditions. The external ones are reaction of the market or
the response of the environment to the action of the factors of natural selection. The internal ones is
the program of contradictions inhered in any technical object which limits the evolutionary opportunities of new technologies.
However, in our opinion the prevailing factor of effective inuence on economy is the natural selection as a result of use of both traditional and new kinds of intellectual property. Clearly, the latter is
not self-sufcient: it needs the reaction of the external user as factor of natural selection.
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РОЛЬ ЕВРАЗИЙСКОГО ПАТЕНТА
В ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТРАН УЧАСТНИЦ ЕАПК

А. Н. ГРИГОРЬЕВ,
Президент Евразийского патентного
ведомства

Б

лагодаря успешной деятельности Евразий-

ского патентного ведомства (ЕАПВ) Евразийская

Сегодня они становятся фактором формирования

патентная система за 10 лет своего существования

национальной конкурентоспособности,

получила мировое признание, о чем свидетельствует

отражающей состояние и перспективы

поступление евразийских заявок более чем из

экономического развития страны. А патенты,

восьмидесяти стран мира. За пять последних лет их

лицензии, технологии — это важные показатели

количество возросло более чем в 1,5 раза и за 2005

инновационного потенциала: национальную

год приблизилось к двухтысячной отметке.
Десятилетие Евразийской патентной организации
(ЕАПО) — это время, когда страны нашего
региона шли к открытости внутреннего рынка для
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Инновации — это не только фактор
конкурентоспособности товаров и предприятий.

конкурентоспособность часто определяют
как способность экономики страны
генерировать, воспринимать и внедрять
новые технологии.

всего мира, хозяйствующие субъекты осваивали

Таким образом, патенты катализируют и

самостоятельное ведение внешнеэкономических

возникновение, и развитие экономических

связей, учились работе в условиях конкуренции на

отношений. Вслед за патентами в страны приходят

внешнем и на внутреннем рынках. В то же время

компании — патентовладельцы, обладающие

возможности создания и развития предприятий

новыми технологиями в области эффективного

оставались низкими, интеллектуальные

использования природных ресурсов, производства

ресурсы недостаточными, а инвестиционные

продукции высокой степени переработки. Для

малодоступными. Именно хронический и

стран нашего региона это означает переход

повсеместный недостаток финансовых средств

потенциальных конкурентных преимуществ в

считали главной, а часто и единственной

реальные. Хороший пример: до последнего

причиной стагнации производства. В то же время

времени лидерами патентования по евразийской

современный мировой опыт свидетельствует

системе были США, Германия, Россия,

о том, что инвестиционный период развития

Нидерланды, Франция. Теперь на четвертое место

экономики заканчивается и стратегическим

вышла Япония, открывающая производства в

направлением экономического развития становится

нашем регионе, например предприятие компании

инновационный путь.

Тойота в Санкт-Петербурге.

Присутствие компаний-патентовладельцев на

предусматривая реализацию таких проектов,

территории страны способствует инвестициям

выполнение которых непосильно для отдельных

теперь уже на конкретные проекты, в нужных

патентных ведомств. Примером таких проектов

объемах и на приемлемых условиях. Создаются

являются создание совместных электронных

производства, повышается занятость населения,

библиотек патентной документации, электронная

увеличиваются налоговые поступления. В

подача заявок, организация удаленного

свою очередь, конкурентоспособность самих

доступа к мировым патентным фондам и т.д.,

компаний все более определяется способностью

предусмотренных Программой развития ЕАПО

к инновациям, расширению рынков, продвижению

на 2004 — 2009 годы.

новых товаров.

В течение последних лет при непосредственной

Все это говорит о том, что Евразийское патентное

финансовой поддержке со стороны ЕАПО

ведомство способствует развитию инновационной

практически всем нуждающимся патентным

деятельности, конкуренции и экономическому

ведомствам государств-членов ЕАПО поставлена

росту в странах-участницах евразийской патентной

современная компьютерная техника, обеспечено

системы. Эту задачу мы решаем последовательно

их подключение к Интернет по выделенным

и эффективно.

каналам, сформированы на евразийском веб-

Общепризнанно, что патент на изобретение
стимулирует изобретательскую деятельность,
предоставляя патентообладателям надежные
гарантии охраны новых идей в условиях жесткой
конкуренции. Выданные с соблюдением всех

портале веб-сайты этих ведомств, открыт
доступ к системам евразийской патентной
документации.
ЕАПВ оказывает значительную поддержку этим
ведомствам не только в укреплении их технической

проверочной экспертизе изобретений, надежные

базы и совершенствовании информационного
обеспечения, но также и в повышении

евразийские патенты на изобретения не только

квалификации кадров.

современных требований, предъявляемых к

успешно влияют на процесс коммерциализации
этих изобретений в странах-участницах
Евразийской Патентной Конвенции (ЕАПК),
но, что особенно важно, обеспечивают защиту
инвестиций, привлекаемых в экономику этих стран.
Соответственно растет количество евразийских
патентов, поддерживаемых в силе на территориях
стран-участниц ЕАПК, что создает благоприятный
климат для экономического роста этих государств.
Немаловажен и экономический эффект для стран
региона от участия в евразийской патентной
системе, поскольку ежеквартально эти страны
получают свою долю от уплаты пошлин за
поддержание в силе евразийских патентов на их

Ежегодно в ЕАПВ проходят стажировку
значительное число специалистов национальных
патентных ведомств. При поддержке со стороны
ЕАПВ специалисты этих ведомств обучаются
в Российском государственном институте
интеллектуальной собственности.
Следует особо подчеркнуть роль и значение
патентно-информационных возможностей
Евразийского патентного ведомства. Создана
Евразийская патентно-информационная система
(ЕАПАТИС), которая содержит более 25 млн
патентных документов и обеспечивает широкие
возможности для экспертов национальных
патентных ведомств стран региона, евразийских

территориях, и их объем из года в год растет. В

патентных поверенных и других заинтересованных
пользователей в области патентно-

частности, в 2005 году эта доля составила 3,6 млн

информационных поисков.

долларов США.
Не требует особых доказательств тот факт,
Одной из основных задач, поставленных
перед ЕАПВ полномочными представителями
государств-участников ЕАПК, является содействие

что патентная информация оказывает влияние
на развитие инновационной деятельности

всестороннему развитию и совершенствованию

— оперативная публикация сведений о новейших
достижениях в различных областях деятельности

национальных патентных систем этих государств,

человека дает пищу для творчества.
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Сегодняшние изобретения предоставляют

и отвечает высоким стандартам деятельности

необходимые знания для создания новых

в области охраны промышленной собственности.

изобретений, которые появятся завтра.

Нам ясны пути развития. Сформирован

Таким образом, инновация питает инновацию.

многонациональный коллектив высококлассных

Нам есть, чем гордиться. Созданное 10 лет назад
под руководством Виктора Ивановича Блинникова

специалистов. Ведомство сохраняет традиции
и открыто новому.

Евразийское патентное ведомство востребовано

SUMMARY

The tenth anniversary of the Eurasian Patent Organization (EAPO) – is a period where the countries of the region move forward to the openness of the internal market for all the countries of the
world. The economical subjects developed the independent introduction of the external economic
relations, have trained in the conditions of competition on the external and internal markets.
Owing to the successful activity of the Eurasian Patent Organization, the Eurasian patent system
during 10 years of its existence became world-known to what testies ling of the Eurasian applications from more than eighty countries of the world. For the last ve years the amount thereof
increased more than 1,5 times and during the 2005 approached to the two thousand mark.

UN DECENIU DE PROTECŢIE EFICIENTĂ
A INVENŢIILOR LA NIVEL REGIONAL

L

a 12 august 1995 a intrat în vigoare Convenţia
privind brevetul Eurasiatic şi această zi a devenit data
fondării Sistemului regional de brevete. În primul an
de activitate a organizaţiei nou-create au parvenit
relativ puţine cereri – circa 120. Dar deja în anul
următor, în 1997, numărul lor s-a triplat. Anul 1997 a
fost anul eliberării primelor brevete eurasiatice. Graţie
activităţii fructuoase a Ociului Eurasiatic de Brevete,
pe parcursul a 10 ani sistemul eurasiatic de brevete
a fost apreciat şi recunoscut pe plan mondial, fapt
despre care mărturiseşte uxul cererilor eurasiatice
din peste 80 de ţări ale lumii. In ultimii 5 ani numărul
lor s-a majorat de 1,5 ori şi în 2005 a constituit circa
2 mii de cereri.
Este remarcabilă contribuţia primului conducător şi
fondator al acestei instituţii, savantul şi inventatorul
V. I. Blinnikov. Actualul Preşedinte al OEAB, A. N. Grigoriev, continuă cu perseverenţă să promoveze politica
de dezvoltare a ociului în corespundere cu standardele internaţionale de protecţie a proprietăţii industriale, să păstreze un climat favorabil şi de colegialitate
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întru prosperarea ociilor ţărilor membre
la Convenţia Eurasiatică de Brevete, inclusiv a Agenţiei
de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii
Moldova.
Cu prilejul aniversării de 10 ani a OEAB, în perioada
7-8 septembrie Ociul Eurasiatic de Brevete a organizat conferinţa internaţională „Sistemul mondial
de brevetare: situaţia actuală şi perspectivele de
dezvoltare”.

La lucrările
conferinţei au participat conducători
şi specialişti de
la Organizaţia
Mondială de
Proprietate
Intelectuală
(OMPI), Ociul European de Brevete
(OEB), Organizaţia
Africană de Proprietate Intelectuală
(OAPI),
Organizaţia
Regională Africană
de Proprietate Industrială (OARIPO), de la ociile
naţionale de brevete din ţările regiunii eurasiatice şi
din alte ţări ale lumii, mandatari autorizaţi, specialişti
notorii în domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale,
reprezentanţi ai ştiinţei şi businessului.
În cuvântarea sa rostită cu ocazia aniversarii,
A. N. Grigoriev, Preşedintele OEAB, a menţionat că
„pentru ţările regiunii efectul economic al participării

lor în Sistemul eurasiatic de brevete este considerabil,
deoarece trimestrial aceste ţări primesc cota-parte din
taxele pentru menţinerea valabilităţii brevetelor eurasiatice pe teritoriile lor şi volumul acestora sporeşte pe an
ce trece”. In anul 2005 această cotă constituia 3,6 mil.
dolari SUA.
„Ociul Eurasiatic de Brevete, fondat acum 10 ani, la
momentul actual este destul de solicitat şi normele lui
de activitate corespund celor mai riguroase standarde
în domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale. A fost
creat un colectiv multinaţional de specialişti de o înaltă
calicare. Instituţia îşi respectă tradiţiile şi, totodată, este
deschisă spre tot ce este nou”, a subliniat Preşedintele
OEAB.
La lucrările Conferinţei consacrate Jubileului de 10 ani
al OEAB au participat şi reprezentanţi din Republica
Moldova: dnii Ion Daniliuc, vicedirector general AGEPI, şi
Eugen Staşcov, directorul Institutului de Dezvoltare a PI,
cărora le-a fost înmânată medalia de aur comemorativă
„V. I. Blinnicov” - pentru contribuţie în domeniul inventicii
şi al brevetării şi merite deosebite la constituirea OEAB.
Astfel de distincţii au fost înmânate persoanelor din
cadrul ociilor naţionale de brevete care au stat la baza
fondării Organizaţiei Eurasiatice de Brevete.

CALENDAR
La 20 septembrie 1946 s-a născut, la Bardar, Chişinău, Mihail IOVU, doctor habilitat în zică şi
matematică, cercetător ştiinţic principal, şef adjunct de laborator, secretar ştiinţic al Centrului de
Optoelectronică al Institutului de Fizică Aplicată al AŞM, Laureat al Premiului de Stat al Republicii
Moldova în domeniul ştiinţei, tehnicii şi producţiei. Medalia “Inventator al URSS”, 10 diplome de gr. I,
II şi III, 3 medalii de aur şi o medalie de argint la expoziţiile naţionale şi internaţionale specializate de la
Chişinău, Moscova, Geneva şi Bruxelles.
Mihail IOVU este absolvent al Universităţii de Stat din Moldova, facultatea de zică şi matematică (1968).
În 1976 susţine teza de doctor intitulată “Studiul proprietăţilor fotoelectrice ale materialelor semiconductoare vitroase în sistema „sulfura de arsen - sulfura de stibiu”, iar în 1994 - teza de doctor habilitat
în zică şi matematică cu tema “Proprietăţile electrozice ale structurilor de înregistrare pe baza calcogenezelor de arsen”.
Este autor şi coautor al 63 de invenţii pentru care deţine certicate de autor şi brevete. Rezultatele
activităţii sale s-au materializat în cele 4 monograi, 250 de articole publicate în reviste republicane şi
internaţionale, rapoartele prezentate la circa 100 de conferinţe ştiinţice din ţară şi de peste hotare.
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SEMINAR INTERNAŢIONAL
PRIVIND PROBLEMELE UTILIZĂRII
PROPRIETĂŢII INTELECTUALE
O

A fost studiată experienţa avansată acumulată în alte
rganizaţia Mondială de Proprietate Intelectuală

(OMPI) a organizat pe 24-26 iulie curent,

ţări, examinându-se mai multe iniţiative şi proiecte
realizate, inclusiv:

la Bratislava, Slovacia, un Seminar internaţional
privind problemele utilizării strategice a proprietăţii in-

Ô

mare-documentare;

telectuale pentru dezvoltarea economică şi socială. La
seminar au participat conducătorii ociilor de brevete
din Armenia, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Croaţia,

Ô

înainte de impozitare, scăzându-se din protul

Slovenia, Tadjikistan, Uzbekistan. Au fost invitaţi,

lor suma dublă a cheltuielilor necesare pentru

de asemenea, reprezentanţi ai ociilor naţionale

aceste cercetări;

de PI, secretari ai misiunilor permanente

Ô

starea curentă a tehnologiilor;

dl Ştefan NOVAC, Director General al AGEPI.

intelectuale în procesul de dezvoltare economică,
pe rolul statului şi al altor structuri în organizarea

Ô

în Federaţia Rusă a fost lansat un proiect cu
privire la includerea în codul civil a tuturor legilor
din domeniul PI.

transferului tehnologic. Reprezentanţii OMPI au

În cadrul strategiei de dezvoltare a întreprinderilor mici

menţionat disponibilitatea Organizaţiei de a ajuta

şi mijlocii din Republica Moldova, AGEPI urmează

statele membre la elaborarea strategiei de dezvoltare

să organizeze în anul curent un seminar privind rolul

a sistemului lor de PI. De asemenea, OMPI

PI în activitatea ÎMM. În acest scop s-a solicitat de la

va nanţa proiectele de cooperare între întreprinderile

OMPI suport în organizarea acţiunii prin participarea

mici/mijlocii şi universităţi, conlucrând, în acest sens,

unui lector din partea Organizaţiei. S-a pus în discuţie

cu guvernele statelor membre şi cu ociile de PI.

oportunitatea organizării concomitente a unui seminar

E necesar să se acorde o atenţie specială şi sectorului

privind produsele-program utilizate de ocii la prelucra-

privat, care urmează să e utilizatorul şi valoricatorul

rea dosarelor OPI.

OPI, create în ţară şi protejate prin intermediul
ociilor naţionale şi al sistemului de PI din ţara
respectivă.
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în Macedonia a fost creat „Technology Watch
Center” pentru diseminarea informaţiei privind

Republica Moldova a fost reprezentată la seminar de

Discuţiile s-au axat pe problemele utilizării proprietăţii

în Ungaria se acordă privilegii companiilor care fac
comandă de cercetări ştiinţice, în acest scop,

Republica Cehă, Georgia, Kirghizia, Letonia, Slovacia,

de la Geneva etc.

în Croaţia a fost creată reţeaua de centre de infor-

Serviciul de presă AGEPI

CONGRESUL SUD-EST EUROPEAN
ÎN DOMENIUL SUDĂRII.
APLICABILITATEA SUDĂRII
AUTOMATIZATE
dr. Ilie BOTEZ, preşedintele
Asociaţiei de Sudură din Republica
Moldova,
Dumitru BODEANU, director tehnic,
S. A. „INCOMAŞ”, Chişinău,

Mihai BUNESCU, doctorand,
Ion DICUSARĂ, lector asistent,
Universitatea Tehnică a Moldovei

În perioada 24 – 26 mai 2006 la Timişoara (România) şi-a desfăşurat lucrările primul Congres
Sud-Est European în Domeniul Sudării, la care au participat specialişti, cercetători ştiinţici,
profesori universitari, cadre didactice din România, Macedonia, Bulgaria, Germania, Austria,
SUA, Suedia, Portugalia, Israel, Serbia şi Muntenegru, Bosnia şi Herţegovina, Italia, Japonia,
Slovenia, Australia, Turcia şi Republica Moldova.

Sudura, ca proces tehnologic progresiv, posedă univer-

execuţie, procedeele de sudare prin topire se clasică

salitate, ecacitate, productivitate majorată şi calitate

după cum urmează:

înaltă. Conform proprietăţilor sus-menţionate, sudarea
şi-a găsit utilizare largă în toate domeniile industriale

Ô

manual;

şi a devenit unul din procedeele de bază în construcţia
de maşini, reparaţii, construcţii ş. a.

Ô

cu materiale de adaos ş.a.);

date, matriţate-forjate-sudate ş.a., la care sudarea con-

Ô

şi nituite cu construcţii sudate asigură o economie

Ô

sudare automată – toate operaţiile se realizează
mecanizat, conform unui program automat;

considerabilă de metal şi manoperă.
În întreaga lume creşte în permanenţă volumul

sudare mecanizată – toate operaţiile de bază
se realizează mecanizat;

siderabil productivitatea muncii şi ecienţa economică
a producţiei. Înlocuirea construcţiilor turnate, forjate

sudare semiautomată – o parte din operaţiile
de bază se realizează mecanizat (alimentarea

Elaborarea construcţiilor forjate-sudate, turnate-sustituie operaţia de nisare, permite de a majora con-

sudare manuală – toate operaţiile se realizează

Ô

sudare robotizată – operatorul este înlocuit
printr-un robot.

construcţiilor sudate şi nivelul de mecanizare şi automatizare a proceselor de sudare. Mijloacele econo-

Conform scopului în care se aplică, procedeele de

misite anual în urma utilizării proceselor tehnologice

sudare sunt destinate îmbinării (xarea pieselor îmbi-

moderne de sudare şi a utilajelor progresive constituie

nate) şi încărcării (acoperirea suprafeţelor pieselor cu

zeci de miliarde de dolari.

materiale).

Cea mai mare răspândire în industrie au căpătat pro-

În ultimul timp se introduc în producţie noi procedee

cedeele de sudare prin topire. În funcţie de modul de

de sudare, caracterizate prin majorarea productivităţii
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muncii, sporirea calităţii construcţiilor sudate,
micşorarea consumului de energie şi materiale,

Ô

reglatorul de presiune cu debitmetru, care
se montează la butelia cu gaz de protecţie.

mecanizarea, automatizarea şi robotizarea proceselor
de producţie. Astfel de procedee sunt: sudarea WIG,

Schema de lucru a dispozitivului de sudare robotizată

sudarea cu laser, sudarea cu fascicul de electroni,

este prezentată în g. 1. Capul de sudare 1 este xat

sudarea MAG cu două sârme, sudarea automatizată şi

cu o bridă de suportul 2 al braţului robotului. Pe supor-

robotizată.

tul 4 se montează dispozitivul 3 pentru avansarea

SUDAREA WIG ROBOTIZATĂ

sârmei, compus dintr-un motoreductor, două perechi
de role şi o bobină cu sârmă de adaos.

Sudarea WIG – (Wolfram-Inert-Gaz) – este un procedeu modern cu aplicaţii multiple, care foloseşte un
electrod nefuzibil de wolfram, pe lângă care se insuă
un gaz inert în spaţiul de formare a arcului electric.
Operaţia se începe ţinând capul de sudare vertical
faţă de piesă până se formează baia topită, după care
acesta se înclină la un unghi de aproximativ 75° faţă
de piesă, aducându-se vergeaua metalică de adaos
sub un unghi de 15°, cu topirea unei picături de metal
din vergea (materialul de adaos). Apoi, vergeaua se
retrage, pistoletul avansează un pas, după care se
apropie din nou vergeaua şi procesul se repetă.
Sudarea WIG este recomandată la îmbinarea tablelor
cu grosimi mai mici de 15 mm. Procedeul este universal, aplicabil la orice material sau aliaj metalic, în orice

Figura 1. Schema dispozitivului de sudare
robotizată

poziţie şi formă sau dimensiune a cusăturii.
Materialele folosite la sudarea WIG sunt:

Ghidarea sârmei-electrod este asigurată de tubul

Ô

electrozi nefuzibili confecţionaţi din wolfram aliat

relativă a sârmei faţă de electrodul de wolfram pentru

cu toriu între 1 şi 2% sau cu zirconiu între 0,3 şi

ca topirea să se facă într-un mediu protector, exact în

0,5%;

spaţiul arcului.

Ô

metalul de adaos sub forma unei vergele, având
compoziţia chimică asemănătoare cu cea a metalului de bază (sudat);

Ô

gazul inert de protecţie este argonul sau heliul.

La o puritate a gazului mai mare de 99,9% se poate
suda cu o viteză de până la 4 cm/s, iar la 99,3% puritate – cu viteza de maxim 2,5 cm/s, fără să apară pori.

exibil 5. Mecanismul de poziţionare 7 asigură poziţia

La acţionarea rozetei cu let 6 se modică poziţia
capului tubului exibil 5. Suportul 2 se poate înclina
faţă de suportul 4, blocarea realizându-se cu un şurub.
Soluţia permite modicarea unghiului de înclinare a
electrodului faţă de planul cusăturii. Suportul 4 se
xează la echipamentul propriu-zis, pentru sudare.
El poate  acţionat de un mecanism de pendulare cu
excentric. Capul de sudare şi sârma-electrod execută

O instalaţie de sudare WIG robotizată conţine:

oscilaţii pe direcţia transversală faţă de rostul îmbinării.

Ô

sursa de curent;

Capul de sudare WIG asigură transmiterea curentului

Ô

robotul-sudor;

Ô

instalaţia de răcire;

Ô

capul de sudare;

de sudare, a gazului protector şi al apei de răcire în
zona în care are loc procesul de sudare şi producerea
unui arc între electrodul de wolfram şi piesă.
În g. 2 este prezentată schema constructivă a capului
pentru sudarea WIG robotizată. Acesta are un singur
circuit de răcire pentru electrod şi duză şi permite
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sudarea la un curent continuu de maximum 630A sau

din următoarele piese (g. 3): inelul 1, butucul 2 şi trei

500A în regim de lucru intermitent. La corpul princi-

braţe de legătură dintre inel şi butuc (spiţe) 3.

pal 4 se asamblează, prin înşurubare, corpul 8 care
susţine electrodul. În corpul 8 sunt executate câteva
canale axiale prin care se scurge apa spre camera de
răcire a duzei 9. Electrodul de wolfram 2 este xat cu
bucşa elastică 5 şi strâns prin rotirea bucşei letate 1.

Figura 3. Schema constructivă a volanului
şi componentele lui
Pentru sudarea robotizată a volanului 4 se foloseşte
un robot CLOOS ROMAT 56, care poate lucra în trei
variante:
1.

celula exibilă cu masă rotativă cu două posturi
de lucru indexabile la 180º (g. 4);

2.
3.
Figura 2. Schema constructivă a capului

celula exibilă cu două console (g. 5);
celula exibilă cu manipulator rotativ şi basculant
(g. 6).

de sudare robotizată WIG
Protecţia electrică se asigură cu materiale izolatoare
din care se execută corpul prelungitor al bucşei 1,
piuliţa 3, cămaşa 6 şi bucşa intermediară 7. Pentru
circuitele gazului şi ale apei s-au prevăzut inele de
etanşare de cauciuc. Garnitura 15, care delimitează o
mică porţiune a circuitului de apă, se execută dintr-un
material rezistent la temperatură (teon), deoarece
este solicitată termic mai intens.
La corpul 4 sunt sudate ţevile pentru argon 11 şi apă
12. Elementele exibile de legătură cu instalaţia sunt
protejate de un furtun de cauciuc. Curentul de sudare
este adus prin cablul 10, dispus în circuitul de ieşire a
apei de răcire. Fixarea capului propriu-zis de mâner se
face prin intermediul unui colier metalic rigid strâns cu
şurubul 13. Prin intermediul mânerului 14, din material
izolant, capul de sudare se poate xa, fără restricţii, la
echipamentul purtător (pe braţul robotului).
La sudarea WIG robotizată, poziţia capului de sudare
este asigurată de braţul robotului pe care este dispus
mecanismul ce asigură avansarea mecanizată a sâr-

SURSA DE SUDARE

CLOOS
ROMAT 56

CONTROLER

Figura 4. Schema celulei exibile robotizate
cu masă rotativă

SURSA DE SUDARE
CLOOS
ROMAT 56

CONTROLER

mei (vergelei) de adaos.
PIESE PENTRU
SUDARE

SUDAREA ROBOTIZATĂ A VOLANULUI
AUTOVEHICULULUI
Volanul autovehiculului este componenta principală

Figura 5. Schema celulei exibile robotizate

în cadrul sistemului de direcţionare. El se compune

cu două console
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SURSA DE SUDARE

MANIPULATOR

PIESE GATA
SUDATE

CLOOS
ROMAT 56

PIESE
PENTRU
SUDARE

CONTROLER

Figura 6. Schema celulei exibile cu manipulator
rotativ şi basculant

Figura 8. Manipulatorul rotativ şi basculant:
1 – talpă de sprijin; 2 – corp; 3 – planşaibă;
4 – mecanism de rotire al planşaibei; 5 – masă
rotativă; 6 – mecanism de înclinare al planşaibei.

SUDAREA MAG CU ELECTROD-BANDĂ
O variantă de procedeu MAG (metal activ gaz) nouă
este sudarea MAG cu electrod-bandă. Prin utilizarea
unor dispozitive speciale de alimentare cu sârmă şi
duze de contact speciale se pot folosi benzi înguste
de 4 × 0,5 mm. Datorită geometriei lor, benzile au o
suprafaţă mai mare decât sârma-electrod rotundă
de secţiune comparabilă, ceea ce înseamnă ca este
Figura 7. Robot-sudor CLOOS ROMAT 56 aşezat
pe plafon

necesară o energie mai mică pentru topirea materialului şi curenţi de sudare mai mici decât pentru sârme
rotunde comparabile. Acest efect are consecinţe

Robotul CLOOS ROMAT 320 poate  instalat într-o

benece, conducând la creşterea vitezei de alimentare

poziţie xă în care poate executa doar o mişcare de

a benzii, îmbunătăţind astfel randamentul de depu-

rotaţie de bază, zona de lucru ind o cupolă sferică.

nere. Concomitent se micşorează energia liniară de

El poate  montat atât pe plafon, având astfel ac-

sudare. Datorită secţiunii eliptice, se iveşte premisa

ces în zonele inaccesibile altor tipuri de roboţi. O

de inuenţă a pătrunderii. Orientarea electrodului în

altă caracteristică importantă reprezintă posibilitatea

direcţia de sudare, cauzează pătrundere adâncă, ceea

instalării sale pe o cale rulantă, astfel mărind zona

ce este potrivit pentru sudarea în colţ a tablelor groase.

de acţiune de la simpla extensiune maximă a braţului

Orientarea electrodului (bandă) perpendicular pe

la însumarea acesteia cu lungimea căii de rulare,

cusătură determină o pătrundere mică şi uşurinţă de

ajungând la o lingime totală de peste 7000 mm.

umplere a rostului.

Manipulatorul rotativ şi basculant (g. 8) este destinat

SUDAREA PLASMĂ-MIG

instalării componentelor de sudat în poziţia comodă
pentru sudare şi rotirea lor cu viteza de sudare

Procedeul de sudare PLASMĂ-MIG reprezintă o

pentru sudarea manuală, semiautomată, automată şi

sinteză între sudarea cu arc de plasmă şi sudarea

robotizată. Aceste manipulatoare pot avea o capacitate

MIG.

portantă de la 60 până la 8000 kg.

Conform gurii 9, partea inferioară a electrodului fuzibil
şi picătura detaşată de metal topit nu mai sunt înconjurate de o perdea rece de gaz protector (ca în cazul
MIG), ci se aă în curentul erbinte de gaz ionizat al
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plasmei. Datorită acţiunii magnetice a curentului prin
arcul MIG, arcul de plasmă se contractă în jurul sârmei.
Protecţia gazoasă optimă asigură stabilitatea arcului,
eliminând împroşcările de metal topit. Arcul de plasmă
este alimentat în polaritate directă („–” la electrod), iar
arcul MIG – în polaritate indirectă („+” la sârma-electrod). În acest caz avem două tipuri de arc electric:
1.

un arc staţionar cu o densitate energetică mare.
Forma arcului este cilindrică şi ataşată capătului
liber al sârmei-electrod;

2.

un arc rotitor, caracterizat printr-o densitate
energetică mai scăzută, atunci când curentul
depăşeşte valoarea curentului de tranziţie.
Capătul liber al sârmei-electrod devine uid

Figura 9. Schema procedeului hibrid de sudare
PLASMĂ-MIG

şi se roteşte cu o frecvenţă cuprinsă între 150
şi 230 Hz, descriind o suprafaţă conică.
Procesul de sudare PLASMĂ-MIG, permite obţinerea

2. South-East European Welding Congress. Welding

unei productivităţi de sudare ridicate şi a unei calităţi

and joining technologies for a sustainable development

avansate a îmbinării sudate.

and environment// section „Structural integrity”and
„Quality management & environment”, Timişoara,
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and joining technologies for a sustainable develop-
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485 p.
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SUMMARY

Welding as a progressive technological process is characterized by universality, increased effectiveness and productivity and high quality. According to the above characteristics, welding has found its
wide application in all the elds of industry and became one of the basic processes in the mechanical engineering, maintenance, civil engineering etc. The volume of welded constructions and the
level of mechanization and automation of the welding processes is permanently increasing all over
the world. The annually saved means as a result of utilization of modern technological processes
and progressive equipment constitute tens billions of dollars. News in this eld was examined at the
South-East European Congress held in Mai 2006 in Timişoara (România).
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SOLURILE MOLDOVEI – BAZA
EXISTENŢEI GENERAŢIILOR VIITOARE

Valeriu BULGARI,
preşedintele Uniunii Republicane
a Asociaţiilor Producătorilor
Agricoli „UniAgroProtect”

Expresia „Solul este principala bogăţie naturală a Moldovei şi cel mai important mijloc
de producţie în agricultură” conţine un sens profund şi cuprinzător, determinând prin aceasta
posibilităţile economice reale.
Solul joacă un rol important în formarea ecosistemelor, aându-se în relaţii de strânsă
interdependenţă cu toţi factorii naturali şi prezentând unul din cele mai preţioase resurse
materiale folosite de om încă din timpuri imemorabile, asigurându-i acestuia existenţa.

Atâta timp cât solul va mai continua să rămână principalul mijloc de satisfacere a cerinţelor crescânde

Prin rolul său, solul constituie una din părţile esenţiale

ale societăţii în hrană, îmbrăcăminte, materii prime
şi alte produse necesare existenţei sale, va exista şi

animalele îşi furnizează unele altora cele necesare.

cererea sporită faţă de sol. Acest fapt comportă implicit
schimbări radicale în ecosistemele naturale, oglindite

a omului în funcţionalitatea solului, în relaţiile lui cu

prin modicările condiţiilor exterioare de inuenţă
asupra proceselor de solicare, reectate în capaci-

capătă noi trăsături specice, devenind astfel un eco-

tatea de producţie a solului. În prezent aceste solicitări
asupra învelişului de sol se fac, de regulă, fără a se

Pe măsura intervenţiei tot mai intense şi mai efective
celelalte componente ale ecosistemului natural, acesta
sistem social cu implicaţii cu totul deosebite.
La nivelul actual de dezvoltare, ca de altfel şi în viitorul

ţine seama de menţinerea unui echilibru în ecosistemele naturale şi în cele antropice, ceea ce conduce

previzibil al ştiinţei şi tehnicii şi, în ultimă instanţă, al

la dezvoltarea unor procese de degradare accelerată a
colului şi la deprecierea calităţii mediului ambiant.

umană o sursă indispensabilă de producţie, cu atât

Pentru vegetaţie, solul este un suport şi spaţiu de
dezvoltare a rădăcinilor, sursă de substanţe nutritive
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ale comunităţii, în care inţele umane, plantele şi

forţelor de producţie, solul prezintă pentru societatea
mai valoroasă cu cât posibilităţile maxime de extindere
nu pot depăşi o anumită limită.
Prin urmare, cerinţele tot mai mari de produse

şi apă. Solul şi învelişul său vegetal funcţionează ca
transformatori de energie radiantă solară, formând un

agroalimentare au determinat gradul de intervenţie a

corp dinamic în continuă evoluţie.

ştiinţei şi a forţelor de producţie. Această activitate

producătorului agricol, ţinând seama de dezvoltarea

a inuenţat pozitiv fertilitatea solului, stabilizând-o la

socială, implicând abordarea sistemică, în ce priveşte

nivelul dorit, ceea ce, la rândul său, s-a reectat asu-

folosirea raţională a fondului funciar în scopurile eco-

pra volumului de producţie agricolă obţinută.

nomice de bază.

Natura a înzestrat generos Moldova cu una din cele

Intervenţiile vizând sporirea capacităţii de producţie

mai importante resurse naturale – solul. În condiţiile

a solului pot conduce la rezultatul dorit numai dacă

unei diversităţi impunătoare a acestora, peste două

nu depăşesc un anumit prag, care, odată trecut, le

treimi din teritoriul Moldovei este ocupat de cerno-

transformă în opusul lor, la o nouă stare a sistemului.

ziomuri – cele mai fertile soluri din lume.
Spre deosebire de alte mijloace de producţie, care

Spre exemplu, solul umezit excesiv se transformă în
mlaştină, supraîncărcat cu îngrăşăminte şi substanţe

pe parcursul exploatării lor se epuizează, provocând

chimice – într-un focar poluant, excesiv erodat – în

dereglări în echilibrul natural şi, în acelaşi timp,

rocă sterilă etc.

poluând într-o măsură mai mare sau mai mică mediul
ambiant, solul, în cazul valoricării lui superioare şi
corecte, se îmbunătăţeşte mereu, sporindu-şi fertilitatea, ceea ce permite obţinerea unor producţii din cele
mai mari. Acest fapt era observat de demult şi prima
dată a fost formulat de K. Marx, care spunea că „solul,
dacă se lucrează corect, se îmbunătăţeşte”.
Astfel, intervenţia omului, realizată printr-un aport
suplimentar de substanţe şi energie, ce implică un consum de muncă vie şi materializată, aplicând metode
şi tehnologii performante, conduce la o modicare a
caracteristicilor lui chimice, zice şi biologice. Solul,
până la preluarea în cultură, evoluează, exclusiv sub

Abordarea sistemică impune pe această bază necesitatea orientării accentului spre amenajări complexe ale
diferiţilor parametri, care să ţină seama de efectul dorit
şi de mecanismul de funcţionare a unor procese evolutive ale solului, de menţinere şi sporire a stării lui de
fertilitate în concordanţă cu nevoia socială apărută.
Dintre problemele de ordin practic, pentru agricultură
se prevede creşterea producţiei agricole prin sporirea
fertilităţii solului. Pentru realizarea acestor obiective, în
faţa pedologilor, agrochimiştilor şi agronomilor se pun
următoarele probleme:
1.

Studierea aprofundată a învelişului de sol

inuenţa condiţiilor determinate de mediul natural,

al Moldovei în scopul ţinerii evidenţei cantitative

însă, odată intrat în procesul de producţie agricolă,

şi calitative a inventarierii fondului funciar,

la acţiunea condiţiilor naturale se adaugă inuenţa

urmărind valoricarea superioară a acestuia.

omului, care, pe parcursul istoriei, se accentuează
continuu, devenind la un moment dat hotărâtoare pen-

2.

Conservarea solului, sporindu-i fertilitatea prin

tru fertilitatea lui. Din dar al naturii, datorită eforturilor

îmbunătăţirea proprietăţilor chimice, zice

depuse de generaţii de producători agricoli, solul se

şi biologice, precum şi prin aplicarea metodelor

transformă într-un sistem bioeconomic.

şi tehnologiilor avansate, care să contribuie
la ridicarea productivităţii lui.

Pe măsura sporirii eforturilor ştiinţei şi posibilităţilor
materiale, nanciare, umane şi organizatorice, antre-

3.

Protecţia învelişului de sol prin prevenirea

nate în menţinerea şi creşterea capacităţii productive

şi combaterea proceselor de eroziune, sărăturare,

a solului, precum şi a intensicării producţiei agricole,

înmlăştinire, poluare şi alte forme de degradare.

sub raport economic, evoluţia sistemului analizat se
apropie tot mai mult de condiţiile în care acţionează
concomitent legile naturii şi cele economice specice
procesului de reproducţie a fondurilor xe.
Cu toate acestea, spre deosebire de restul mijloacelor
de producţie recunoscute de practică şi ştiinţă prin
cercetare economică ca produse ale muncii sociale,
solul este luat în considerare în exclusivitate sub raportul capacităţii de a participa la producere ca sistem
bioeconomic în noile condiţii determinate de cerinţa

4.

Lărgirea cercetărilor teoretice şi experimentale
în scopul dezvoltării bazelor ştiinţice ale pedologiei, agrochimiei şi agronomiei în concordanţă
cu progresul ştiinţelor înrudite cu aceste discipline.

Pedologia, agrochimia şi agronomia sunt chemate
să aducă o contribuţie complexă la cunoaşterea
proprietăţilor fondului funciar al Moldovei pentru
asigurarea unei baze puternice agriculturii de tip nou
– agriculturii ecologice durabile.
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Cunoaşterea condiţiilor naturale, îndeosebi a celor

Pentru lichidarea consecinţelor degradării de diferit

pedoclimatice, specice diferitelor părţi ale Moldovei,

gen a învelişului de sol şi întoarcerea productivităţii

este o necesitate de mare importanţă în valoricarea

de altă dată a acestuia, lucrările de refacere a

şi gospodărirea raţională a resurselor de sol şi a climei

fertilităţii solului trebuie efectuate în mod organizat,

în zonarea corectă şi prolarea producţiei agricole,

cu implicarea în acest proces a instituţiilor ştiinţice,

ţinând seama de caracteristicile ce determină, în mare

de proiectare, a diferitelor ministere, departamente,

măsură, particularităţile agriculturii.

administraţiilor publice de resort, unităţilor agricole,

Starea dezastruoasă a calităţii învelişului solului
este condiţionată, la ora actuală, de valoricarea

Pentru realizarea întregului complex de măsuri, noi

neraţională a fondului funciar sub inuenţa factorilor

dispunem la ora actuală de suciente elaborări

antropici şi socioeconomici şi a celor naturali. Nu este

ştiinţice prezentate sub formă de monograi, reco-

o exagerare că toate solurile Moldovei sunt degra-

mandări, instrucţiuni metodice, invenţii etc., încercate

date, deosebindu-se numai prin felul şi intensitatea

în condiţii de producţie, implementate pe imense

proceselor ce provoacă degradarea, îndeosebi pe

teritorii şi soldate cu rezultate economice, agronomice

terenurile agricole.

şi ecologice apreciabile.

Situaţia primejdioasă care are loc pe solurile
agricole din Moldova constă în faptul
accelerării eroziunii prin apă, afectând în diferite grade de intensitate peste 35 la sută din
terenurile agricole, la aceasta adăugându-se
şi alunecările de teren (10%).

Ţinând seama de amploarea şi intensicarea fenomenelor de degradare generală a solurilor, în special a
celor aate în circuitul agricol, precum şi de tendinţele
de agravare a acestora, a fost elaborat un program
guvernamental sub denumirea „Programul complex de
valoricare a terenurilor degradate şi sporire a fertilităţii
solurilor” (partea I – „Ameliorarea terenurilor degradate” şi partea a II-a – „Sporirea fertilităţii solurilor”),

Problema secolului constă în prevenirea şi lichidarea

aprobat prin Hotărârile Guvernului nr. 636 din 26 mai

consecinţelor nefaste ale activităţii umane nechibzuite

2003 şi nr. 841 din 26 iunie 2004, realizarea cărora va

asupra mediului. Din cauza acţiunilor negative, cele

dura 15 ani (2005-2020).

mai esenţiale transformări le suferă scoarţa terestră
şi, în primul rând, solul - baza principală a landşaftului,
precum şi a bunăstării întregii societăţi, ind o bogăţie
naturală importantă. Este de menţionat că cea mai
agresivă formă de distrugere a litosferei o prezintă, de
rând cu nerespectarea recomandărilor ştiinţic fundamentate, executarea tuturor operaţiunilor agricole cu
mijloace tehnice la lucrarea mecanizată a solului, care,
după efectul său negativ, poate  comparabilă
cu extragerea produselor minerale în carieră (exploatare la zi).
Degradarea solurilor este condiţionată şi de factori
naturali: relief puternic fragmentat, pante mari (în special în partea centrală), structura geologică şi litologică
complicată, rocile parentale predominant friabile puţin
rezistente la eroziune, coborârea treptată a bazei locale de eroziune, ceea ce conduce la formarea într-un
mod accelerat a ravenelor, alunecărilor de teren, nivelul ridicat de situare a apelor freatice (frecvent puternic
mineralizate) favorizează declanşarea proceselor de
sărăturare şi înmlăştinire a solului.
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deţinătorilor de pământ etc.

Măsurile prevăzute în Program, într-o succesiune de
etape strict dimensionate prin termene, volume de
lucrări, mijloace materiale şi nanciare, vor conduce
la reducerea sub limita admisibilă a factorilor agresivi, contribuind la restaurarea proprietăţilor de altă
dată ale solurilor şi asigurarea treptată a reproducţiei
simple, iar mai apoi şi a celei lărgite a fertilităţii solului,
corespunzător cerinţelor de dezvoltare a producţiei
agricole şi menţinere a echilibrului ecologic.
Acest Program va conduce neapărat la promovarea şi realizarea unui sistem de agricultură durabilă,
ecologică prin schimbarea modului de folosinţă a
fondului funciar agricol, retehnologizarea ramurilor şi
sistemelor de agricultură specice condiţiilor pedoclimatice, tradiţiei şi structurii, aplicarea asolamentelor raţionale şi creşterea mijloacelor de combatere
integrată a bolilor, dăunătorilor şi buruienilor, reducând
la minimum sau excluzând folosirea preparatelor
chimice. Întregul complex de măsuri prevăzute de Program vor contribui la stoparea procesului de secătuire
a solului în humus şi elemente nutritive cu compensa-

rea acestor substanţe prin promovarea unor sisteme

„Metodologia …” începe cu o caracteristică a criteriilor

de fertilizare perfecţionată ce vor include, într-o măsură

de grupare a solurilor în funcţie de pretabilitate la ara-

mai mare, folosirea îngrăşămintelor organice şi verzi,

bil, plantaţii pomiviticole, păşuni şi alte scopuri. Grupa-

creşterea ponderii plantelor leguminoase xatoare de

rea se realizează în funcţie de particularităţile naturale

azot din atmosferă, precum şi a ierburilor perene care

ale ecărei zone pedoclimatice. O deosebită atenţie se

contribuie la îmbunătăţirea solului în materie organică

acordă învelişului de sol şi reliefului ca factori principali

şi îmbunătăţirea structurii acestuia.

de apreciere a pretabilităţii şi favorabilităţii terenurilor

Trebuie de subliniat că Programul este asigurat cu
asistenţă ştiinţică complexă, mijloace materiale şi
nanciare necesare pentru realizare în volumele
scontate şi termenele stabilite. Programul este susţinut
sub aspect organizatoric directorial, aându-se nemijlocit sub patronatul Guvernului Republicii Moldova,
implicând în această activitate Academia de Ştiinţe a
Moldovei, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare,
Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, Institutul pentru
Pedologie şi Agrochimie „Nicolae Dimo” şi alte instituţii
de cercetare, proiectare şi învăţământ superior.

pentru diferite folosinţe şi culturi agricole.

Vreau să amintesc că acest Program este aşezat
pe o temelie trainică, precursorul lui ind „Metodologia valoricării superioare a solului în noile condiţii
de gospodărire a terenurilor agricole”, elaborată
la iniţiativa Ministerului Agriculturii şi Industriei
Prelucrătoare a Republicii Moldova prin ordinul nr.
143 din 20.07.1998 „Cu privire la crearea comisiei
de elaborare a metodelor de exploatare funciară” şi
editată în 1999 într-un volum total de peste 20 coli
de tipar şi un tiraj de 5000 exemplare, ind conştienţi
că menţinerea şi sporirea fertilităţii solurilor, aplicarea
unui complex de măsuri pentru folosirea lor raţională
se bazează pe o bună cunoaştere a particularităţilor
resurselor funciare.
La elaborarea acestei lucrări au participat oameni
de ştiinţă, specialişti de înaltă calicare din diverse
instituţii ştiinţice, de proiectare şi învăţământ superior subordonate Ministerului Agriculturii şi Industriei
Prelucrătoare.
Sintetizând rezultatele cercetării şi experienţei
avansate, în „Metodologie …” sunt expuse succint,
însă concret, metodele şi prescripţiile de executare
a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, tehnologii de
ameliorare şi gospodărire ecientă a fondului funciar
în unităţile agricole, diferite ca suprafaţa şi formă de
proprietate, situate în zone cu diverse condiţii pedoclimatice. Pe baza cunoştinţelor profunde despre sol şi
potenţialul său productiv se stabilesc diferenţiat tehnologii de exploatare a terenurilor agricole în vederea
obţinerii unor rezultate cât mai bune la valoricarea lor
economică.

Contribuţii substanţiale s-au adus stabilirii tipurilor
de asolamente, sortimentului de culturi, în funcţie
de diversitatea condiţiilor pedologice, de relief şi
socioeconomice. Rotaţia culturilor constituie o
măsură agrotehnică decisivă în conservarea şi
îmbunătăţirea însuşirilor chimice, zice şi biologice ale solului. Rolul acestei măsuri agrotehnice
este foarte important pentru terenurile în pantă. Din
acest considerent, deţinătorilor de terenuri li se propun
modele de asolamente antierozionale, care asigură
protecţia antierozională a solurilor.

Pentru sporirea capacităţii de producţie
a solurilor şi obţinerea unor recolte înalte
se prezintă modele integrate de fertilizare
a culturilor agricole în asolamente, bazate,
în special, pe aplicarea resurselor locale de
substanţe organice şi nutritive.
Pornind de la importanţa viticulturii şi pomiculturii pentru economia republicii, au fost elaborate modele de
îninţare şi exploatare raţională a plantaţiilor pomiviticole pe terenuri cu diverse suprafeţe.
În lucrare sunt reectate modele de tehnologii avansate de cultivare a principalelor culturi legumicole
pentru obţinerea recoltelor scontate şi ecologic pure.
În legătură cu degradarea intensivă a terenurilor
cu înveliş vegetal natural şi necesitatea protejării
învelişului de sol, se reproduc modele de creare şi
utilizare ecientă a pajiştilor.
Dezvoltarea intensivă a proceselor de degradare şi
deteriorare a învelişului de sol a generat necesitatea
elaborării unui sistem complex de măsuri pedoameliorative. În acest context, lucrarea conţine diverse
modele de îmbunătăţiri funciare.
O problemă majoră o constituie conjunctura pieţei. Din
acest considerent în lucrare sunt prezentate aspectele
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economice ale valoricării superioare a terenurilor

funciar, prin formarea întreprinderilor agricole con-

şi producţiei agricole.

solidate cu dimensiuni optime, capabile să producă

În scopul creării bazei informaţionale a Cadastrului şi
Monitoringului Funciar şi al exercitării controlului de

o producţie calitativă şi competitivă, garanţie a
comerţului, a succesului în condiţiile actuale.

stat asupra modului de folosire a terenurilor privatizate,

Folosirea raţională a terenurilor întreprinderilor agricole

în nalul „Metodologiei …” se prezintă modelul Certi-

consolidate (asociate) este orientată spre implemen-

catului de calitate al solurilor şi capacităţii de producţie

tarea asolamentelor ştiinţic fundamentate, adecvate

a învelişului de sol.

condiţiilor pedoclimatice, tehnicii moderne şi tehnologiilor avansate, îmbunătăţirilor funciare, protecţiei

Modelele incluse în „Metodologie …” sunt

antierozionale a solului, crearea unui mediu ecologic

destinate deţinătorilor de terenuri agricole privatizate, fermierilor, asociaţiilor de gospodării
ţărăneşti, specialiştilor în agricultură,
instituţiilor de învăţământ din domeniu, serviciului ecologic.

stopa exodul populaţiei din sectorul rural prin crearea

„Metodologia …” va contribui la o exploatare mai
raţională a terenurilor, la conservarea şi sporirea
fertilităţii solurilor, obţinerea unor recolte cu prot
maxim de pe o unitate de suprafaţă, precum şi la
protecţia mediului.

Toate acestea vor inuenţa pozitiv nivelul de viaţă, vor
locurilor noi de muncă, sporirea productivităţii muncii,
crearea condiţiilor de acces la rezultatele dezvoltării
civilizaţiei.
E de menţionat că Uniunea Republicană a Asociaţiilor Producătorilor Agricoli „UniAgroProtect” a
fost fondată pentru a urmări prin activitatea sa aceleaşi
scopuri – sporirea bunăstării producătorilor agricoli,
exprimând şi promovând interesele lor, ceea ce, la

Pentru a  competitive în condiţiile economice de

rândul său, se va reecta asupra bunăstării tuturor. La

piaţă, produsele agricole trebuie să e obţinute printr-

ora actuală „UniAgroProtect” a devenit o organizaţie de

un randament tot mai înalt cu cheltuieli de energie

frunte recunoscută în societatea Republicii Moldova.

şi materiale reduse. Aceste obiective se pot realiza
numai în gospodării mari. Aşadar, comasarea (consolidarea) terenurilor cu mici dimensiuni este oportună
şi determinată în primul rând de necesităţile practice. Prin urmare, la ora actuală problema optimă a
gospodăriilor se cere a  pusă în legătură cu dezvoltarea de mai departe a agriculturii în ansamblu, ramură
principală a Republicii Moldova, precum şi din punct
de vedere ecologic general, a îmbunătăţirilor funciare,
conservării solului, combaterii eroziunii şi altor feluri de
degradare a acestuia etc.

Scopul principal al acestor activităţi îl constituie crearea unui mediu juridic, organizatoric, economico-nanciar, tehnico-ştiinţic,
informaţional, favorabil pentru o activitate
productivă şi ecientă în sectorul agrar şi,
ca rezultat nal – sporirea fertilităţii solului,
ridicarea nivelului de trai al populaţiei.
Realizarea acestei sarcini trebuie să e văzută, în
primul rând, prin valoricarea superioară a fondului
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pur etc.

Se poate de spus, fără exagerare, că această instituţie
este printre primele, dacă nu unica, ce creează
condiţii durabile reale orientate spre consolidarea terenurilor agricole, având ca scop principal dezvoltarea
accelerată a agriculturii.
Uniunea Asociaţiilor Producătorilor Agricoli (APA) dispune în prezent de 745000 hectare de teren agricol, ce
constituie 47 la sută din suprafaţa totală a terenurilor
agricole ale Republicii Moldova. Membrii Asociaţiei
arendează terenuri agricole de la 434000 proprietari
de teren individuali, comercializează anual producţie
agricolă în valoare de $102.000.000 USA.
Mai mult decât atât, prin modul de activitate se
realizează consolidarea legăturilor reciproce dintre
agricultură şi industria prelucrătore, creându-se o bază
puternică pentru inuenţa mereu crescândă a ştiinţei
asupra producţiei agricole.
Asociaţiile Producătorilor Agricoli au creat o reţea de
liale, unde antreprenorii rurali pot obţine informaţie
actualizată şi operativă, precum şi asistenţă
consultativă primară pentru aplicarea în agricultură a
tehnologiilor avansate.

Prin crearea condiţiilor favorabile pentru dezvolta-

2. M. Moţoc, S. Munteanu, V. Baloiu, P. Stănescu, Gh.

rea agrobusinessului rural la nivel local, regional şi

Mihai. Eroziunea solului şi metodele de combatere.

naţional, APA a devenit un instrument de bază pentru

– Bucureşti, Editura „Cereş”, 1975.

realizarea scopurilor trasate – promovarea unei imagini
pozitive a agrobusinessului privat.

3. Gh. Lupaşcu, Gh. Jigău, M. Vârlan. Pedologia
generală. – Iaşi, 1998.

În numele membrilor Uniunii Asociaţiilor Producătorilor

4. Metodologia valoricării superioare a solului în

Agricoli îmi exprim speranţa că APA va contribui la

noile condiţii de gospodărire a terenurilor agricole.

sporirea continuă a tehnicităţii agriculturii prin fun-

– Chişinău, Editura „Ruxanda”, 1999.

damentarea şi dezvoltarea ştiinţei puse în slujba
producţiei agricole pentru a satisface pe deplin necesi-

5. S. Andrieş, V. Cerbari, I. Constantinov ş.a. Progra-

tatea populaţiei în produse alimentare şi materie primă

mul complex de valoricare a terenurilor degradate

de provenienţă vegetală şi animalieră.

şi sporirea fertilităţii solurilor. Partea I „Ameliorarea
terenurilor degradate”. – Chişinău, Editura
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SUMMARY

So long as the soil will remain the principal means of satisfaction of the growing requirements
of the society for alimentation, clothing, raw materials and other products necessary for existence
thereof, there will also exist the increasing necessity for soil. This fact implicitly involves radical
changes in the natural ecosystems, reected by the modications of the external conditions inuencing on the processes of solting, reected in the soil production capacity. Nowadays such requirements for soil cover are executed, as a rule, without maintenance of a balance in the natural environment systems and the antropic ones, that brings about some processes of accelerated degradation
of the soil and depreciation of the environment quality.

CALENDAR
La 10 august 1941 s-a născut la Rediul Mare, Donduşeni, Ion LĂCUSTĂ, doctor în ştiinţe tehnice,
profesor universitar, şeful catedrei de exploatare a parcului de maşini şi tractoare a Universităţii
Agrare de Stat din Moldova, “Inventator Emerit” al ex-URSS, decorat cu ordinul “Meritul Civic”
al Republicii Moldova.
Ion LĂCUSTĂ studiază, în perioada 1964-1969 la Facultatea de Mecanizare a Institutului Agricol
“M. Frunze” din Chişinău. Teza de doctor în ştiinţe tehnice intitulată „Perfecţionarea proprietăţilor
de exploatare ale uleiurilor lubriante pentru motoarele Diesel” o susţine în 1979.
Publică circa 130 de lucrări ştiinţice, inclusiv 7 manuale pentru instituţiile de învăţământ superior şi
mediu de specialitate. A brevetat 7 invenţii în domeniul mecanizării agriculturii.
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REZOLVAREA COMPUTERIZATĂ
A PROBLEMELOR DE ORDIN
LINGVISTIC
prof. univ., dr. hab.
Valentin CIJACOVSCHI

prof. univ., dr. hab.
Anatol POPESCU

Vladimir PROCOPCIUC,
programator,

Universitatea de Stat din Moldova

Experimentul privind traducerea automată în limba română a scrisorilor ce ţin de
corespondenţa de afaceri perfectată în limba engleză este dedicat simulării procesului de analiză
şi sinteză morfologico-sintactico-semantică, realizat în creierul uman la generarea şi perceperea
acestui text specializat şi formatizat, în corespundere cu cerinţele computerului prin algoritmizare
şi programare.

Luând în consideraţie arhicomplexitatea acestui pro-

Ca premise au servit:

ces, el a fost divizat şi subdivizat în unităţi şi subunităţi
de ordin lingvistic care permit rezolvarea succesivă

a)

modelele inginereşti reproductive lingvistice

a problemei, soluţia precedentă favorizând-o pe cea

(MRIL), capabile de a funcţiona în automatul

posterioară.

cibernetic-lingvistic (ACL);

Aceasta este una din primele lucrări adresate direct

b) prezenţa condiţiilor informativ-lingvistice care

funcţionării mecanismului sinergetic lingvistic. Ca

au favorizat utilizarea manifestărilor mecanismu-

rezultat, am desemnat existentele relaţii interioare de

lui sinergetic-lingvistic propriu limbii naturale (LN)

interdependenţă dintre fenomenele lingvistice şi cele

şi activităţii verbal-cognitive umane (AVCU) [2, 3].

psihice care stau la baza funcţionării acestui mecanism. În timp ce ideile, gândurile noastre se produc
într-o formă ideală, constituind proprietăţi ale materiei organizate într-un mod deosebit, raţionamentele,

Primele fac posibilă o reprezentare modelată prin
analogie a obiectelor reale, adică prin modele lingvistice formalizate care pot  folosite de ACL (computer)

noţiunile, concluziile şi însăşi limba naturală sau cea

la rezolvarea problemelor lingvistice prin programarea

articială sunt produse într-o formă concretă

lor în procesul traducerii automate.

şi materializată – structurile gramaticale şi fondul
vocabular.
Interdependenţa dintre limbă, ca fenomen spiritual,
pe de o parte, şi materializat, pe de altă parte, ne-a
permis să rezolvăm, pe bază de procesare automată,
problema traducerii automate a textului specializat,
fără post-redactare.

Cele menţionate în punctul b) ne permit să ţinem cont
de acele manifestări sinergetice de reproducere şi
autoreglare a energiei interioare a LN şi AVCU care
stau la baza algoritmizării procesului de prelucrare
automată a datelor de cunoştinţă şi a celor informativlingvistice în cursul procesului de traducere.
Alegerea premiselor sus-menţionate a fost
predeterminată de unele idei, menite să asigure
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legătura dintre partea formală şi cea naturală a acestui
proces de prelucrare automată:
1)

textul specializat supus prelucrării trebuie să ţină
de un anumit domeniu de aplicaţie (DA);

2)

procesul de prelucrare automată trebuie să e
consecutiv subdivizat în aşa mod, încât,
pe de o parte, să putem folosi rezultatele subdiviziunii precedente în cea posterioară şi, pe de altă
parte, să favorizăm manifestările mecanismului
sinergetic lingvistic fără întrerupere;

3)

coordonarea modului de codicare a elementeor lingvistice, participante la procesul de traducere
automată, care trebuie să reecte caracterul consecutiv şi neîntrerupt al operaţiunilor realizate;

4)

analiza şi sinteza părţilor de vorbire folosite în text
trebuie să e realizată într-o continuitate
de conţinut la nivel individual (cuvânt) şi colectiv
(segment şi propoziţie).

Diviziunile principale ale procesului de traducere
automată au fost denite ca segmentare, schematizare
şi traducere propriu-zis. La rândul lor, ele presupun
subdiviziunile necesare.
După cum am menţionat la început, ca material experi-

Segmentarea automată a propoziţiei în limba engleză
se realizează pe baza sistemului de codicare a
părţilor de vorbire din această limbă, a setului de reguli
pentru eliminarea dualităţii de interpretare şi a tabelei
de indici; schematizarea, adică atribuirea automată
segmentelor de propoziţie deja detectate de automatul
cibernetic lingvistic (ACL) a funcţiilor lor sintacticosemantice, concomitent cu xarea gracă a ordinii
de succesiune a lor, şi dezambiguizarea segmentelor, adică eliminarea automată a polisemiei proprie
majorităţii părţilor de vorbire engleze, pe baza setului
de reguli de dezambiguizare programate, recodarea segmentului englez în cel român în cazul lipsei
de coincidenţă între formele de exprimare engleze
şi române, stabilirea ordinii cuvintelor în segmentul
român, ltrarea, adică alegerea echivalentului român
de traducere a cuvântului englez, xarea caracteristicilor morfologice şi sintactice constante ale părţilor de
vorbire din segmentul român analizat, stabilirea şi xarea legăturilor de valenţă generală exterioară (LDVE),
stabilirea şi xarea legăturilor de valenţă generală
interioare (LDVI), xarea nală a caracteristicilor
morfologice şi sintactice, inclusiv a celor neconstante,
alegerea automată a variantei de traducere (W), adică
xarea paradigmelor de declinare şi conjugare a formei
cuvântului, cerută de segmentul în care este localizat
acesta, xarea nală a rezultatului operaţiilor de traducere din limba engleză în cea română.

mental ne servesc scrisorile de afaceri perfectate în

Rezultatul tehnic constă în realizarea unei traduceri

limba engleză [1].

automate a scrisorilor comerciale din engleză în

Problema tehnică pe care o rezolvă invenţia dată

română, fără post-redactare.

constă în elaborarea condiţiilor ce ar favoriza

În continuare, vă prezentăm unele exemple de reali-

reectarea legilor interioare ale limbii (sinergia

zare a metodei de traducere automată, fără post-re-

lingvistică).

dactare.
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Rezultatele segmentării şi schematizării automate a unei scrisori de afaceri în limba engleză
(în acord cu caracterul informativ şi poziţia în propoziţie)

Tipurile de segmente
nr.
seg.

0. Semnele de
punctuaţie şi conjuncţiile – CPS

1. Verbal-tematic - SVR

2. Nominal-tematic
- SNT

3. Prepoziţional-nominaldeterminativ - SPND

We have duly received

1

your proposal

2
3

for the supply

4

of textiles

5

with pattern-book and
price lists

6

.

1

While
appreciating

2

the good quality

3

of all your samples

4
5

,
we nd

6

the prices

7

of patterns 235 and 236

8

rather high

9
for our market

10
11

.
We have also to point out

1
2

that

3
are now available

4

very good similar
materials

5

from other sources

6

at prices

7

from 7

8

to 10%

9

below yours

nr.

0. CPS

10

.

1

As

1. SVR

2. SNT

in mind

3
an order

4

of some 500 yards

5

of each sample

6
,
we would like to know

8
9

if
you could give us

10

a slightly better
price

11
12
14

,

15

considering that
ours

16

52

at least
for the two abovementioned patterns

13

17

3. SPND

we have

2

7

4. Adverbialdeterminativ - SAD

is a highly competitive
market

4. SAD

and

18

a keen price

19
is essential

20
.

21

We trust

1
that

2

you will be willing to
meet

3
4

our terms

and

5

look forward

6

to your prompt reply

7
.

8

Traducerea şi schimbările intervenite în sistemul de segmentare şi schematizare a propoziţiilor
în limba engleză, după traducerea lor în limba română

Tipurile de segmente
nr.
seg.

1

0. Semnele de
punctuaţie şi
conjuncţiile – CPS

2

1. Verbal-tematic - SVR

Am primit în timp
rezonabil

2. Nominal-tematic
- SNT

3. Prepoziţional-nominaldeterminativ - SPND

oferta Dvs.

3

pentru livrarea

4

de textile

5

împreună cu mostrele şi
listele de preţuri

6

.

1

Deşi
apreciem

2

calitatea bună

3

a tuturor mostrelor Dvs.

4
5

,
considerăm

6

preţurile

7

la eşantioanele 235 şi
236

8
9
.

1
2

că

Trebuie totodată să
subliniem

3
4

sunt acum accesibile

materiale
similare foarte
bune

5

din alte surse

6

la preţuri

7

între 7

8

şi 10%

9

cam ridicate

pentru piaţa noastră

10
11

4. Adverbial-determinativ
- SAD

mai mici decât ale
Dvs.
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nr.
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

0. CPS
.
Întrucât

1. SVR

16
17
18
19
20
21
1
2
3
4
5
6
7
8

4. SAD

în vedere
o comandă
de aproximativ 500 yarzi
de ecare mostră
,
am dori să ştim
dacă
ne-aţi putea oferi
un preţ ceva mai
mic

,
ţinând seama de
faptul că

şi

cel puţin
pentru cele două
eşantioane sus
menţionate

piaţa noastră
este foarte
competitivă
un preţ avantajos
este esenţial

.
Sperăm
că
veţi  dispuşi să
satisfaceţi

condiţiile noastre

şi
aşteptăm cu interes
răspunsul Dvs. prompt
.

REZULTATUL FINAL

Phrase #1
We have duly received your proposal
for the supply of textiles with patternbook and price lists.
[We have duly received] - (1);
[FNO VAA RLO VDA] - (1);
[FNO VAO RLO VDO] - (1);
[1] - (1);
[FNO VAO RLO VDO] - (1);
[VAO VDO RLO] - (1);
[your proposal] - (2);
[FSO NOA] - (2);
[FSO NOO] - (2);
[2] - (2);
[FSO NOO] - (2);
[NOO FSO] - (2);
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3. SPND

avem

12
13
14
15

2. SNT

[for the supply] - (3);
[PSA AHO NOA] - (3);
[PSO AHO NOO] - (3);
[3] - (3);
[PSO NOO] - (3);
[PSO NOO] - (3);
[of textiles] - (4);
[PSO NOA] - (4);
[PSO NOO] - (4);
[3] - (4);
[PSO NOO] - (4);
[PSO NOO] - (4);
[with pattern-book and price lists] - (5);
[PSO NOA CUL NOA NOA] - (5);
[PSO NOO CUL NEO NOO] - (5);
[3] - (5);
[PSO NOO CUL NEO NOO] - (5);
[PSO NOO CUL NOO NEO] - (5);
[.] - (6);

[OPO] - (6);
[OPO] - (6);
[0] - (6);
[OPO] - (6);
[OPO] - (6).
Phrase #2
While appreciating the good quality
of all your samples, we nd the price
of patterns 235 and 236 rather high
for our market.
[While] - (1);
[CSA] - (1);
[CSO] - (1);
[0] - (1);
[CSO] - (1);
[CSO] - (1);
[appreciating] - (2);

[VGA] - (2);
[VGO] - (2);
[1] - (2);
[VNO] - (2);
[VNO] - (2);
[the good quality] - (3);
[AHO EQA NOA] - (3);
[AHO EQO NOO] - (3);
[2] - (3);
[EQO NOO] - (3);
[NOO EQO] - (3);
[of all your samples] - (4);
[PSO FIA FSO NOA] - (4);
[PSO FIO FSO NOO] - (4);
[3] - (4);
[PSO FIO FSO NOO] - (4);
[PSO FIO NOO FSO] - (4);
[,] - (5);
[OIS] - (5);
[OIS] - (5);
[0] - (5);
[OIS] - (5);
[OIS] - (5);
[we nd] - (6);
[FNO VIA] - (6);
[FNO VNO] - (6);
[1] - (6);
[FNO VNO] - (6);
[VNO] - (6);
[the price] - (7);
[AHO NOA] - (7);
[AHO NOO] - (7);
[2] - (7);
[NOO] - (7);
[NOO] - (7);
[of patterns 235 and 236] - (8);
[PSO NOA ZOO CUL ZOO] - (8);
[PSO NOO ZOO CUL ZOO] - (8);
[3] - (8);
[PSO NOO ZOO CUL ZOO] - (8);
[PSO NOO ZOO CUL ZOO] - (8);
[rather high] - (9);
[RAO EQA] - (9);
[RAO EQO] - (9);
[4] - (9);
[RAO EQO] - (9);
[RAO EQO] - (9);
[for our market] - (10);
[PSA FSO NOA] - (10);
[PSO FSO NOO] - (10);
[3] - (10);
[PSO FSO NOO] - (10);
[PSO NOO FSO] - (10);

[.] - (11);
[OPO] - (11);
[OPO] - (11);
[0] - (11);
[OPO] - (11);
[OPO] - (11).
Phrase #3
We have also to point out that very
good similar materials are now available from other sources at prices
from 7 to 10% below yours.
[We have also to point out] - (1);
[FNO VAA RAO PTO VIA RAA] - (1);
[FNO VMO RAO PTO VIO RVO] - (1);
[1] - (1);
[FNO VMO RAO CSO VNO] - (1);
[VMO RAO CSO VNO] - (1);
[that] - (2);
[CTO] - (2);
[CTO] - (2);
[0] - (2);
[CTO] - (2);
[CTO] - (2);
[very good similar materials] - (3);
[RAO EQA EQO NOA] - (3);
[RAO EQO EQO NOO] - (3);
[2] - (3);
[RAO EQO1 EQO2 NOO] - (3);
[NOO EQO2 RAO EQO1] - (3);
[are now available] - (4);
[VEA RAO EQO] - (4);
[VLO RAO EQO] - (4);
[1] - (4);
[VLO RAO EQO] - (4);
[VLO RAO EQO] - (4);
[from other sources] - (5);
[PSO FIA NOA] - (5);
[PSO FIO NOO] - (5);
[3] - (5);
[PSO FIO NOO] - (5);
[PSO FIO NOO] - (5);
[at prices] - (6);
[PSO NOA] - (6);
[PSO NOO] - (6);
[3] - (6);
[PSO NOO] - (6);
[PSO NOO] - (6);
[from 7] - (7);
[PSO ZOO] - (7);
[PSO ZOO] - (7);
[3] - (7);

[PSO ZOO] - (7);
[PSO ZOO] - (7);
[to 10%] - (8);
[PSO ZOO] - (8);
[PSO ZOO] - (8);
[3] - (8);
[PSO ZOO] - (8);
[PSO ZOO] - (8);
[below yours] - (9);
[PSA FAO] - (9);
[PSO FAO] - (9);
[3] - (9);
[RFO APO FSO] - (9);
[RFO APO FSO] - (9);
[.] - (10);
[OPO] - (10);
[OPO] - (10);
[0] - (10);
[OPO] - (10);
[OPO] - (10).
Phrase #4
As we have in mind an order of some
5000 yards for each sample, we would
like to know if you could give us a
slightly better price at least for the two
above-mentioned patterns, considering that ours is a highly competitive
market and a keen price is essential.
[As] - (1);
[CAC] - (1);
[CAC] - (1);
[0] - (1);
[CAC] - (1);
[CAC] - (1);
[we have] - (2);
[FNO VAA] - (2);
[FNO VNO] - (2);
[1] - (2);
[FNO VNO] - (2);
[VNO] - (2);
[in mind] - (3);
[PSA NOA] - (3);
[PSO NOO] - (3);
[3] - (3);
[PSO NOO] - (3);
[PSO NOO] - (3);
[an order] - (4);
[ANO NOA] - (4);
[ANO NOO] - (4);
[2] - (4);
[ANO NOO] - (4);
[ANO NOO] - (4);
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[of some 5000 yards] - (5);
[PSO FIA ZOO NOA] - (5);
[PSO FIO ZOO NOO] - (5);
[3] - (5);
[PSO RAO ZOO NOO] - (5);
[PSO RAO ZOO NOO] - (5);
[for each sample] - (6);
[PSA FIA NOA] - (6);
[PSO FIO NOO] - (6);
[3] - (6);
[PSO FIO NOO] - (6);
[PSO FIO NOO] - (6);
[,] - (7);
[OIS] - (7);
[OIS] - (7);
[0] - (7);
[OIS] - (7);
[OIS] - (7);
[we would like to know] - (8);
[FNO VSA VIA PTO VIA] - (8);
[FNO VSO VIO PTO VIO] - (8);
[1] - (8);
[FNO VSO VIO CSO VNO] - (8);
[VSO VIO CSO VNO] - (8);
[if] - (9);
[CSA] - (9);
[CSO] - (9);
[0] - (9);
[CSO] - (9);
[CSO] - (9);

[3] - (13);
[PSO ADO MCO EQO NOO] - (13);
[PSO ADO MCO NOO EQO] - (13);
[,] - (14);
[OIS] - (14);
[OIS] - (14);
[0] - (14);
[OIS] - (14);
[OIS] - (14);
[considering that] - (15);
[CPO CTO] - (15);
[CPO CTO] - (15);
[0] - (15);
[CPO] - (15);
[CPO] - (15);
[ours] - (16);
[FAO] - (16);
[FAO] - (16);
[2] - (16);
[APO FSO] - (16);
[APO FSO] - (16);
[is a highly competitive market] - (17);
[VEA ANO RLO EQO NOA] - (17);
[VLO ANO RLO EQO NOO] - (17);
[1] - (17);
[VLO ANO RLO EQO NOO] - (17);
[VLO ANO NOO RLO EQO] - (17);
[and] - (18);
[CUC] - (18);
[CUC] - (18);

[you could give us] - (10);
[FNA VMA VIA FOO] - (10);
[FNO VMO VIO FOO] - (10);
[1] - (10);
[FNO VMO VIO FOO] - (10);
[FOO VMO VIO] - (10);
[a slightly better price] - (11);
[ANO RLO ECO NOA] - (11);
[ANO RLO ECO NOO] - (11);
[2] - (11);
[ANO RLO ECO NOO] - (11);
[ANO NOO RLO ECO] - (11);
[at least] - (12);
[PSO NOA] - (12);
[PSO NOO] - (12);
[3] - (12);
[RAO] - (12);
[RAO] - (12);
[for the two above-mentioned patterns]
- (13);
[PSA AHO MCA EQO NOA] - (13);
[PSO AHO MCO EQO NOO] - (13);
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[0] - (18);
[CUC] - (18);
[CUC] - (18);

Phrase #5
We trust that you will be willing to
meet our terms and look forward to
your prompt reply.
[We trust] - (1);
[FNO VIA] - (1);
[FNO VNO] - (1);
[1] - (1);
[FNO VNO] - (1);
[VNO] - (1);
[that] - (2);
[CTO] - (2);
[CTO] - (2);
[0] - (2);
[CTO] - (2);
[CTO] - (2);
[you will be willing to meet] - (3);
[FNA VSA VBO EQO PTO VIA] - (3);
[FNO VSO VBO EQO PTO VIO] - (3);
[1] - (3);
[FNO VSO VBO EQO CSO VNO] - (3);
[VSO VBO EQO CSO VNO] - (3);
[our terms] - (4);
[FSO NOA] - (4);
[FSO NOO] - (4);
[2] - (4);
[FSO NOO] - (4);
[NOO FSO] - (4);
[and] - (5);
[CUC] - (5);
[CUC] - (5);
[0] - (5);
[CUC] - (5);
[CUC] - (5);

[a keen price] - (19);
[ANO EQO NOA] - (19);
[ANO EQO NOO] - (19);
[2] - (19);
[ANO EQO NOO] - (19);
[ANO NOO EQO] - (19);
[is essential] - (20);
[VEA EQO] - (20);
[VLO EQO] - (20);
[1] - (20);
[VLO EQO] - (20);
[VLO EQO] - (20);
[.] - (21);
[OPO] - (21);
[OPO] - (21);
[0] - (21);
[OPO] - (21);
[OPO] - (21).

[look forward] - (6);
[VIA RAA] - (6);
[VIO RVO] - (6);
[1] - (6);
[VNO] - (6);
[VNO] - (6);
[to your prompt reply] - (7);
[PSO FSO EQO NOA] - (7);
[PSO FSO EQO NOO] - (7);
[3] - (7);
[PSO FSO EQO NOO] - (7);
[PSO NOO FSO EQO] - (7);
[.] - (8);
[OPO] - (8);
[OPO] - (8);
[0] - (8);
[OPO] - (8);
[OPO] - (8).
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SUMMARY

The experiment on automatic translation in Romanian of the letters relating to the business mail
in English is dedicated to the simulation of the process for morphologic-syntactic-semantic analysis
and synthesis carried out in the human brain at the generation and perception of this specialized and
formatted text in correspondence with the computer requirements by using the algorithms
and programs.
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Universitatea din Colorado (SUA) în cadrul unui grant destinat cercetărilor ştiinţice.
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NOI PROCEDEE TEHNOLOGICE
DE UTILIZARE A PRODUSELOR
SECUNDARE ÎN INDUSTRIA VINICOLĂ
Dionis URÎTU, competitor
la specialitatea ”Tehnologia
băuturilor alcoolice şi analcoolice”
Institutul Naţional
pentru Viticultură şi Vinificaţie

Una din problemele majore ale industriei vinicole a Republicii Moldova, căreia actualmente i se
acordă o atenţie deosebită, o constituie utilizarea produselor viti-vinicole secundare şi a deşeurilor
prelucrării industriale a strugurilor. Din acestea urmează să se obţină produse noi, decitare atât
pe piaţa internă, cât şi pe cea externă.
Seminţele de struguri servesc drept materie primă pen-

secundare (tescovină, ciorchini, seminţe de struguri,

tru unele produse preţioase, cum sunt: uleiul vegetal,

drojdii, sedimente grosiere, piatră de vin ş.a.).

cu un conţinut bogat de acizi graşi (palmitic – 8,3%,
stearic – 4,0%, oleic – 18,1%, linolic – 69,6%), enotanin, proteine, polipeptide, tină etc., utilizate în diferite
ramuri ale economiei naţionale.

prelucraţi, cele 3-5% de seminţe reprezintă 15-25 mii
tone anual – materie primă, obţinută din deşeurile vinicole care ar contribui la majorarea ecienţei de utilizare

Volumul de suc şi elementele structurale ale strugurilor

a strugurilor în scopul obţinerii unui beneciu suplimen-

(ciorchini, pieliţă, seminţe – câte 1–4 în ecare bobiţă,

tar pentru întreprinderea respectivă şi, evident, pentru

miez) variază în dependenţă de soi, condiţii geograce

economia naţională.

şi climaterice, factori agrotehnici etc. Proporţia medie
a indicilor elementelor componente ale strugurilor de
viţă de vie este următoarea: ciorchini – 3,5%, miez
– 84,4%, pieliţă – 8,4%, seminţe – 3,7%. În diferiţi ani
şi în diferite zone ale republicii sunt posibile devieri
substanţiale ale acestor indici.
Seminţele conţin ulei în cantitate de până la 20%,
iar pieliţa conţine circa 10% apă, 15% albumine,
10% grăsimi, 25-30% celuloză, 46-47% substanţe
minerale.

Problemele abordate în acest studiu au trecut printr-un
stadiu anterior de cercetare şi, în baza investigaţiilor
desfăşurate, în anii 1980-1985 s-a obţinut prima
partidă de ulei tehnic, destinat utilizării în industria
vopselelor.
În ultimii ani, în vinicaţia Republicii Moldova seminţele
de struguri practic nu se utilizează, deci există necesitatea elaborării tehnologiei şi documentaţiei normative
care ar permite să se obţină, în condiţii industriale,
cantităţi mari de seminţe de struguri, acestea constitu-

În vinicaţie, gradul de utilizare a strugurilor în calitate

ind o marfă pentru export, dar şi materie primă pentru

de materie primă pentru obţinerea produselor de bază

fabricarea uleiului vegetal.

(vinuri şi sucuri) constituie maximum 80%. În plus, se
formează, în cantităţi considerabile, diverse produse
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Calculate la volumul global de 500 mii tone de struguri

Elaborarea unei scheme tehnologice complexe,
luându-se în considerare condiţiile reale, oferă posi-

bilitatea de a fabrica ulei nu doar în scopuri tehnice,

Pentru obţinerea seminţelor de calitate este necesară

dar şi pentru utilizarea acestuia în industria alimentară

curăţarea lor dublă la agregatele OVS-25 sau OVP-

sau ca materie primă pentru prepararea unor unguente

20A, utilizându-se site cu diferite ochiuri. Tehnologia

medicinale.

separării seminţelor din tescovina uscată necesită chel-

Caracteristica organoleptică a uleiului obţinut este
pozitivă, culoarea sa ind determinată de pigmenţii
din grupa clorolei, având un gust plăcut, caracteristic
uleiurilor de plante, fără mirosuri străine.

tuieli substanţiale de combustibil şi energie electrică,
fapt care inuenţează dezavantajos asupra preţului
de cost al seminţelor obţinute. Totodată, în procesul
uscării, din cauza temperaturii înalte şi a umidităţii
sporite, se diminuează calitatea tescovinei, ceea ce

Aşadar, elaborarea tehnologiilor de prelucrare a

complică procesul prelucrării sale ulterioare. Pentru

seminţelor de struguri va permite obţinerea unor

a evita uscarea excesivă a seminţelor şi micşorarea

produse noi: uleiul de struguri, cărbunele activ, sorben-

cantităţii de ulei pe care o conţin, este strict necesar să

tul Aromafarm etc.

e aplicate temperaturi mai joase.

Cărbunele activ autohton poate  utilizat la diferite

Până în anul 1990 seminţele acumulate la întreprin-

etape tehnologice de fabricare a vinurilor şi băuturilor

derile din Republica Moldova erau expediate pentru

tari (decolorarea vinurilor, producerea vinurilor aroma-

prelucrare industrială la fabrica de uleiuri din seminţe

tizate), precum şi în medicină. Utilizarea sorbentului

de la Odesa, Ucraina, unde se obţinea ulei tehnic. În

Aromafarm ar permite eliminarea izurilor străine din

anii 1983-1985 a fost organizată prelucrarea parţială

băuturile alcoolice.

a seminţelor de struguri la fabrica de extragere a uleiurilor din Bender, care ulterior s-a reprolat.

În cadrul studiului ştiinţico-practic s-au efectuat
cercetări pentru soluţionarea următoarelor probleme:

Uzinele din ţara noastră nu produc utilaj special pentru

Ô

perfecţionarea schemei tehnologice de obţinere

lor. Având în vedere acest lucru, este necesar de a

şi uscare a seminţelor;

perfecţiona tehnologia existentă, de a optimiza utilajul

prelucrarea seminţelor de struguri şi pentru separarea

Ô

perfecţionarea schemei de presare a strugurilor
pentru obţinerea uleiului;

Ô

elaborarea tehnologiei de tratare şi stabilizare
a uleiului de seminţe;

Ô
Ô

necesar pentru separarea, uscarea şi condiţionarea
seminţelor de struguri.
Deci, elaborându-se tehnologia şi documentaţia
normativă necesară, vom putea obţine, în condiţii
industriale, cantităţi mari de seminţe de struguri pentru

elaborarea tehnologiei de fabricare a cărbunelui

export, dar şi pentru fabricarea uleiului vegetal. Se

activ din seminţe;

ştie că, după unele proprietăţi, uleiul din seminţele de
struguri este mai valoros decât uleiul de măsline sau de

elaborarea tehnologiei de fabricare a sorbenţilor

cătină.

din şrotul, obţinut după presarea seminţelor;

Ô

De altfel, în anii 1996-1998 s-au făcut încercări de a
elaborarea tehnologiilor de utilizare a sorbenţilor

produce ulei din seminţe de struguri la întreprinderea

obţinuţi pentru tratarea băuturilor alcoolice.

vinicolă „Nistru-Vin” SA, care dispune de utilaj tehno-

În Republica Moldova au fost construite 6 fabrici
(Bardar, Chirsova, Cimişlia, Bulboaca, Căuşeni, Nisporeni) specializate în prelucrarea complexă a materiei
prime secundare a tescovinei, cu obţinerea alcoolului
etilic, bitartratului de calciu, seminţelor şi făinii furajere,
sedimentului de drojdii, cu fabricarea alcoolului etilic,
a bitartratului de calciu şi a nutreţului de albumine. În
prezent, însă, practic nu funcţionează nici una din între-

logic special pentru presarea seminţelor. În colaborare
cu INVV şi Institutul de zică termotehnică al Academiei
de Ştiinţe din Ucraina, “Nistru-Vin” SA a elaborat tehnologia nouă de fabricare a uleiului vegetal din seminţe
de struguri. Pentru elaborarea schemei tehnologice de
obţinere a uleiului au fost încercate, în condiţii de laborator şi de producere, diferite tipuri de prese, luându-se
ca bază presa termică montată la „Nistru-Vin” SA.

prinderile specializate în prelucrarea deşeurilor vinicole,
inclusiv a seminţelor de struguri.
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În baza respectivei prese, a fost elaborată schema
tehnologică de obţinere a uleiului din seminţe de
struguri. Aceasta include: puricarea seminţelor, prelucrarea cu aburi şi majorarea umidităţii externe, sterilizarea seminţelor, obţinerea tocăturii la presa termică la
prima etapă, presarea lor şi obţinerea uleiului la a doua
etapă, limpezirea şi ltrarea uleiului.
Schema tehnologică elaborată permite de a obţine un
produs care, după caracteristicile sale, corespunde
cerinţelor înaintate faţă de uleiul alimentar neranat,
precum şi faţă de cel destinat utilizării farmaceutice
la prepararea unor unguente, în perspectiva înlocuirii
Fig.1. Presa PŞ-1 pentru obţinerea uleiului din

uleiurilor costisitoare de import.

seminţe de struguri: 1 - ramă; 2 - dispozitiv de

Şrotul obţinut conţine 14-15% de proteine, core-

acţiune electrică; 3 - val; 4 - pană; 5 - cameră

spunzând cerinţelor unui produs furajer de calitate. El

cu plăci perforate; 6 - piuliţă; 7 - buncăr pentru

mai serveşte, de asemenea, drept materie primă pentru

seminţe; 8 - şuber; 9 - pâlnie

obţinerea cărbunelui activ sau ca îngrăşământ organic.

Presa termică cu şnec PŞ este destinată pentru

Aşadar, aplicarea noii tehnologii de prelucrare a

obţinerea uleiului din culturi oleaginoase. Ea constă

seminţelor de struguri avantajează economia naţională

din rama 1, pe care este montat dispozitivul de acţiune

datorită:

electrică care transmite turaţiile la valul 3 cu transmisiune prin pana 4. In partea opusă a valului este montată

Ô

asigurării pieţii cu un produs nou – uleiul vegetal

camera de lucru 5, care constă din şnecuri şi plăci

de struguri – care poate  utilizat cu succes,

perforate având la capăt piuliţa 6. Din buncărul 7

de asemenea, în farmacologie şi medicină;

seminţele pătrund în camera de lucru prin şuberul 8
şi pâlnia 9.
Presa funcţionează în felul următor: şnecurile, ce se
rotesc în camera de lucru, zdrobesc seminţele de
struguri, acestea ind supuse prelucrării termobarice.
În camera de lucru are loc separarea uleiului, care
trece prin ecartamentele plăcilor perforate în vasele

Ô

obţinerii cărbunelui activ, ce oferă posibilitatea
utilizării complexe a seminţelor de struguri;

Ô

obţinerii sorbentului Aromafarm, care permite
eliminarea ireversibilă a izurilor străine din băuturile
alcoolice (iz de şoarece, geraniu, H2S, mucegai
etc.)

de colectare a uleiului. Şrotul iese din camera de lucru

Fabricarea produselor noi va face posibilă utilizarea

prin dispozitivul inelar. Schimbarea vitezei rulajului şi a

complexă şi completă a deşeurilor vinicole (seminţele

volumului de seminţe, care ajunge în camera de lucru,

de struguri), obţinându-se, totodată, un efect economic

reglementează procesul de prelucrare a seminţelor.

considerabil.

SUMMARY

One of the major problems of the wine industry of the Republic of Moldova, that nowadays is paid
an exquisite attention, is the utilization of viticultural-wine-making by-products and of industrial
grape-processing waste. From these there is supposed to be obtained new products, in short supply
both on home and foreign market.

60

PRINCIPALELE RECOMANDĂRI
ALE OMPI PENTRU ÎNTREPRINDERILE
MICI ŞI MEDII
Ô

Ô

Ô

Ô

Elaboraţi o strategie de
proprietate intelectuală:
stabiliţi obiectivele şi
determinaţi tipul de protecţie
de care aveţi nevoie la ecare
etapă.

Ô

Apelaţi la ajutorul unui profesionist: dacă nu există un
specialist în interiorul întreprinderii, apelaţi la un consilier în
proprietate intelectuală din
exterior.

Ô

Adaptaţi strategia de depozit
la cerinţele Dvs. comerciale
nu brevetaţi tot şi peste tot.
Alegeţi ideile şi pieţele care
merită să e protejate.

Ô

Alegeţi cu atenţie consilierul
în proprietate intelectuală.
Acesta trebuie să e o
persoană care să cunoască
bine domeniul tehnic şi care
vă va da sfaturi eciente,
ţinând cont de restricţiile
Dvs. materiale.

Nu consideraţi cesiunea prin
licenţă o cale greşită: poate 
o soluţie mult mai rentabilă
decât crearea unei noi invenţii.

Ô

Reexaminaţi constant portofoliul
de brevete: eliminaţi-le pe acelea care nu oferă nici o
perspectivă de exploatare sau
de licenţă.

Nu subestimaţi cheltuielile
pentru consilierul juridic,
traducere, reînnoire etc.

Ô

Cereţi informaţii: cereţi consilierului să vă descrie clar principalele puncte ale depunerii
unei cereri de brevet, termenul
de aşteptare şi taxele
prevăzute.

şi alte surse de informare, cum
sunt: publicaţiile ştiinţice,
revistele de specialitate etc.,
pentru a găsi idei şi a depista
potenţialii falsicatori.

Ô

Informaţi în scopul prevenirii:
comunicând că drepturile Dvs.
de proprietate intelectuală sunt
protejate, reduceţi riscurile
de contrafacere cu puţine
cheltuieli.

Ô

Contactaţi-l cu regularitate
pe licenţiatul Dvs.: acest fapt
vă va permite să ţi la curent
cu activităţile sale şi, dacă
e cazul, să evitaţi unele
probleme.

Ô

Acţionaţi doar dacă sunteţi
sigur înainte de a ataca
în justiţie o contrafacere,
asiguraţi-vă că aveţi dreptate.
Altfel, un proces judiciar
ar putea să vă ducă repede
la faliment.

Urmăriţi evoluarea tehnologiilor
şi concurenţa: utilizaţi informaţia
gratuită din domeniul brevetelor

„Proprietatea intelectuală – suport în dezvoltarea întreprinderii” reprezintă
un valoros îndrumar pentru micii producători autohtoni. Broşura a fost editată
recent la Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova.
Include comunicările prezentate de specialişti ai AGEPI la „Masa rotundă”,
organizată în cadrul Expoziţiei-forum „Micul business – 2006” în colaborare cu
Ministerul Economiei şi Comerţului.
Iată cum sunt formulate în paginile respectivei publicaţii principalele sarcini privind implicarea continuă a întreprinderilor mici şi medii în procesul
inovaţional, ecientizarea utilizării potenţialului lor intelectual:
1.

Transformarea ÎMM într-un element central al sistemului inovaţional al ţării, capabil de crearea şi extinderea unor nuclee ale creşterii economice.

2.

Crearea condiţiilor favorabile pentru integrarea ÎMM în mediul competitiv
european, fapt ce poate  realizat doar prin utilizarea ecientă a potenţialului intelectual al acestora.

3.

Îmbunătăţirea accesului la nanţarea preferenţială, inclusiv prin intermediul capitalului venture.

Broşura este disponibilă la Biblioteca AGEPI.
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PREMIILE OMPI PENTRU INVENTATORI,
APRILIE-IUNIE 2006
OMPI felicită toţi creatorii şi inventatorii care au obţinut premii
Tinerii sunt încurajaţi
să inventeze
Careers Scotland organizează
anual în Marea Britanie două
competiţii ce au ca scop să
încurajeze inovarea printre tineri:
Global Enterprise Challenge şi Tomorrow’s Inventors Challenge. În
ambele cazuri echipa câştigătoare
primeşte Medalia de Aur a OMPI.

Franţa

Germania

Ô

Ô

India

Ô

În acest an circa 1000 de elevi
din 120 de şcoli din 15 ţări au
participat la Global Enterprise
Challenge. Medalia OMPI a fost
obţinută de echipa din Germania,
pentru o baterie solară pentru
telefoanele mobile.
Concursul Tomorrow’s Inventors Challenge, adresat elevilor
din şcolile primare din Scoţia,
urmăreşte scopul de a încuraja
lucrul în echipă şi apariţia ideilor
şi a invenţiilor într-o atmosferă de
joacă. Premiul a fost câştigat de
echipa şcolii primare din Braidbar,
pentru contribuţia sa la elaborarea unui proiect Energy X, în care
elementele climaterice din partea
occidentală a Scoţiei, energia solară
şi apa de ploaie, sunt utilizate drept
surse de energie regenerabilă de
producere a electricităţii pentru
necesităţile casnice.

Ô

Ô

Valerii Suprun: pentru invenţiile
sale excepţionale în domeniile
informaticii şi electronicii.
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M.C. Sharma, National Research Development Corporation, New Delhi, şi colaboratorii
săi de la Institutul de cercetări
veterinare Izatnagar Bareilly,
din India: pentru amestecul mineral destinat creşterii
productivităţii bovinelor, anume
în regiunile din Uttaranchal şi
din Uttar Pradesh.
Certicate OMPI au mai fost
decernate lui Chinmay Joshi,
N.N. Pathak şi M.P. Yadav.

Ô

Ô

Wieslaw Szelejewski: pentru
un procedeu de fabricare a unei
noi forme polimorfe a principiului activ al preparatului Olanzapina®.
Ewa Ksprzycka: pentru o nouă
tehnologie de cromare în vid.

Ô

Jacek Kijenski: pentru Gliperol®, un biocombustibil nou
pentru motoarele Diesel.

Ô

Andrzej Kulpa: pentru un
procedeu de producere a energiei electrice şi termice pornind
de la deşeurile exploatării forestiere şi industriei lemnului.

Katharina Becker, Wolfram
Freitag, Martin Kruemmel,
Momtschill Valev, Saskia Erben,
Laura Mayer, Loraine Keller,
Raphael Pierzina şi Fritz Dollnick (Global Enterprise Challenge, Scoţia): pentru o baterie
solară portativă pentru telefoane
mobile şi alte aparate electronice
de utilizare curentă.

Siria

Ô

Amr Al Fakhouri (cel mai bun
tânăr inventator): pentru un
dicţionar medical.

Ô

Ahmad Omar Tabbab: pentru un
ltru de separare a apei conţinute în carburanţi.

Marea Britanie

Ô

Polonia

Medalia de Aur a OMPI a fost
acordată:
Belarus

Eloise Genestal (cel mai
bun tânăr inventator – Concursul Lépine, Paris): pentru
inventarea unui joc de societate.

Calum King, Reiss McLeod,
Andrew Milne, Mariyah Ahmed şi
Katrina Moir de la şcoala primară
din Braidbar, Scoţia (Tomorrow’s Inventors Challenge): pentru contribuţia lor la elaborarea
unui proiect Energy X.

Trofeul OMPI pentru întreprindere
inovatoare
Belarus

Ô

Institutul de cercetări ale metalelor şi polimerilor V. A. Belyi
(Academia naţională de ştiinţe
din Belarus): pentru promovarea
activă a invenţiilor şi a tehnologiilor sale brevetate.

(Magazine de l’OMPI, Geneva,
august 2006, nr.4)

„ÎMPREUNĂ PENTRU NATURĂ”

Violeta PANUŞ, studentă
Serviciul de presă al ATCM „Pro-Ştiinţa”

La nele acestei veri, un grup de elevi din Republica Moldova, reprezentând Rezervaţia Naturală
„Pădurea Domnească”, a participat la etapa internaţională a celei de-a III-a ediţii a Concursului
„Împreună pentru Natură”, desfăşurat în Parcul Natural „Munţii Maramureşului”, România.
Competiţia a constituit pentru participanţi o lecţie practică inestimabilă de instruire ecologică
şi educaţie civică.

Concursul a fost organizat de către Asociaţia
„Ecosophia”, cu sediul la Bucureşti, sub patronajul Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor
din România, în colaborare cu Regia Naţională
a Pădurilor „Romsilva”. Din echipa „Silva Regia”
a Republicii Moldova au făcut parte 11 elevi, cu
vârsta de 10-14 ani, bine pregătiţi, ambiţioşi,
capabili, descurcăreţi, inventivi – calităţi esenţiale
pe care trebuie să le posede cei care aspiră să
obţină laurii victoriei.
Întrecerea s-a desfăşurat în 3 etape, la ecare
din ele urmărindu-se mai multe scopuri: educativ,
instructiv şi, bineînţeles, distractiv, fapt care a

Domnească”, a valorilor culturale, naturale şi ecologice

încins spiritele şi i-a mobilizat pe participanţi.

existente în zona respectivă. Apoi, conform programului

Prima etapă, denumită „Ecologizarea”, a inclus colectarea gunoaielor lăsate de turişti în pădure. Membrii
echipelor au adunat, timp de o oră, în saci diferiţi, sticla,
plasticul, hârtia şi erul. Cântăriţi în prezenţa juriului,
sacii cu deşeuri au adus concurenţilor un anumit număr
de puncte. „Silva Regia” a dat dovadă de operativitate
şi pricepere, acumulând astfel punctajul de calicare
pentru următoarea etapă.
În cadrul etapei a II-a de concurs, membrii echipei au
făcut o prezentare a Rezervaţiei Naturale „Pădurea

adoptat, echipa a formulat o opinie generală privind
personalitatea care poate  desemnată drept cel mai
mare român al tuturor timpurilor (opţiunea lor – politicianul şi savantul basarabean Ion Inculeţ), prezentând
argumentele de rigoare. Şi la acest capitol tinerii din
Moldova s-au descurcat excelent, graţie cunoştinţelor
temeinice şi modului original de abordare a faptelor
istorice.
Cea de-a III-a etapă s-a consumat într-un anturaj de
basm, cu personaje de poveste bine cunoscute copiilor:
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3 victorii obţinute în fazele preliminare.
Concurenţii din Moldova consideră că le-a
purtat noroc mascota „Recicliţa”, pe care au
confecţionat-o din deşeuri, dar şi sloganul
„Toţi pentru Natură, Natura pentru Toţi”, apreciat înalt de juriu şi de oaspeţii concursului.
Participanţii au trăit clipe de neuitat şi
o experienţă unică, folosind orice clipă
disponibilă pentru a vizita zona şi împrejurimile ei, neratând şansa de a stabili noi
contacte cu colegii lor din România.
Potrivit armaţiei doctorandei Victoria Covali,
reprezentant ocial al Rezervaţiei Naturale
Căpcăunul, Zâna Pădurilor, Omul cu semne, Spiriduş

„Pădurea Domnească”, membru al ATCM

etc. Misiunea concurenţilor consta în salvarea naturii

„Pro-Ştiinţa”, un concurs similar va  organizat şi în Re-

prin redobândirea unuia dintre cele 5 obiecte magice

publica Moldova. În acest scop a fost elaborat un pro-

furate de Căpcăun, acestea având proprietăţi miracu-

gram de colaborare cu TVR 1 şi Asociaţia „Ecosophia”.

loase de regenerare a Naturii. Fără cunoştinţe profunde

Urmează să e concretizate toate momentele organi-

în domeniul geograei, o bună orientare în timp şi în

zatorice, astfel ca deja în anul viitor concursul să e

spaţiu, cunoaşterea plantelor, animalelor, tipurilor de

desfăşurat la noi în republică.

roci care formau landşaftul alpin, nu aveai nicio şansă
să găseşti aşa-zisa piatră magică.

Menţionăm că ideea concursului a fost promovată şi
susţinută de către posturile naţionale de televiziune

Este de nedescris bucuria şi emoţiile membrilor

TVR 1 şi TVR Internaţional, în cadrul unei emisiuni

echipei „Silva Regia”, care au reuşit să „smulgă”

având acelaşi sugestiv generic „Împreună pentru

victoria, obţinând Premiul I, în poda faptului că echipa

Natură”.

adversară a fost una bine pregătită, având la activ

CALENDAR
La 13 iulie 1946 s-a născut la Alcedar, Şoldăneşti, Andrei DORUC, doctor în ştiinţe medicale, cercetător
ştiinţic principal în Secţia chirurgia tumorilor capului şi gâtului de la Institutul Oncologic din Moldova
(IOM), medic-oncolog de categorie superioară, autor şi coautor a peste 110 lucrări ştiinţice, a 9 invenţii
brevetate, distins cu Medalia de bronz la EIS „INFOINVENT- 2004”.
În anul 1977 A. Doruc face specializarea în domeniul oncologiei la Institutul de Perfecţionare a Cadrelor
Medicale din or. Zaporojie (Ucraina). Din martie 1978 este medic secundar în Secţia chirurgia tumorilor
capului şi gâtului de la Institutul Oncologic din Moldova. Îşi perfecţionează studiile în probleme actuale ale
oncologiei la Institutul Central din Moscova.
Din 1991, în bază de concurs, devine cercetător ştiinţic coordonator în Secţia chirurgia tumorilor capului
şi gâtului a Institutului Oncologic din Moldova.
A. Doruc conduce Secţia de microchirurgie de la acest institut din 1992, apoi urmează, consecutiv, cicluri de
specializare în domeniul ORL şi al chirurgiei stomatologice la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”. În 1995 este transferat în funcţie de cercetător ştiinţic principal în Secţia chirurgia
tumorilor capului şi gâtului a IOM.
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„VIAŢA MEA ESTE CHIMIA
PLANTELOR”
Gheorghe LAZURIEVSKI la 100 de ani de la naştere

Din 1953, de când a luat conducerea Catedrei de chimie organică a Universităţii de Stat din
Moldova profesorul Gheorghe Lazurievski (1906–1987), datează o serie de cercetări aprofundate
legate de caracteristicile chimice ale materiilor prime de origine vegetală şi ale unor deşeuri rezultate din prelucrarea produselor agricole în republica noastră, care au constituit preocuparea de o
viaţă a savantului. Savantul a întrevăzut încă de pe atunci posibilităţile de utilizare şi reutilizare a
acestor resurse, astăzi atât de vizate, constituind o nouă direcţie bioorganică nu numai în cercetare, ci şi în economia naţională. Există şi o subramură a industriei chimice – biotehnologia –
cu cea mai dinamică dezvoltare.

Originar din Taşkent (Uzbekistan),
absolvent al Universităţii de aici (1930)
şi al doctoranturii (1932), este încadrat
în corpul didactic, unde i-a fost dat
să-l întâlnească pe reputatul profesor Serghei Naumov şi să lucreze în
laboratorul lui, pornind astfel pe drumul
cercetărilor sale de o viaţă. În 1938,
ca o încoronare a străduinţei sale,
obţine titlul ştiinţic de doctor în chimie
– după susţinerea tezei de doctorat,
axată pe studiul alcaloizilor, iar în
octombrie 1952 susţine cea de a doua
teză, pentru ca în ianuarie 1953 să e
conrmat cu titlul de doctor habilitat în chimie.
Din toamna lui 1953 se aă în fruntea Catedrei de
chimie organică a Universităţii de Stat din Moldova,
din 1954 – decan al Facultăţii de Chimie (tot în acest
an i s-a conferit titlul didactic de profesor universitar), din 1956 – şef al Secţiei de Chimie Organică şi
vicepreşedinte (1956–1961) al Filialei Moldoveneşti a
Academiei de Ştiinţe a ex-URSS. Din 1961 este membru titular al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, director
al Institutului de Chimie (1961–1963), secretar ştiinţic
general al Prezidiului (1963–1968) şi vicepreşedinte
(1968–1972) al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, mai
având şi funcţia de academician coordonator al Secţiei
de Ştiinţe Biologice şi Chimice.
În acest răstimp organizează la Chişinău o Conferinţă

ştiinţică cu participarea savanţilor din
spaţiul ex-sovietic (septembrie 1958),
consacrată chimiei substanţelor vegetale, iar în anii 1963, 1967, 1971, 1975
– ediţiile 1–4 ale colocviilor axate pe
problemele chimiei compuşilor indolici,
toate reprezentând o vie conrmare a
importanţei investigaţiilor realizate de
protagonist.
Vom menţiona că sub conducerea lui
Gheorghe Lazurievski au fost începute
la Universitate, iar apoi continuate la
Academie, ample cercetări privind
extragerea, identicarea şi distingerea structurii (pe
cât era posibil, şi conrmarea ei pe cale chimică) a
unor importanţi produşi naturali din plante, cum ar 
alcaloizii, diterpenoidele, glicozidele, saponinele etc.
Toate aceste îndelungi cercetări au angrenat şi un
lung şir de metode chimice, zico-chimice şi zice ca
spectroscopia în ultraviolet şi infraroşu, spectrometria
de masă, rezonanţa magnetică nucleară ş.a.
Ani în şir academicianul Gheorghe Lazurievski a
colindat cu colaboratorii săi, ca nişte eclerori pe front,
tainicul ocean al vegetaţiei de pădure şi de stepă ce
scaldă plaiul nostru până când au distins, de exemplu,
într-o banală specie de rogoz din zona păduroasă, alcaloidul denumit de ei brevicolină (de la numele latin al
plantei „Carex brevicollis”). Au fost studiate proprietăţile
ei chimice, s-a stabilit structura, iar în urma unui studiu
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cu izotopi radioactivi s-a descifrat şi mecanismul biosintezei brevicolinei în plantă şi originea ei din triptofan
– aminoacid heterociclic care constituie nucleul unei
întregi clase de alcaloizi zişi „indolici”.
Dar cea mai interesantă s-a dovedit a  acţiunea
biologică a brevicolinei. În doze de numai câteva
miligrame, acest preparat stimulează contracţiile
musculare, grăbind naşterea şi alinând chinurile ei.
Proprietăţile ziologice ale brevicolinei deschid un
spectru larg de aplicări terapeutice, cum ar  tratarea
glaucomului, combaterea sterilităţii vitelor cornute mari,
obţinerea de pielicele de caracul de cea mai înaltă
calitate.
Tot atât de importante sunt rezultatele obţinute în
domeniul chimiei diterpenoidelor şi glicozidelor. Prea
puţini, însă, ştiu, că academicianul Gheorghe Lazurievski a fost cândva participant al numeroaselor
competiţii sportive de anvergură, printre care şi prima
spartachiadă unională.
Cu capul descoperit pe orice timp, şi pe ploaie şi pe
viscol, cu o gură de atlet, păşind cutezător, aducea
foarte mult cu Don Quijote. Şi precum Don Quijote de la
Mancha era purtat de visuri incompatibile cu viaţa reală,
tot astfel Gh. Lazurievski, avântându-se în noi şi noi
domenii de cercetare ce promiteau o imediată acoperire
practică, se vedea învrednicit de prea puţine rezultate
care şi-ar  găsit implementare în domenii concrete ale
cotidianului. Aşa-i de când lumea, precum zisese prorocul Isaia: „Cei ce te vor ridica din ruini aleargă către
tine şi cei ce te-au pustiit fug departe de tine”.
Gheorghe Lazurievski a fost să e Cavalerul Duioasei Înfăţişări, căci cânta din frunză atât de duios,
de-ţi răscolea suetul. Iar artistismul cu care-şi juca
propriile scheciuri, virtuosul său uierat ce dezvăluia
o largă gamă de melodii, de la cele populare până la
compoziţii de tipul celei de a doua rapsodii a lui Ferenc
Liszt, nu lăsa pe nimeni rece.
Muzica a fost patima lui cea mare, care mergea mână
în mână cu chimia. Mi-a fost dat să ţin drumul spre
Odesa cu academicianul Gheorghe Lazurievski de-a
lungul a circa două decenii, ind angajaţi în calitate
de membri ai Consiliului specializat pentru conferirea
titlurilor ştiinţice de doctor şi doctor habilitat în chimie
al aşa-numitei Regiuni Sudice a URSS, şi nu-mi amintesc să  fost vreo seară în care să nu vizionăm un
spectacol de teatru sau un lm, iar cât priveşte operele
clasice – le audiam şi pentru a zecea oară şi de ecare
dată era numai ochi şi urechi, analizând până şi cel
mai neînsemnat gest.
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A fost să se întâmple ca prin 1931 studenţii anului întâi
de la Facultatea de Chimie a Universităţii din Taşkent
să e frapaţi de splendida ţinută zică şi calităţile
profesionale ale doctorandului Gheorghe Lazurievski,
ce ţinea cursul de chimie analitică calitativă. Diferenţa
de vârstă dintre studenţi şi profesor, doar de 5–7 ani, şi
comunitatea de interese au generat frumoase relaţii.
Una dintre studente, Ida Terentiev, în amurgul vieţii
savantului, când rămăsese văduv, l-a luat de soţ,
elogiindu-l când a fost să treacă în neinţă. Dovadă e
şi una din cărţile ei în care chiar în titlu expune crezul
dintotdeauna al marelui dispărut: „Viaţa mea este
chimia plantelor”.
Fondatorul Şcolii ştiinţice de chimie organică,
bioorganică şi a compuşilor naturali şi ziologic activi,
academicianul Gheorghe Lazurievski s-a distins,
mai ales, prin studiul compuşilor naturali, izolaţi, din
plante spontane şi cultivate şi din deşeurile acumulate
la prelucrarea materiei prime vegetale. Este autorul
a peste 250 de lucrări ştiinţice, inclusiv manuale şi
monograi: „Lucrări practice de chimie a compuşilor
naturali” (1961, 1966), „Diterpenoide biciclice” (1968),
„Cannabinoide” (1972), „Glicozide steroidice din seria
spirostanului” (1979), „Metaboliţii ardeilor” (1983) ş.a.
Deţine 8 brevete de invenţie. Sub conducerea ştiinţică
a academicianului Gheorghe Lazurievski au fost
pregătite şi susţinute 38 de teze de doctor şi 10 teze
de doctor habilitat în ştiinţe.
Unele mărturisiri în acest sens sunt destul de
elocvente. Savantul Nail Abubakirov de la Taşkent,
discipol şi bun prieten al academicianului Gheorghe
Lazurievski, categorisea cercetătorii din lumea ştiinţei
în două grupe mari: în prima intră savanţii care au un
domeniu mai îngust de cercetare, pe care nu-l pot
depăşi uneori o viaţă întreagă, tot concretizând, aprofundând, detalizând ceva; în cea de a doua sunt incluşi
savanţii cu largă deschidere spre orizonturile diverselor
domenii şi probleme ale ştiinţei. Savantul Gheorghe
Lazurievscki făcea parte anume din cea de a doua categorie. „El a fost un romantic în ştiinţă”, menţionează
Nail Abubakirov.
Acelaşi romantic a rămas Gheorghe Lazurievski şi
în relaţiile cu discipolii, învăţăceii lui, pe care nu i-a
subapreciat niciodată, având deplină încredere în
potenţele lor creatoare. Academicianul Pavel Vlad,
care a trudit alături de Gheorghe Lazurievski peste
30 de ani, va recunoaşte cu multă emoţie faptul că
destinul său, în special alegerea profesiei de o viaţă, a
fost marcat de întâlnirea cu academicianul Gheorghe
Lazurievski: „Gheorghe Lazurievski se străduia să ne

trimită la învăţătură la cele mai renumite instituţii din
Moscova, Sankt-Petersburg, Cehoslovacia, unde avea
stabilite bune relaţii de creaţie. Dar asta nu înseamnă
că Gheorghe Lazurievski ne ducea de mânuţă.
Întorcându-mă azi cu gândul la acele zile, îmi dau
seama că proceda corect, pentru că ecare din noi era
pus în situaţia să mizeze doar pe propria persoană,
să se autoperfecţioneze zilnic, să experimenteze”.
Sigur, acesta era un iscusit tact pedagogic al profesorului Gheorghe Lazurievski, dar care a dat rezultate
remarcabile”. Tot din paginile de memorialistică ale
academicianului Pavel Vlad spicuim în continuare:
„Prin strădania lui Gheorghe Lazurievski, la începutul
anilor ’70 a fost creat un puternic laborator funcţional
al chimiei compuşilor naturali. Între pereţii acestui
laborator, au crescut şi au experimentat reuşit, având

în subordinea lor grupe independente de cercetători,
asemenea nume precum Ida Terentiev, Dumitru Popa,
Vasile Cirva, Arcadie Seminov, Grigore Junghietu,
Petru Vember etc. Un asemenea laborator putea 
lesne transformat atunci într-un institut independent”.
Academicianul Gheorghe Lazurievski a condus Laboratorul de Chimie a compuşilor naturali până în anul
1974. Pentru merite deosebite în dezvoltarea ştiinţei a
fost decorat cu ordinul „Insigna de Onoare”, cu două
ordine „Drapelul Roşu de Muncă”, i s-a conferit titlul de
„Om emerit în ştiinţă”, este laureat al Premiului de Stat
al Republicii Moldova în domeniul ştiinţei, tehnicii şi
producţiei (1987).
Prof. univ., dr. hab. în chimie Dumitru BATÎR,
laureat al Premiului de Stat

SUMMARY

The article outlines a portrait of Gheorghe Lazurievski (1906-1987), a prominent scientist in the
eld of chemistry, Doctor Habilitate, University professor, Corresponding Member of the Academy
of Sciences, founder of the Scientic School of Organic and Bioorganic Chemistry, Natural and
Physiologic Active Compounds. He is the author of more than 250 scientic works including monographs and university manuals, owner of 8 patents for invention, supervisor of studies of 38 doctoral
theses and 10 ones of Doctor Habilitate, illustrating the Scientic School founded by him. He is the
laureate of the State Prize in the eld of science, technology and production (1987).

ACADEMICIANUL NICOLAE GĂRBĂLĂU –
PATRIARH AL CHIMIEI COORDINATIVE
DIN MOLDOVA
La 4 august 2006 academicianul Nicolae Gărbălău ar  împlinit 75 de ani. Ne imaginăm cum ar
 decurs festivitatea de omagiere a savantului: ne-am  aat în această zi în sala de conferinţe a
Institutului de Chimie al AŞM sau în aula Academiei de Ştiinţe a Moldovei împreună cu prietenii,
discipolii, colegii şi rudele ilustrului profesor-chimist Nicolae Gărbălău. Şi toată această lume,
cu ori în mâni, cu gânduri înălţătoare, cu nobleţe în suet, cu dragoste şi respect faţă de această
personalitate s-ar  perindat în scenă ca să-l felicite şi să-i aducă urări de bine şi de succes.
A plecat dintre noi lăsând în urmă o apreciabilă avere

limba engleză. A fost autor şi coautor a peste 350 de

spirituală şi ştiinţică la care vom reveni de atâtea ori.

publicaţii ştiinţice, inclusiv a 32 brevete de invenţie.

A pregătit peste 30 de doctori şi doctori habilitaţi în chimie,

A creat o şcoală de talie mondială în domeniul chimiei

a publicat 4 monograi, dintre care una în Germania, în

compuşilor coordinativi, macrociclici şi supramoleculari.
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A pornit în ştiinţă cu o modestă zestre intelectuală,

Plecarea din viaţă a acad. Nicolae Gărbălău a însem-

care cu timpul a ajuns să formeze o inestimabilă avere,

nat nu numai pierderea unui savant cu renume şi a
unui manager iscusit al ştiinţei. Comunitatea ştiinţică

un adevărat ansamblu arhitectonic, ce îmbină toate
elementele constitutive ale unei ierarhii ştiinţice.
Inginer, doctorand, cercetător ştiinţic, şef de laborator, şef de catedră, director-adjunct, director de institut;
doctor în chimie, doctor habilitat în chimie, profesor
universitar, membru-corespondent al AŞM, academician – acestea sunt doar denumirile staţiilor, la care
trenul vieţii făcea câte o scurtă pauză pentru a-i permite
să acumuleze noi forţe ca să treacă la următorul
segment cu şi mai multă încredere, cu o viteză
şi mai mare. Ajuns Patriarh al Chimiei Coordinative
din Moldova, acad. Nicolae Gărbălău stătea în vârful piramidei edicate cu propriile forţe şi imaginaţie,
îndemnându-i pe cei ce vin din urmă să nu piardă

o valoare incontestabilă, sfetnic de suet al tineretului,
apărător al dreptăţii, duşman al supercialităţii, gânditor profund, cunoscător al literaturii mondiale, umorist
de o rară neţe. Ştia să cultive frumuseţea procesului
de cercetare celor care erau la început de cale, să
le transmită cu generozitate experienţa acumulată,
să e exigent, dar amabil cu colegii, să menţină viu
focul curiozităţii, fără a lăsa să scadă nivelul ştiinţic al
cercetărilor, să prezinte cu mândrie rezultatele obţinute
de colectivul său la cele mai prestigioase manifestări
ştiinţice naţionale şi internaţionale.

din timp, din viteză, să nu aibă teama înălţimii şi să-l

Lucrările ştiinţice realizate de către savantul Nicolae

urmeze. De acolo, de pe culme, privea la toate cele

Gărbălău au avut nu numai un caracter fundamental,

lăsate în urmă, supunându-le de atâtea ori reevaluării

ci şi un impact pozitiv asupra economiei ţării. Multe

şi convingându-se tot de atâtea ori că alesese o cale

elaborări au fost implementate în practică, în econo-

dreaptă, nu întotdeauna uşoară, dar pe care a parcurs-o

mia ţării folosindu-se noi catalizatori pentru vopsirea

cu onestitate şi demnitate.

ţesăturilor, pentru polimerizarea maselor plastice,

Nicolae Gărbălău a fost un savant notoriu de talie
mondială, devenit clasic în timpul vieţii sale. Acest

coloranţi, materiale electroactive pentru confecţionarea
membranelor senzorilor potenţiometrici etc.

adevăr este conrmat prin semnicaţia cercetărilor
fundamentale realizate în domeniul chimiei coordina-

Activitatea ştiinţică a acad. Nicolae Gărbălău a fost

tive, în special prin aportul său semnicativ la dezvoltarea teoriei şi practicii unui domeniu nou de sinteză

rea ţării: de două ori i-a fost decernat Premiul de Stat

templată – asamblarea ediciilor moleculare organice
din “cioburi” simple în prezenţa ionilor de metale,

miului Prezidiului AŞM, laureat al Premiului Academiilor

precum un zidar înalţă construcţii uriaşe din fragmente
mici. Era un meşter în modelarea dirijată a moleculelor compuşilor chimici, asemenea unui sculptor care
transformă lutul în chipuri. Imaginaţia l-a condus către
noi clase de compuşi chimici cu o aranjare arhitecturală
imprevizibilă, unde chimia moleculară obişnuită trecea
în chimie supramoleculară, domeniu care abia se
conturează ca ramură a ştiinţelor chimice.
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a constatat în scurt timp că a dispărut şi un mare Om
de omenie, izvor nesecat de înţelepciune, profesor de

înalt apreciată de comunitatea ştiinţică şi de conduceal Republicii Moldova, de două ori a fost laureat al Prede Ştiinţe din Ucraina, Belarus şi Moldova, decorat cu
ordinul „Gloria Muncii”, medalia „Dimitrie Cantemir”.

dr. hab. Tudor LUPAŞCU,
directorul Institutului de Chimie al AŞM
prof. univ. Mihail REVENCO,
şeful Laboratorului chimie coordinativă

PERSONALITĂŢI DE VAZĂ ALE INTELECTUALITĂŢII
TEHNICE DIN BASARABIA (6)
Rubrică susţinută de dr. hab. Valeriu DULGHERU,
Universitatea Tehnică a Moldovei
„Sunt puţine regiuni care au atâţia fruntaşi distinşi, dar necunoscuţi opiniei
publice româneşti, cum este Basarabia” (Gheorghe Bezviconi)

ANDREI ŢUGULEA,

profesor universitar, membru corespondent

al Academiei Române, inginer electrotehnic
A. Ţugulea s-a născut la 19 august 1928 în comuna
Unţeşti, judeţul Iaşi (în prezent Republica Moldova),
în familia unui învăţător. A absolvit şcoala primară în
comuna Alexieni, judeţul Bălţi (1934-1938), iar apoi
Liceul Naţional Iaşi (1938-1941 şi 1941-1944) şi Liceul
„Alexandru Lahovary” din Rm. Vâlcea (1944-1947).
Este licenţiat al Facultăţii de Electrotehnică a Politehnicii Bucureşti (1947-1951).
A susţinut doctoratul în specialităţile: „Bazele teoretice
ale Electrotehnicii”, secundar „Fizica teoretică (19531958), sub conducerea acad. prof. Remus Răduleţ,
titlul tezei sale de doctorat ind „Calculul prin încadrare
al permeanţelor în câmpuri cu simetrie”, în care s-au
utilizat metode variaţionale directe, generalizate în
prezent în tehnicile de calcul numeric al câmpurilor de
orice fel. Este doctor docent din anul 1974. Rezultatele
meritorii obţinute i-au permis profesorului A. Ţugulea
să-şi aprofundeze cunoştinţele, efectuând stagii de
cercetare şi documentare în fosta URSS (1963),
Franţa (1971-1981).
Întreaga sa activitate profesională este legată de
Politehnica Bucureşti, ind cadru didactic universitar la Catedra de Electrotehnică a Facultăţii de
Electrotehnică din Bucureşti: asistent (1951-1957),
şef de lucrări (1957-1964), conferenţiar (1964-1968),
profesor titular (1968). Disciplinele de bază predate
de către A. Ţugulea sunt: Electrotehnica generală;
Bazele teoretice ale electrotehnicii; Fizica generală;
Fizica atomică şi nucleară; Fizica teoretică. A ocupat
mai multe posturi de conducere, şi anume: şef al
Catedrei de Electrotehnică (1972-1976; 1986-1991);
decan al Facultăţii de Electrotehnică (1976-1984);
adjunct al ministrului învăţământului (1990); Secretar
de stat şi şef al Departamentului Ştiinţă la Ministerul

Învăţământului şi Ştiinţei (1990-1991), membru al
Guvernului României.
A.Ţugulea a transmis în permanenţă experienţa sa
vastă, acumulată în domeniul ştiinţei, tinerelor generaţii
de savanţi, pregătind mai mult de 20 de doctori. A fost
cercetător ştiinţic la Institutul de Energetică al Academiei Române (1951-1953; 1958-1964).
Andrei Ţugulea este autorul a peste 100 de lucrări
publicate în reviste ştiinţice din ţară şi de peste
hotare în domeniul electrotehnicii teoretice şi electronicii. Contribuţiile sale mai deosebite constau în: introducerea parametrilor tranzitorii în circuitele electrice
cu efect de câmp (premiul „Traian Vuia” al Academiei
Române, 1968); ecranare electromagnetică; curenţi
turbionari în circuite magnetice anizotrope; aplicarea
termodinamicii fenomenelor ireversibile la studiul
fenomenelor de transport în semiconductoare;
noua teorie cu privire la efectele energetice ale
circulaţiilor de puteri în regimurile nesimetrice
şi nesinusoidale ale sistemelor electroenergetice;
ecuaţii bidimensionale de propagare în structuri
planare de microunde.
A. Ţugulea a fost redactor coordonator pentru
publicaţia „Electrotehnica teoretică” la Lexiconul Tehnic
Român (elaborare nouă), secretar de redacţie la
revista „Electrotehnica”, redactor-şef adjunct Ia „Revue
Roumaine des Sciences Techniques”, Senator de
Sibiu al Partidului Democrat (FSN), (1992), membru
al comisiei permanente pentru învăţământ şi ştiinţă a
Senatului României.
Din 1991 este membru corespondent al Academiei
Române, membru al Asociaţiei inginerilor electricieni
şi electronişti americani, (IEEE).
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PARTICULARITĂŢILE PROCESULUI
DE REGENERARE A PLANTELOR
IN VITRO LA HIBRIZII F1 DE PORUMB

doctor în ştiinţe biologice
O. CLIMENCO

prof. univ., dr. hab. în ştiinţe biologice
A. JACOTĂ, membru cor. al AŞM

Institutul de Genetică al AŞM

Studierea procesului de regenerare a plantelor in vitro este o problemă importantă şi actuală
în cercetările genetice contemporane ale porumbului. Analiza numeroaselor date din literatura
de specialitate ne vorbesc despre complexitatea procesului sus-numit. Trebuie de menţionat
că factorii principali ce determină ecacitatea regenerării porumbului sunt: genotipul; condiţiile
de creştere ale plantei donor şi etapele de dezvoltare ale explantului; componenţii troci
ai mediului nutritiv, raportul şi concentraţia lor; raportul tohormonilor, în primul rând
al auxinelor; timpul de cultivare şi durata subcultivării; regimul termic şi cel de lumină
al cultivării. În investigaţiile noastre anterioare au fost arătate particularităţile procesului
de regenerare a plantelor la linii inbrede (Жакотэ, Клименко, 2005). Scopul prezentei lucrări
constă în evidenţierea legităţilor genetice ale regenerării la hibrizii F1 de porumb.

MATERIAL ŞI METODE
În calitate de material iniţial pentru cercetare am utilizat
20 hibrizi F1 : Co125 x P502, Co125 x MK01, Co125 x
MK159, Co125 x MK390, Co125 x P101; 459 x P502,
459 x MK01, 459 x MK159, 459 x MK390, 459 xP101;
A239 x P502, A239 x MK01, A239 x MK159, A239 x
MK390, A239 x P101; 092 x P502, 092 x MK01, 092 x
MK159, 092 x MK390, 092 x P101. Culturile de ţesuturi
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au fost iniţiate din embrioni imaturi, utilizând metoda
Green şi Phillips (1975) cu unele modicări. Ştiuleţii
intacţi au fost colectaţi de pe plante peste 12, 13 şi 14
zile de la polenizare. În calitate de mediu nutritiv de
bază s-a utilizat mediul MS (Murashige, Skoog, 1962),
care a fost completat cu concentraţia de 2,4-D - 2,0
mg/l. Embrionii imaturi şi culturile de ţesuturi, apărute
pe mediile nutritive, s-au incubat la temperatura
t = +26°C, la întuneric. Frecvenţa (%) formării calusului

s-a apreciat de la numărul de embrioni, iar embrio-

menţionată corelaţia pozitivă bună numai între cara-

geneza somatică şi regenerarea – de la numărul de
explanţi de calus recultivaţi. În varianta de probă pe

cterele „frecvenţa de formare a calusului embriogen”
şi „frecvenţa de regenerare” (r = 69,05%*). În acelaşi

mediu nutritiv au fost cultivaţi în total 2000 embrioni
imaturi. Plantele au regenerat din cultura de calus

timp, la hibrizii F1 indicii de frecvenţă a calusogenezei,
embriogenezei somatice şi regenerării plantelor au

embriogen, experienţele ind efectuate după schema
analizei dispersionale mono- şi bifactoriale. Analiza

realizat corelaţii pozitive. Coecientul de corelaţie între
caracterele „formarea calusului” şi „formarea calusului

statistică a datelor (determinarea coecienţilor de
corelaţie, regresie, heritabilitate) s-a efectuat după

embriogen” a alcătuit 44,14%*, iar între indicii „formarea calusului” şi „regenerarea plantelor” coecientul

Dospehov (1979), cu utilizarea programului “Statistic
Graphics”.

de corelaţie a avut valoarea 48,12%*. Trebuie de
menţionat că indicii „frecvenţa formării calusului em-

REZULTATELE INVESTIGAŢIILOR

briogen” şi „frecvenţa regenerării” au relizat o corelaţie
foarte bună r = 95,1%***.

Analiza dispersională a frecvenţei de formare a embrioizilor somatici şi a plantelor regenerate la hibrizii
F1 a demonstrat că variabilitatea acestor caractere a
fost determinată în mare măsură de genotip (61,83% şi
56,19%, corespunzător), în timp ce inuenţa condiţiilor
in vitro şi a interacţiunii factorilor studiaţi a fost mult
mai mică (10,41% şi 9,82%, corespunzător). Trebuie
de menţionat că printre hibrizii F1 a fost demonstrată o
diversitate relativ mare după frecvenţa proceselor de
embriogeneză somatică şi regenerare a plantelor. Cele
mai bune combinaţii hibride după frecvenţa formării
calusului embriogen s-au dovedit a  A239 x P502

Prezintă interes faptul că la hibrizii F1 între caracterele
„formarea calusului de tip I – embriogen” şi „formarea
calusului de tip II – embriogen slab” există o corelaţie
semnicativă negativă (r = - 87,26%***). Caracterul
„formarea calusului de tip II” de asemenea corelează
negativ atât cu caracterul „frecvenţa de formare a
embrioizilor somatici”, cât şi cu caracterul „frecvenţa
regenerării” (r = – 42,51%* şi r = – 56,21%**,
corespunzător). În acelaşi timp, caracterul „formarea calusului de tip I” corelează pozitiv cu caracterul
„frecvenţa embriogenezei somatice” (r = 55,37%**) şi
cu caracterul „frecvenţa de regenerare a plantelor (r =

(83,58%) şi A239 x MK159 (86,89%). Totodată, hibridul
A239 x MK159 a avut valoarea frecvenţei de rege-

66,52%***).

nerare a plantelor mult mai mică comparativ cu hibridul
A239 x P502 (34,96% şi 76,54%, corespunzător). De

În baza analizei dispersionale bifactoriale, la hibrizii F1 au fost calculaţi coecienţii de heritabilitate ai

asemenea, după frecvenţa proceselor studiate a fost
evidenţiată combinaţia 092 x P502 (embriogeneza

caracterelor studiate (tabelul 1). S-a stabilit că cele
mai mari valori ale coecientului de heritabilitate au

– 73,39% şi regenerarea plantelor – 67,78%). În acelaşi
timp la 4 combinaţii hibride procesele de embriogeneză

fost evidenţiate la forma paternă şi la interacţiunea
formelor paternă şi maternă. Totodată, cota de vari-

şi regenerare a plantelor nu au fost evidenţiate.

abilitate genetică la hibrizii F1 determinată de forma
maternă a fost mai mică, ind semnicativă numai

Analiza regresiei a demonstrat că sporirea frecvenţei
embriogenezei somatice la începutul cultivării calusului embriogen cu 1% determină sporirea frecvenţei

pentru procesele de formare a calusului de tip II şi de
embriogeneză somatică.

procesului acesta după 10 zile de cultivare cu
0,54%. O tendinţă asemănătoare a fost determinată

Luând în consideraţie faptul că coecienţii de heritabilitate a formei paterne au fost relativ mari, în baza

şi pentru procesul de regenerare, în cazul acesta
mărirea frecvenţei de regenerare cu 1% condiţionând

analizei dispersionale monofactoriale au fost calculaţi
coecienţii de heritabilitate a formei paterne în ecare

mărirea aceluiaşi parametru după 10 zile de cultivare
cu 0,42%. Astfel, pentru genotipurile studiate există

combinaţie hibridă (tabelul 2). Trebuie de menţionat că
cele mai mari valori ale coecientului de heritabilitate a

posibilitatea de a optimiza conţinutul mediului nutritiv
pentru cultivarea calusului embriogen şi regenerant.

formei paterne pentru toate procesele studiate au fost
înregistrate atunci când în calitate de formă maternă

În urma analizei corelaţiei indicilor de calusogeneză,
embriogeneză somatică şi regenerare a plantelor
la hibrizii F1 şi la liniile lor parentale au fost obţinute
următoarele rezultate. La liniile parentale a fost

am utilizat linia A239. În acelaşi timp, la combinaţii
hibride la care ca forma maternă a fost utilizată linia
092 au fost stabilite valori relativ mici ale coecientului
de heritabilitate a formei paterne pentru procesele de
calusogeneză, embriogeneză somatică şi regenerare a
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Tabelul 1
Coecienţii de heritabilitate a proceselor studiate la hibrizii F 1

Procesul

h2 formei materne,
%

h2 formei paterne,
%

h2 interacţiunii formelor
materne şi paterne, %

-

47,31***

31,52*

26,54***

34,04***

30,99***

-

33,93***

-

13,13**

38,56***

41,68***

46,48***

40,94***

Formarea
calusului de tip I
Formarea
calusului de tip II
Formarea calusului de tip mixt (I+II)
Embriogeneza
somatică
Regenerarea
plantelor

* - P<0,05; **- P<0,01; *** - P<0,001
plantelor. Totodată, combinaţiile hibride la care
în calitate de formă maternă a fost utilizată linia 459

Astfel, au fost studiate particularităţile proceselor
de calusogeneză, embriogeneză somatică

s-au caracterizat prin cea mai mică valoare
a coecientului de heritabilitate a formei paterne

şi de regenerare a plantelor la hibrizii F1 de porumb.
Rezultatele obţinute pot  utilizate la elaborarea

după caracterul „formarea calusului embriogen”.

metodelor noi, eciente pentru obţinerea plantelor
regenerante.

Tabelul 2
Coecienţii de heritabilitate a formei paterne la combinaţiile hibride
Procesele studiate
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Forma
maternă

Forma paternă

Formarea calusului
de tip I

Formarea
calusului de
tip II

Formarea calusului de
tip mixt (I+II)

Embriogeneza
somatică

Regenerarea
plantelor

Co125

P502
MK390
MK159
MK01
P101

69,21

66,54

-

52,92

72,66

092

P502
MK390
MK159
MK01
P101

39,6

36,64

-

51,74

43,85

A239

P502
MK390
MK159
MK01
P101

77,3

82,28

79,93

80,14

91,92

459

P502
MK390
MK159
MK01
P101

29,27

53,76

-

94,3

88,83
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SUMMARY

Study of the process for plant regeneration in vitro is an important and actual problem in the
contemporaneous genetic investigations dedicated to corn. The analysis of the numerous data stated
in the specialized literature shows us on the complexity of the above process. Thus, there were illustrated the particularities of the somatic calusogenesis, embryogenesis and of the corn F1 hybrid
regeneration processes. The obtained results may be used in the elaboration of new efcient methods
for regenerated plant obtaining.
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METODĂ ELECTROMETRICĂ
AUTOMATIZATĂ PENTRU MĂSURAREA
ALCALINITĂŢII APEI ŞI SOLUŢIILOR

conf. univ., dr. Oleg STIOPCA

lector univ. Vitalie COLIN

Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Unul din indicii de calitate a apei este alcalinitatea. Nivelul de alcalinitate în apă şi soluţii este
direct proporţional cu concentraţia ionilor de HCO3- şi exprimă capacitatea lor de a neutraliza
acizii.

INTRODUCERE
Acest indiciu de calitate este necesar de a  controlat
în tehnologiile hidroponice de seră, irigare, cultivare a
microorganismelor, industria conservelor, producerea
băuturilor răcoritoare. În special, valorile sporite ale

intr-o probă de apă (> 20 min.), dicultăţi la testările
in-situ de câmp, la locul procesului tehnologic, precum
şi la utilizarea metodei colorimetrice în cazul soluţiilor
colorate.

alcalinităţii afectează calitatea conservelor de fructe,

De aceea este necesară elaborarea unei metode

legume, a băuturilor răcoritoare. În hidroponică şi

instrumentale care ar asigura o precizie mai înaltă

aquacultură, alcalinitatea apei prezintă o problemă

la determinarea alcalinităţii apei şi soluţiilor, inclusiv

tehnologică aferentă reglării pH-lui soluţiei nutritive [1].

a celor colorate, care ar spori productivitatea testelor,

Monitorizarea şi controlul nivelului de alcalinitate a apei

ar exclude utilizarea reagenţilor chimici.

şi soluţiilor la diferite etape ale unor sau altor procese
tehnologice este necesară.
Pentru determinarea nivelului de alcalinitate se folosesc metodele titrării colorimetrice sau potenţiometrice
cu acizi [1]. Aceste metode, insă, sunt caracterizate de
unele dezavantaje cum ar : precizie joasă
(± 15÷20%), volum mare de muncă manuală, consum
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substanţial de timp pentru determinarea alcalinităţii

MATERIALE ŞI METODĂ
Pentru determinarea electrometrică a alcalinităţii
a fost confecţionat un traductor electrometric, ce
constă dintr-un corp din sticlă organică, o membrană
cationo-selectivă ce divizează traductorul în două
compartimente: anodic şi catodic. În compartimentul

anodic şi cel catodic se amplasează vertical, paralel cu

18

se confecţionează din ORTA (30% TiO2 + 70% RuO2)

l

membrana cationo-selectivă, anodul şi catodul. Anodul
şi se amplasează cât mai aproape de peretele opus

16
14

membranei cation-selective. Dimensiunile anodului

12

sunt de 35x50 cm. şi acoperă complet peretele opus

10

membranei. Catodul este confecţionat din oţel inoxidabil, grat sau nichel, având dimensiuni echivalente

8

anodului, şi este amplasat simetric lui. Volumele
compartimentelor anodic şi catodic sunt de 25 cm3 şi,

6

respectiv, de 75 cm .

4

Utilizând apa distilată şi săruri de NaHCO3 şi K2SO4, se

2

3

pregătesc 3 soluţii cu valori cunoscute ale alcalinităţii.

0

Toate soluţiile pregătite posedă concentraţii egale de

0

săruri pentru diverse raporturi de concentraţii: soluţia 1

100 200 300 400 500 600 700
Timpul tratarii electrice, sec.

(12 mg-echiv/l NaHCO3 + 28 mg-echiv/l K2SO4); soluţia
2 (24 mg-echiv/l NaHCO3 + 16 mg-echiv/l K2SO4);

C[HCO3-]=36,5mg-echiv/l

soluţia 3 (36 mg-echiv/l NaHCO3 + 4 mg-echiv/l

C[HCO3-]=24,45mg-echiv/l

K2SO4).

C[HCO3-]=12 mg-echiv/l
Apa de robinet, or. Chisinau

Anodul şi catodul traductorului de alcalinitate se
conectează la o sursă de alimentare ce funcţionează
în regim de curent constant. Tensiunea dintre anod
şi catod se înregistrează cu ajutorul înregistratoru-

Fig. 1. Evoluţia tensiunii în compartimentul anodic
al traductorului electrometric (I = 0.1 A)

lui cu bandă de tip KCП-4 ce permite înregistrarea
700

evoluţiei tensiunii în timpul electrolizei probelor. Apoi
se construieşte dependenţa gracă dintre nivelul de

600

atinge valoarea maximă a tensiunii dintre electrozi la
electroliza ecărei soluţii.

REZULTATELE OBŢINUTE
În compartimentul anodic se toarnă 25 ml, iar în cel
catodic - 75 ml de soluţie cu componenţa 12 mg-echiv/l
NaHCO3 + 28 mg-echiv/l K2SO4. Cu ajutorul sursei
de alimentare se stabileşte o valoare constantă a
intensităţii curentului electric egală cu 0.1 A, care se va
menţine pe toată durata electrolizei. Cu ajutorul înregistratorului cu bandă se înregistrează variaţia tensiunii
în compartimentul anodic pe durata electrolizei (g. 1).
După determinarea valorii maxime pe curba de variaţie

Timpul de tratare electrica, sec.

alcalinitate a soluţiilor şi timpul electrolizei în care se

500
400
300
200
100
0

0

10
20
30
Alcalinitatea, mg-echiv/l

40

a căderii de tensiune sursa de alimentare şi înregistratorul cu bandă se deconectează. Se determină

Fig. 2. Dependenţa dintre timpul de tratare electrică

durata electrolizei, r, până la momentul atingerii valorii

şi alcalinitatea probelor

maxime de tensiune pe curba de variaţie. Această
valoare este egală cu 209 secunde pentru soluţia 1. La

maxime de tensiune constituie, respectiv, 426 şi 636

fel se procedează cu celelalte două soluţii, pentru care

secunde. Astfel, dependenţa dintre nivelul de alcalini-

durata electrolizei până la momentul atingerii valorii

tate şi durata electrolizei până la momentul atingerii
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valorii maxime de tensiune (g. 2) poate  descrisă de
relaţia:
A = 0.574·I· + 0.0039

(1)

În baza celor relatate mai sus, se propune conceptul
unui dispozitiv electronic care ar permite automatizarea metodei electrometrice pentru măsurarea
alcalinităţii în apă şi soluţii.
Din relaţia 1 se observă că alcalinitatea probelor de
apă/soluţii este direct proporţională cu timpul, , necesar pentru atingerea valorii maxime a tensiunii între
electrozi, cu condiţia că valoarea curentului, I, prin

Fig. 3. Schema funcţională a dispozitivului
electronic de măsurare a alcalinităţii

electrozi este constantă.
Funcţia dispozitivului electronic se reduce la stabilirea unui curent, I, constant prin electrozi, măsurarea
repetată a tensiunii dintre electrozi, U, şi a timpului .
Comparând ecare valoare nouă a tensiunii
cu valoarea precedentă, dispozitivul determină valoarea maximă a acestei tensiuni şi a timpului, ,
necesar pentru atingerea acestei valori. Schema
funcţională a dispozitivului, prezentată în g. 2,
constă din: traductorul electrometric cu electrozi
şi membrana cation-selectivă, o sursă de curent

Fig. 4. Dependenţa duratei electrolizei (atingerii

comandată (curent source) pentru electroliză,

valorii maxime de tensiune) de curentul prin elec-

un convertor analog–numeric (A/D) pentru trecerea

trozi pentru aceeaşi alcalinitate

semnalelor în formă digitală, un dispozitiv de aşare

Durata electrolizei, , la care tensiunea dintre electrozi

a informaţiei numerice (display) şi unitatea centrală

va atinge valoarea maximă, se determină aproximativ

de prelucrare (CPU) care realizează algoritmul nec-

cunoscând viteza v. La această valoare va decurge

esar de funcţionare.

electroliza până în momentul atingerii valorii maxime

Deoarece timpul necesar pentru electroliză poate
să e de la câteva secunde până la câteva zeci
de minute, dispozitivul utilizează o sursă de curent
comandată, cu ajutorul căreia se stabileşte un astfel de curent încât durata electrolizei să e cât mai
scurtă, dar în acelaşi timp sucientă pentru efectuarea
măsurării. Acest lucru devine posibil, deoarece pentru
diferite valori ale curentului corespund diferite valori
ale

pentru aceeaşi alcalinitate (g. 3). Alegerea

valorii curentului de electroliză, I, se face la începutul
măsurării în mod automat. Pentru aceasta se purcede
de la o valoare mică a curentului. Măsurând tensiunea
dintre electrozi, se determină viteza de creştere a

pentru U şi determinării denitive a alcalinităţii
A = f( , I).

CONCLUZII
După cum ştim, nivelul de alcalinitate în apă şi soluţii
este un indiciu important al calităţii acestora. Metodele
de măsurare utilizate pentru determinarea nivelului
de alcalinitate trebuie să asigure productivitate, erori
reduse, aşare imediată a rezultatelor măsurărilor.
Echipamentul pentru măsurare trebuie să e compact,
portativ, cu posibilităţi de utilizare la locul desfăşurării
procesului tehnologic. Aceste exigenţe tehnice pot 
satisfăcute utilizând metoda electrometrică, realizată în
baza circuitelor electronice cu micro-controlere.

tensiunii v = U/ t.
La realizarea măsurărilor comparative, utilizând
metoda electrometrică şi cea chimică, s-a constat că
metoda electrică asigură o precizie a măsurărilor mult
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mai înaltă decât metoda chimică şi micşorează de
4 ori durata timpului necesar pentru efectuarea unei
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SUMMARY

The paper presents a new approach concerning the measurement and control of alkalinity in water
and aqueous solutions. The elaborated electrometric method compared with the chemical one, provides high accuracy, increased productivity of measurements, the possibility of alkalinity determination in colored solutions. The process for alkalinity measurement and control can be automated and
this possibility is discussed in this paper too. The elaborated concept of the device for electrometric
alkalinity measurement is based on using the micro-controller circuits.
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ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСА АБИОТИЧЕСКИХ
ФАКТОРОВ НА ИЗМЕНЧИВОСТЬ
ПЫЛЬЦЫ ТОМАТОВ
Т. САЛТАНОВИЧ, д-р биологических наук, конф.
А. КРАВЧЕНКО, д-р хаб. биологических наук, проф. унив.
В. БЕЖЕНАРЬ
Институт генетики АН Молдовы

П

роблема оценки и отбора генотипов, обладающих термо- и засухоустойчивостью
на разных этапах развития растений, является весьма актуальной. Известно, что все
растения в период роста и плодоношения весьма чувствительны к действию высоких
температур и недостатку влаги (Брежнев и др.,1982, Гончарова, 2005). Действие этих
факторов на этапы репродуктивного развития приводит к формированию аномальных
микроспор и пыльцевых зерен, нарушает функцию столбика, разрушает поверхность
рыльца, что в свою очередь затрудняет процесс оплодотворения. Поэтому устойчивость
репродуктивных органов к неблагоприятным экологическим факторам внешней среды
является одним из важнейших показателей приспособленности генотипов и оказывает
важное влияние на урожайность большинства культур.
В настоящее время существует ряд методов
диагностики термо- и засухоустойчивости растений.

разновидность L. esc. v. pruniforme. Оценку
исходной жизнеспособности пыльцы этих генотипов

При этом, отмечена положительная корреляция
между способностью семян прорастать в растворах

проводили в термостате при температуре 27°С
в течение 3 часов на стандартной питательной

осмотиков и их засухоустойчивостью (Удовенко и
др., 1970). Также, показана возможность диагностики

среде (сахароза 15%, борная кислота 0,006%).
Устойчивость пыльцы к осмотическому стрессу

и последующего скрининга термоустойчивых
генотипов по ростовой реакции проростков и

определяли на среде дополненной сахарозой (40%).
Часть пыльцы использовалась для термической

жизнеспособности мужского гаметофита (Кравченко
и др., 1988; Morgan,1999; Лях и др., 2000; Saltanovici

обработки при температуре 450С в течение 2,
4, и 6 часов. Определяли жизнеспособность и

şi col., 2003; Morgan, Holland, 2003; Saltanovici, Cravcenco, Rojnevschi, 2004). Исходя из вышесказанного,

устойчивость пыльцы, а также длину пыльцевых
трубок. Полученные результаты были обработаны

целью проведенных исследований являлось
изучение изменчивости признаков мужского

с использованием методов дисперсионного,
корреляционного и регрессионного анализов

гаметофита томатов при комплексном воздействии
на пыльцу таких факторов как температура и

(Доспехов,1979) при помощи программы
“Statistic graphics”.

осмотический стресс.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В качестве экспериментального материала
использовались такие сорта томатов как Лидер
и Катерина, а также внутривидовой гибрид
F1 Фригушор х Катерина и полукультурную
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Согласно полученным данным, комплексное
воздействие повышенной температуры и
осмотического стресса оказывало существенное
влияние на изменчивость анализируемых
признаков мужского гаметофита томатов. На осно-

ве результатов трехфакторного дисперсионного

было одинаковым. Более существенно эти факторы

анализа установлено, что на варьирование
признаков «жизнеспособность пыльцы» и «длина

детерминировали изменчивость пыльцы гибридной
популяции. Минимальной была доля влияния

пыльцевых трубок» достоверно влияли все
изученные факторы. Показано, что максимальный

вышеназванных факторов в вариабельности
пыльцы полукультурной разновидности L.esc.

эффект на изменчивость жизнеспособности
гамет оказывал температурный фактор, его

v.pruniforme – 20,22%. Взаимодействие всех
изученных факторов определяло изменчивость

доля составила более половины (51,5%) всей
изменчивости. В тоже время совместный

пыльцы сортов и полукультурной разновидности
примерно в равной степени, и только у гибрида

эффект температурного воздействия и осмотика
был значительно слабее и составлял 12,2%

данный показатель был вдвое меньшим.

вариабельности изучаемого признака. Роль генотипа
в изменчивости признака «жизнеспособность
пыльцы» незначительна – 2,63%. Следует отметить,
что взаимодействие всех изученных факторов в
общей изменчивости признака составляет 28,3%,
причем более сильным было взаимодействие
температурного фактора и осмотика – 23,7%.
Взаимодействие же генотипа с температурой и
генотипа с сахарозой незначительно – 3,7% и 1,0%,
соответственно. Это указывает на возможность
подбора более жестких фонов.
При определении доли влияния комплекса
селективных факторов на изменчивость пыльцы
каждого из изученных генотипов установлено,
что наиболее существенным было влияние
температуры на вариабельность пыльцы
полукультурной разновидности L.esc.v.pruniforme
(таблица 1), несколько меньший эффект
обнаружен у гибрида F1 Фригушор х Катерина
и у сортов Лидер и Катерина. Следует отметить,
что совместное влияние температурного фактора
и осмотического стресса на пыльцу обоих сортов

В результате анализа изменчивости признака
«длина пыльцевой трубки» установлена
доминирующая роль температурного фактора
в изменчивости данного признака. При этом
совместный эффект влияния сахарозы и
температуры оказался несколько ниже, а генотип
детерминировал около 3% изменчивости. Следует
отметить, что в данном случае взаимодействие всех
изученных факторов - 15,7%, причем, как и при
анализе изменчивости жизнеспособности пыльцы
более сильно взаимодействовали температура
и осмотик (12,6%), тогда как между генотипом и
температурой и между генотипом и осмотиком
взаимодействие было очень слабым – 2,19% и
0,91%, соответственно.
Обработка полученных результатов методом
дисперсионного анализа по каждому генотипу
также позволила установить наиболее высокую
устойчивость гибрида F1 Фригушор х Катерина
по сравнению с другими изученными генотипами
(сумма средних квадратов дисперсии составляла
1671), тогда как у сортов Лидер и Катерина, а
также у L.esc.v.pruniforme данный показатель был

Таблица 1
Влияние комплекса селективных факторов на изменчивость признаков пыльцы томатов (%)

Генотип

Генотипом

Доля влияния определяемая
Температурой+
Температурой
осмотикрм

Взаимодействием
факторов

Жизнеспособность пыльцы
Сорт Лидер

40,35

34,07

25,53

L.esc.v.pruniforme

57,73

20,22

21,99

Сорт Катерина

39,30

35,72

24,85

Гибрид F1 Фригушор х Катерина

47,43

42,02

10,32

51,50

12,60

28,30

Всего по генотипам

2,63

Длина пыльцевой трубки
Всего по генотипам

3,0

45,0

27,20

15,7

Различия достоверны при Р 0,01
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намного выше (7084, 7090 и 6209, соответственно).
Полученные результаты свидетельствуют о гораздо
более низкой устойчивости этих генотипов по
сравнению с вышеназванным гибридом.
В результате регрессионного анализа полученных
данных показано, что с увеличением длины
пыльцевой трубки на 1 деление окулярмикрометра устойчивость к осмотическому стрессу
возрастает на 11,5%. Кроме того, при определении
коэффициента детерминации установлено, что
устойчивость по длине пыльцевой трубки на 70%
детерминирована генотипом.
Проведение корреляционного анализа позволило
выявить положительную корреляцию между
устойчивостью по жизнеспособности пыльцы и
устойчивостью по длине пыльцевой трубки (r =
+0,66), что указывает на возможность устойчивости
генотипов как по жизнеспособности пыльцы так
и по длине пыльцевых трубок. Одновременно
выявлена отрицательная корреляция (r = - 0,57)
между жизнеспособностью пыльцы в контроле
и ее устойчивостью к действию температуры
и осмотического стресса, то есть устойчивость
генотипов к действию указанных факторов не
зависит от исходной жизнеспособности пыльцы.
Таким образом, в результате проведенных
экспериментов установлено, что изменчивость признаков пыльцы томатов
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SUMMARY

The problem of valuation and selection of heat- and drought resistant genotypes on different stages
of plants development is rather actual. It is known that all the plants in the growth and fruitbearing
period are very sensitive to the action of high temperatures and to the lack of water. The inuence
of those factors on the reproductive development stages leads to the formation of anomalous microspores and pollen grains, disturbs the function of columella and stigma surface that in its turn complicates the fertilizing process. That is why resistance of the reproductive factors to the negative environmental factors constitutes one of the most important indexes of genotypes suitability and exerts a
great inuence on the productivity of most crops.
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REFORMA ŞTIINŢEI: OPŢIUNI
ŞI ANALIZE
Au trecut deja doi ani de când Parlamentul a adoptat Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al
Republicii Moldova, astfel creându-se condiţiile favorabile pentru demararea reformelor necesare
în acest domeniu. Despre schimbările ce s-au produs în sfera cercetare-dezvoltare în perioada
respectivă s-a scris şi s-a vorbit mult. Acestea au constituit, de asemenea, subiectul central al unor
sesiuni ale Asambleei AŞM. Colectivele institutelor academice au fost familiarizate în permanenţă
cu acţiunile întreprinse în vederea perfecţionării structurii funcţionale a sferei ştiinţei şi inovării,
sistemului de nanţare a acesteia, îmbunătăţirii condiţiilor de muncă pentru sporirea ecienţei
cercetărilor ştiinţice şi implementarea celor mai bune rezultate în economia naţională.

La sugestia conducerii AŞM, un grup de sociologi în

această situaţie în cadrul Secţiilor de Ştiinţe ale AŞM.

frunte cu membrul corespondent Andrei Timuş, spe-

Actuala direcţie de reformare a ştiinţei beneciază de

cialist în domeniul economiei şi sociologiei din cadrul

cel mai mare credit de încredere din partea savanţilor

Institutului de Filozoe, Sociologie şi Ştiinţe Politice,

Secţiei de Ştiinţe Biologice, Chimice şi Ecologice,

a desfăşurat un sondaj menit să estimeze care e atitu-

precum şi a celei de Ştiinţe Medicale, aproape 2/3 din

dinea oamenilor de ştiinţă vizavi de reformele derulate

reprezentanţii acestor structuri considerând că a fost

în sfera ştiinţei şi inovării. Eşantionul investigaţiei socio-

aleasă o cale justă. Aprecieri înalte au formulat, de

logice a inclus 537 de respondenţi – cercetători ştiinţici

asemenea, savanţii din Secţia de Ştiinţe Economice şi

de la instituţiile academice şi de ramură, profesori,

Matematice, 61,9% din numărul persoanelor chestio-

lectori de la instituţiile de învăţământ superior, inclusiv

nate având certitudinea că impactul reformei ştiinţei şi

224 doctori habilitaţi, 231 doctori în ştiinţe

inovării va  unul pozitiv. Iar respondenţii din Secţia de

şi 33 de lectori. De asemenea, 92 dintre persoanele

Ştiinţe Fizice şi Inginereşti şi din cea de Ştiinţe Agri-

intervievate sunt membri ai Asambleei AŞM. Conform

cole s-au arătat convinşi de justeţea direcţiei abordate

indicelui vechimii de muncă, peste 2/3 din respondenţi

ecare al doilea.

activează în ştiinţă (inclusiv în domeniul pregătirii

O opinie mai rezervată faţă de actualele reforme din

cadrelor de specialişti calicaţi) o perioadă mai mare de

ştiinţa naţională au formulat-o reprezentanţii Secţiei

16 ani, 18% - până la 15 ani, iar 12% sunt cadre tinere,

de Ştiinţe Umanistice şi de Arte, ecare al patrulea

având un stagiu de muncă de până la 5 ani. Peste 32%

respondent considerând că direcţia reformării ştiinţei

dintre persoanele intervievate au o vârstă mai mare de

este greşită. Şi mai mic e creditul de încredere pe care

60 de ani, ecare al 4-lea –

îl acordă savanţii din Secţia de Ştiinţe Agricole şi cei

20-39 ani, 44% - 40-59 ani.

din cadrul instituţiilor de învăţământ superior, 23,7% şi,

Rezultatele investigaţiei sociologice au arătat că
mai bine de o jumătate dintre respondenţi (51,4%)
apreciază pozitiv orientarea reformării ştiinţei în ţară,

respectiv, 19% din cei intervievaţi având o percepere
negativă a reformelor iniţiate.
Un alt punct din chestionar i-a solicitat pe participanţii

29,6% nu pot formula o estimare clară, deoarece nu

la investigaţia sociologică să dea o apreciere activităţii

posedă informaţia deplină în problema dată, iar 12,9%

ştiinţice din instituţiile în care funcţionează. De

dintre persoanele intervievate consideră că vectorul

menţionat că aproape 63% din respondenţi consideră

şi practica remanierilor operate actualmente în ştiinţă

această activitate ca ind satisfăcătoare. Cea mai înaltă

sunt greşite. Prezintă interes şi faptul cum se reectă

notă a fost acordată Secţiei de Ştiinţe Economice şi
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Matematice (circa 81% din numărul respondenţilor).

lor ştiinţică. Totodată, 41% dintre doctoranzi susţin că

De asemenea, activităţile ştiinţice desfăşurate în

aşa s-au creat condiţiile, deci, au nimerit în cercetare în

cadrul instituţiilor în care funcţionează sunt apreciate

virtutea unui anumit concurs de împrejurări.

satisfăcător de trei pătrimi dintre respondenţii Secţiei
de Ştiinţe Fizice şi Inginereşti. La acelaşi capitol,
o atitudine categoric critică şi autocritică au demonstrat respondenţii Secţiei de Ştiinţe Agricole, mai bine
de jumătate din numărul lor considerând că munca

În cadrul investigaţiei au fost intervievaţi 208 cercetători
ştiinţici din numărul total de 300 de persoane în vârstă
de până la 35 de ani, ceea ce este destul de reprezentativ pentru asemenea sondaje sociologice.

prestată nu face faţă exigenţelor actuale, iar 9,1%

Materialele cercetării desfăşurate demonstrează că

calicând-o ca ind nesatisfăcătoare. O apreciere

26% din numărul respondenţilor tineri sunt satisfăcuţi

similară au formulat respondenţii din cadrul Secţiei

de munca lor ştiinţică, aproape 60% - relativ satisfăcuţi

de Ştiinţe Biologice, Chimice şi Ecologice, celei de

şi doar 14% nu sunt satisfăcuţi în ansamblu. Princi-

Ştiinţe Medicale, precum şi persoanele care reprezen-

palele motive ale situaţiei date le reprezintă, în opinia

tau instituţiile de învăţământ superior (ecare al treilea

lor, lipsa nanţării adecvate a cercetărilor (53%), remu-

respondent).

nerarea scăzută a muncii ştiinţice (45,2%), lipsa mi-

După cum se ştie, în ultimii ani au crescut simţitor

jloacelor tehnice, a utilajului nou (42,8%), lipsa literaturii

exigenţele faţă de ştiinţă şi cercetători. Statul

noi, în special, a celei din străinătate (28%), perspec-

promovează şi susţine dezvoltarea ştiinţei. S-au majo-

tiva scăzută de promovare. De asemenea, tinerii s-au

rat salariile, se întreprind diverse acţiuni de stimulare

pronunţat vizavi de valorile spirituale prioritare pentru

a activităţii ştiinţice. Aceste schimbări se reectă cu

ei: profesionalismul, un domeniu de activitate interesant

pregnanţă şi în rezultatele studiului sociologic efectuat:

– 75%, o familie bună, copii educaţi şi activi în viaţă

peste 45% din respondenţi au menţionat că atitu-

– 71%, a  sănătos şi asigurat din punct de vedere

dinea savanţilor se modică spre bine, s-a îmbunătăţit

material – 71% etc.

organizarea şi ecienţa cercetărilor ştiinţice. Totodată,
88% din cei chestionaţi consideră că, ind ameliorată
nanţarea cercetărilor ştiinţice, în special în domeniile prioritare, şi, de asemenea, stimularea activităţii
savanţilor, s-ar putea înregistra un randament mai înalt
şi rezultate ştiinţice mai valoroase.

Rezultatele investigaţiei la care ne-am referit în
acest material, împreună cu răspunsurile oferite de
respondenţi la alte întrebări, au fost analizate detaliat
de către grupul de sociologi din cadrul AŞM, elaborându-se recomandări pentru conducătorii din sfera ştiinţei
şi inovării. De asemenea, aceste rezultate au fost

La întrebarea „Care forme de nanţare a cercetărilor

publicate în nr. 2 al revistei academice „Economie şi

ştiinţice sunt, după părerea dvs., mai reuşite?”,

sociologie”, ieşit recent de sub tipar.

70% de respondenţi s-au referit în răspunsurile lor la
programele de stat, precum şi la proiectele independente (granturi), iar 60% din cei intervievaţi – la programele instituţionale. Potrivit opiniei ecărui al doilea
respondent, actualul sistem de evaluare a rezultatelor
ştiinţice trebuie perfecţionat.
Un interes deosebit prezintă opiniile tinerei generaţii
de savanţi, atât de mult aşteptaţi în sfera cercetării.
Analiza orientărilor valorice ale doctoranzilor şi tinerilor

În opinia noastră, conducătorul acestui grup, membrul
corespondent Andrei Timuş, rămâne un entuziast al
cercetării, ind la vârsta respectabilă de 85 de ani, aniversare ce va  marcată pe 18 octombrie, anul curent.
Îi urăm, cu această ocazie, multă sănătate şi noi
realizări ştiinţice.
Tatiana ROTARU
(Serviciul de presă al AŞM)

specialişti din Moldova, formulate în cadrul acestui
studiu, precum şi a altor cercetări sociologice realizate
anterior, demonstrează că peste 54% din numărul
tinerilor cercetători şi-au armat încrederea că anume
domeniul ştiinţei în care activează ei reprezintă vocaţia
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Redacţia revistei „INTELLECTUS” se alătură la
felicitările adresate distinsului octogenar, urându-i
cu multă căldură sănătate şi elan tineresc.

O VIAŢĂ TRĂITĂ ÎN NUMELE ETERNITĂŢII
Academicianul Simion TOMA la 70 de ani

L

a 30 august curent academicianul Simion Toma şi-a

totehnie, viticultură şi pomicultură. Au fost determinate
cauzele apariţiei clorozei edace şi căile de tratare a

marcat jubileul de 70 de ani. Născut într-o familie de

viţei de vie împotriva acestei boli ziologice, metode

ţărani din satul Mârzaci, raionul Orhei, viitorul savant

incluse în regulamentul tehnologic aplicat pe larg în

îmbrăţişează specialitatea de agronom. Domeniul

agricultură. În ultimii ani, este preocupat şi de stabilirea

ştiinţic în care s-a armat plenar ţine de agrochimie

căilor de atenuare a consecinţelor acţiunii factorilor

şi ziologia nutriţiei minerale a plantelor. A parcurs un

climatici nefavorabili asupra plantelor cultivate.

itinerar ştiinţic impunător: doctor habilitat în ştiinţe
agricole (1973), profesor universitar (1985), membru
corespondent (1978) şi membru titular (1981) al Aca-

Activitatea ştiinţică a acad. Simion Toma este
reectată în cele 680 de lucrări, în special în monogra-

demiei de Ştiinţe a Moldovei.

ile: Микроэлементы в полеводстве Молдавии

Simion Toma îşi face studiile la Şcoala Agricolă din Cu-

водоисточниках Молдавской ССР (1976, în co-

(1973); Содержание микроэлементов в кормах и

curuzeni, Orhei (1950–1954), şi la Facultatea de Agro-

lab.); Микроэлементы и урожай (1979, în colab.);

nomie a Institutului Agricol din Chişinău (1954–1959).

Микроэлементы и урожай подсолнечника (1981);

Este invitat să rămână la facultate, unde activează

Бесподстилочный навоз под зерновые культуры

în calitate de asistent, lector superior, conferenţiar,

(1982, în colab.); Fiziologia plantelor de cultură (vol.

profesor interimar la Catedra de agrochimie a acestei

1–4, 1999–2000, în colab.).

instituţii de învăţământ superior (1959–1973), apoi
în funcţia de director şi şef de laborator al Filialei
Chişinău a Institutului Central de Deservire Agrochimică
din ex-URSS (1973–1978), director al Institutului de
Fiziologie a Plantelor al AŞM (1978–2005). Deţine
importante funcţii în cadrul AŞM: academician coordonator al Secţiei de Ştiinţe Biologice (1980–1986),
vicepreşedinte al AŞM (1986–1990), academician coordonator al Secţiei de Ştiinţe Agricole a AŞM (din 2005).

Acad. Simion Toma este deţinător a 44 de brevete
de invenţie. O perioadă îndelungată (1983–2004) a
îndeplinit funcţia de preşedinte al Consiliului ştiinţic de
conferire a gradelor ştiinţice la specialitatea „Fiziologia
plantelor”. A pregătit 30 de doctori şi 4 doctori habilitaţi
în ştiinţe biologice şi agricole. Rezultatele cercetărilor
sale ştiinţice au fost prezentate la numeroase congrese, conferinţe şi simpozioane (SUA, Franţa, Rusia,
Grecia, Elveţia, Italia, România, Finlanda, Ucraina,

Acad. Simion Toma este fondatorul şcolii ştiinţice în

Uzbekistan, Estonia etc.) şi menţionate cu 29 de me-

domeniul microelementelor ca vectori ai proceselor

dalii la expoziţii naţionale şi internaţionale (Chişinău,

biologice din Republica Moldova. A efectuat cercetări

Bălţi, Budapesta, Bucureşti, Iaşi, Geneva, Bruxelles,

fundamentale în acest domeniu, evidenţiind legităţile

Moscova, Pittsburgh etc.). S-a manifestat pregnant

distribuirii microelementelor (Mn, B, Zn, Cu s.a.) în sol

şi pe tărâmul ştiinţico-pedagogic, predând cursurile

şi în plante, ceea ce a permis să e elaborate carto-

„Agrochimia” şi „Fiziologia plantelor” la Universitatea

gramele conţinutului diferitelor fracţii (totale, mobile,

Agrară (1973–1983) şi la Universitatea de Stat din

hidrosolubile) în solurile republicii. Împreună cu alţi

Moldova (din 1975).

colaboratori ai institutului, a precizat rolul microelementelor în formarea rezistenţei, productivităţii plantelor şi
calităţii producţiei agricole, a elaborat strategii, procedee şi tehnologii de aplicare a microelementelor aparte
şi în combinare cu macroîngrăşămintele şi substanţele
biologic active. Investigaţiile sale complexe au permis
trasarea căilor de valoricare a microelementelor în

Reputaţia de savant a acad. Simion Toma a ajuns să e
apreciată pe diferite meridiane ale globului. Este membru titular al Academiei Naţionale de Ştiinţe Ecologice,
membru titular al Academiei Internaţionale de Ştiinţe
Ecologice şi Securitate a Vieţii, cu sediul la Sankt-Petersburg, membru al Societăţii Europene de Fiziologie
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a Plantelor, membru al Societăţii de Fiziologie Vegetală

N. I. Vavilov”, Medalia de Aur „Henry Coandă”

din Federaţia Rusă, preşedinte al Societăţii de Fiziolo-

(România) şi Medalia de Aur OMPI „Inventator

gie şi Biochimie Vegetală din Republica Moldova,

Remarcabil” (Geneva).

redactor-şef al revistei „Ştiinţa agricolă”.

Acad. Simion Toma este laureat al mai multor premii

Pentru meritele sale deosebite în domeniul ştiinţei,

naţionale şi internaţionale: Premiul „Academicianul D.

savantul a fost distins cu titlul „Om emerit”, decorat

N. Preanişnikov”, Premiul Academiei Române, Premiul

cu Ordinul „Drapelul Roşu de Muncă”, 2 ordine

Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Premiul Preşedinţilor

„Insigna de Onoare”, Medalia „Academicianul

Academiilor din Ucraina, Belarus şi Moldova.

UN MARE FIZICIAN ŞI UN MARE OM,
ALEXANDRU SIBIRSCHI
L

a 8 august curent, profesorul Alexandru Sibirschi,

specialist în didactica zicii, conferenţiar universitar,
a împlinit 75 de ani. Este o frumoasă ocazie de a
vorbi despre un om care şi-a dedicat întreaga viaţă
ştiinţei şi învăţământului. Domnia sa este autor a
nouă monograi care au inuenţat benec procesul
de predare a zicii în şcoala naţională. Cărţile sale, în
special culegerile de probleme, sunt folosite şi astăzi de
profesori, elevi şi studenţi. L-am cunoscut timp de două

de zece ani a fost rector al Seminarului Teologic din
Chişinău. Mama, Natalia Smirnov, a absolvit la începutul anilor 20 ai secolului trecut liceul “Principesa Dadiani” şi a fost o doamnă de înaltă cultură rusă şi română,
în aceeaşi măsură. Declama cu pasiune versuri atât din
“Evghenii Oneghin” de Puşkin, cât şi din “Luceafărul” lui
Eminescu, interpreta cu suet romanţe româneşti din
acele timpuri…

decenii, cât am fost membri ai juriului la olimpiadele
republicane de zică, ca pe un om onest, principial.

Păstrez o scrisoare a lui Alexandru Sibirschi, în care
domnia sa relata următoarele: “M-am născut în Româ-

Având reputaţia unui bun specialist, Alexandru Sibirschi
a însoţit de mai multe ori lotul de elevi al Moldovei la

nia, în satul Bravicea din părţile Călăraşilor, în 1931.
Deşi proveneam dintr-o familie de ruşi, nu am avut,

olimpiadele unionale de zică, a fost membru activ
al Consiliului ştiinţico-metodic de pe lângă minister,

din această cauză, vreun obstacol în viaţă. Tatăl meu
era avocat, iar mama avea grijă de copii. Fratele meu

prodecan al Facultăţii de Fizică a USM şi decan al
Secţiei pregătitoare a Universităţii. În 1992 s-a stabilit

Constantin, născut în 1928, a fost specialist cu renume
mondial în ecuaţii diferenţiale, academician (a decedat

cu familia în SUA, unde locuia de multă vreme ul său.

în anul 1990). În acele timpuri viaţa era grea pentru
toată lumea. Tata avea un aparat de radio cu baterii, în

Însă în rândurile ce urmează aş vrea să povestesc nu

ecare duminică punea pe geam aparatul şi toţi care
voiau intrau în curte şi ascultau slujba de la biserică.

atât despre meritele ştiinţice ale acestei personalităţi
notorii, cât despre biograa sa neordinară. Alexandru Sibirschi îşi are originile în cercurile înalte ale
intelectualităţii basarabene. Unul din strămoşii săi pe
linia tatălui a fost general în armata rusă, a luptat împotriva lui Napoleon. În muzeul Ermitaj de la Sankt–Petersburg portretul său este expus în galeria eroilor
războiului din 1812. Ulterior s-a înrudit cu familia boierului basarabean Dumitru Hâncu. Tatăl său a absolvit
facultăţile de matematică şi de drept la Universitatea
din Bucureşti şi, respectiv, la Universitatea din Iaşi.
Fratele tatălui, în anul 1938, a fost primar al Chişinăului.
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Străbunelul pe linie maternă, arhiepiscopul Vasile, timp

Acesta era unicul aparat de radio în sat! A venit însă
anul 1940, când am fost „eliberaţi” de ruşi. Aceştia,
chiar în prima zi, l-au arestat pe tata şi, desigur, au conscat aparatul de radio! Trebuia să plecăm la Chişinău.
Mama voia să se angajeze la serviciu. S-a adresat
în vreo zece organizaţii şi, la întrebarea unde e tata,
răspundea cinstit – e arestat! Răspunsul autorităţilor
sovietice era ferm: „Nu avem locuri!”. S-a angajat, în
sfârşit, la calea ferată. Până astăzi îmi pare rău că
n-am plecat în România! Credeam că, ind ruşi, vom 
protejaţi de noua putere, dar ea nu ne-a cruţat.

Tata a fost apoi eliberat - era un simplu avocat şi nu

… Ştiu că acolo, în America, distinsul savant nu este in-

aveau motive să-l aresteze. Dar în anul 1941 a început

diferent faţă de cele ce se întâmplă astăzi în Republica

războiul, a fost arestat din nou şi de atunci nu l-am mai

Moldova. Corespondează cu mulţi prieteni din Moldova,

văzut. Nu ştim nimic de soarta lui.

citeşte presa naţională pe Internet. În speranţa că, între

În anul 1944 ne-am retras la Braşov, România. Dar de
ruşi nu am scăpat… Ne-au găsit şi ne-au adus din nou

alte articole îl va găsi şi pe acesta, îi urez din partea
mea şi a tuturor celor care îl cunosc „La mulţi ani!”.

la Chişinău. N-am să uit niciodată, în tren spre Moldova
mergeau patru fete cu logodnicii lor, tineri români cu
care voiau să se căsătorească. La Chişinău cei patru
băieţi au fost împuşcaţi. …Îi văd şi azi în faţa ochilor…”

Conf. univ., dr. Mihai MARINCIUC
Universitatea Tehnică a Moldovei

CALENDAR
La 12 septembrie 1936 s-a născut la Chişinău Victor COVALIOV, doctor în ştiinţe chimice, profesor universitar, colaborator ştiinţic coordonator, Om Emerit al Republicii Moldova.
Victor Covaliov şi-a făcut studiile la Universitatea de Stat din Chişinău (1953-1958). A susţinut teza de doctor la Institutul de Chimie Fizică al Academiei Federaţiei Ruse.
Rezultatul activităţii sale în domeniul ecologiei industriale îl constituie 70 de invenţii. Elaborările teoretice
în acest domeniu sunt publicate în monograi ştiinţice şi în reviste tehnico-ştiinţice, ind expuse la multe
simpozioane republicane şi internaţionale. În anul 1996, împreună cu acad. Gh. Duca, îninţează Centrul
Ştiinţic de Chimie Aplicată şi Ecologică în cadrul Universităţii de Stat din Moldova.
Invenţiile lui V. Covaliov (numărul total al cărora până în prezent trece de 130) au fost premiate cu medalii de aur, argint şi bronz la multe saloane de inventică: Bruxelles - EUREKA (1996, 1997, 1998, 2000),
Geneva (1999, 2000), Budapesta - GENIUS (1996, 1998), Soa - EUROINTELECT (1997), Iaşi şi Bucureşti
- INVENTICA (1996, 1997), Chişinău - INFOINVENT (1997-2001). În România a fost premiat cu medalia
“Henry Coandă” de gradul doi.

La 19 august 1927 s-a născut la Priobrajenka, reg. Stavropol, Rusia, Alexei IVANCENCO, doctor habilitat în ştiinţe tehnice, şef al Biroului de proiectări la „BIGARDIN” SRL.
În anul 1961 susţine teza de doctor în ştiinţe tehnice cu tema „Combinele de plantare în pomicultură”
şi începe să lucreze în calitate de constructor-şef la Institutul de Cercetări Ştiinţice de testare a tractoarelor
şi maşinilor agricole din or. Kuban.
În 1963 este transferat ca inginer-şef la Staţiunea de Stat pentru Experimentarea Maşinilor din Moldova,
mai târziu este numit în funcţie de vicedirector pentru probleme de ştiinţă. Între anii 1975 şi 1992 lucrează
mai întâi ca lector, apoi conferenţiar universitar la Catedra electricarea gospodăriilor săteşti de la Institutul Politehnic din Chişinău, ţine în faţa studenţilor cursuri de mecanizare a proceselor tehnologice.
Este autorul şi coautorul a circa 75 de lucrări ştiinţice, 21 de invenţii brevetate şi implementate în
producţie, cele mai importante ind: Utilaj de testare a combinelor, Maşini de recoltat cereale, Maşini
de semănat, maşini de recoltat pomuşoare şi sâmburoase.
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„INVENTICA-2006” – CREATIVITATE
TEHNICĂ DE PERFORMANŢĂ
În perioada 5–9 iulie 2006, oraşul Iaşi, supranumit şi „capitala inventicii româneşti”, a găzduit
ediţia a XII-a a Salonului Internaţional al Invenţiilor, Cercetării şi Transferului Tehnologic
„Inventica” cu genericul „Invenţii care atrag investiţii”. Manifestarea a fost organizată
la Universitatea “Al. I. Cuza” din Iaşi.

lui, a fost asigurată de către Juriul Internaţional
(preşedinte – prof. univ., dr. Boris Plăhteanu,
preşedintele Institutului Naţional de Inventică din
Iaşi). Menţionăm, de asemenea, că din Juriu a
făcut parte şi reprezentantul Republicii Moldova,
conf. dr., reprezentant în proprietate industrială
Dumitru Parasca, susţinând şi promovând invenţiile
şi elaborările inventatorilor din Republica Moldova.
Astfel, 48 din cele peste 150 de invenţii prezentate
de către cercetătorii din Republica Moldova, au fost
apreciate cu 11 medalii de aur, 6 - de argint,
Au participat peste 60 de inventatori atât din România,
cât şi din Suedia, Canada, Iran, Camerun, Taiwan, Rusia, Ucraina şi Republica Moldova, unele dintre aceste
ţări ind pentru prima dată reprezentate la Salonul de
Inventică de la Iaşi. După cum a declarat Constantin Antohi, preşedintele Societăţii Inventatorilor din
România, coordonatorul forului, „Salonul de inventică
este o tradiţie ieşeană, ind deschis pentru prima dată
în 1984. La această ediţie au fost prezentate peste 300
de invenţii, repartizate în 25 de secţiuni - din domeniul
tehnologiei aviatice, energiei, telecomunicaţiilor,
informaticii. Totodată, au mai fost expuse numeroase
inovaţii din industria textilă şi vestimentară, producerea
de cadouri, suvenire şi bijuterii”.
La salon au fost prezente, de asemenea, institute de
cercetare şi transfer tehnologic, producători de bunuri
şi servicii, asociaţii ale oamenilor de afaceri, nanţatori
şi beneciari ai proiectelor de cercetare, ocii de
brevetare şi specialişti în protecţia şi implementarea
invenţiilor.
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5 - de bronz şi 18 diplome de excelenţă. Inventatorii
moldoveni au mai obţinut şi 6 premii speciale: 4 premii
de excelenţă ale Institutului Naţional de Inventică,
dintre care 2 au fost acordate Universităţii Tehnice
a Moldovei – pentru participare activă la cea de-a
XVIII-a Conferinţă Internaţională de Inventică; şi pentru

Activitatea de evaluare şi premiere a obiectelor de pro-

ciclurile de invenţii prezentate la salonul „Inventica-

prietate industrială (invenţii, modele de utilitate, soiuri

2006”; S.A. FARMACO Moldova - pentru valoricarea

de plante şi design industrial), expuse în cadrul salonu-

industrială a medicamentelor brevetate de prof.,

asupra fenomenelor ce determină tendinţele-cheie ale
dezvoltării în general şi ale creativităţii, care stimulează
această dezvoltare, în special. Analizând aceste fenomene şi tendinţe, ca denitorii pentru etapa pe care o
parcurgem, încercăm să formulăm o serie de aspecte
ştiinţice şi social-economice ale inventicii. În ţările
dezvoltate (SUA, Japonia, Franţa) xarea pe anumite
tehnologii critice sau prioritare este conrmată la nivel
guvernamental, iar cercetările asupra acestora sunt
nanţate de stat. Între aceste tehnologii ale momentului
se numără noile materiale micro-nano şi radioelectronice, ale laserului, informaţionale, precum şi alte înalte
tehnologii pe care e bine să le avem în vedere.”
O comunicare cu tema „Modalităţi de valoricare a
proprietăţii intelectuale” a prezentat la conferinţă A. Fodr. Constantin Spânu şi prof., dr. Pavel Chintea; prof.,

dea, specialist-coordonator, Secţia marketing, servicii,

dr. Petru Gaugaş - pentru realizări de excepţie în

AGEPI.

creaţia tehnică; Premiul Cea mai bună femeie inventatoare, acordat prof., dr. Lidia Cerempei (Universitatea
de Stat de Medicină şi Farmacie “N.Testemiţanu”);
Premiul Primarului oraşului Iaşi, acordat grupului de
inventatori de la centrul Naţional Ştiinţico-Practic de
Medicină Preventivă - pentru invenţia Metode de prolaxie a infecţiilor virale.
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a
participat la Salon cu un stand promoţional conţinând
variate materiale privind modalităţile de protecţie a
proprietăţii intelectuale în Republica Moldova. AGEPI
a acordat 3 medalii de aur: lui Constantin Antohi,
preşedintele Societăţii Inventatorilor din România, pentru perspicacitatea şi actualitatea invenţiilor prezentate

Menţionăm, de asemenea, că în cadrul Salonului a fost

la Salon; inventatorilor Consantin Păcăleanu - pentru

expus şi un stand de carte ştiinţică al Editurii „Perfor-

invenţia Combustibil neconvenţional ecologic vegetal

mantica” a Institutului Naţional de Inventică.

„PAC 1” şi Stancu Dănuţ Virgil - pentru Modul ecologic
pentru construcţii.

Salonul s-a bucurat de succes la vizitatori şi pentru
faptul că, pe lângă planşele şi schemele prezentate de

Juriul Salonului a acordat Diploma de excelenţă şi

către inventatori, au existat şi câteva invenţii „palpa-

Medalia de aur revistei „Intellectus”, editată de AGEPI

bile”, ca de exemplu, maşina mileniului III, denumită

– pentru contribuţie la promovarea inventicii.

„Virgilius 50 S” care, potrivit prof. Iustin Capră,
consumă sub 1 litru de benzină la o sută de kilometri şi,

Tot în cadrul Salonului „Inventica-2006” şi-a desfăşurat

dacă ar intra în producţie, ar costa cam 2.000 EURO. În

lucrările Conferinţa Internaţională de Inventică, cea

cadrul standului Palatului Copiilor au existat mai multe

de-a XVIII-a ediţie, sub genericul „Cercetări şi Teh-

invenţii destul de interesante, dintre care un nanorobot,

nologii Inovative Performante”. Prof. univ., dr. Boris

o priză cu telecomandă radio etc.

Plăhteanu, preşedintele Juriului internaţional al Salonului şi coordonator al Conferinţei, a declarat: „Am ales
anume această temă, deoarece dorim să ne aplecăm

Svetlana TACU
(Serviciul de presă AGEPI)
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ŞEDINŢA ORDINARĂ A CLUBULUI NAŢIONAL
PARTENERIAT „ŞTIINŢĂ ŞI BUSINESS”
În cuvântul său de deschidere, acad. Gheorghe
DUCA, Preşedintele AŞM, a salutat asistenţa,
menţionând că ţara noastră nu poate avea un viitor
prosper fără revitalizarea şi dezvoltarea industriei în
baza tehnologiilor performante, din care fac parte şi
nanotehnologiile. Acad. Gh. Duca a mai specicat că
procesul inovaţional este de neconceput fără participarea businessului mic şi mediu.
O comunicare cu tema „Nanotehnologii şi nanomateriale: situaţia la zi şi perspective” a prezentat
profesorul Ion Tighineanu, vicepreşedintele AŞM,

Î

specicând pentru ascultătorul neavizat că un

n cadrul Programului pentru dezvoltarea antreprenoriatului în sectorul tehnico-ştiinţic „Science & Technology Entrepreneurship Program” (STEP), la 14 septembrie 2006 a avut loc cea de-a III-a Şedinţă a Clubului
Naţional Parteneriat „Ştiinţă şi Business”. Primele
două şedinţe au fost consacrate temelor: „Biotehnologii
agricole, securitatea alimentară, fertilitatea solului
şi managementul deşeurilor din sectorul agro-alimentar” (17 martie 2006), „Tehnologii cu consum redus
de energie şi surse alternative de energie”
(19 mai 2006).
Evenimentul a fost organizat de Asociaţia de Cercetare şi Dezvoltare din Moldova (MRDA), Academia de
Ştiinţe a Republicii Moldova (AŞM), Agenţia de Stat
pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), cu susţinerea
Fundaţiei SUA de Cercetări Civile şi Dezvoltare

nanometru echivalează cu o milionime de milimetru.
Nanotehnologiile se bazează pe o gamă de domenii

(CRDF).

ca zica, matematica, chimia, biologia, medicina etc.
Dispozitivele nano, în opinia vorbitorului, reprezintă

Cea de-a III-a Şedinţă s-a desfăşurat sub genericul
“Nanotehnologii, inginerie industrială, materiale şi
tehnologii de construcţie” şi a întrunit circa 100 de
specialişti din sfera businessului şi ştiinţei, precum
şi reprezentanţi ai organizaţiilor internaţionale care
activează în Republica Moldova. Cei prezenţi au
avut ocazia să audieze rapoarte privind aplicarea
nanotehnologiilor în afaceri, perspectivele utilizării
nanomaterialelor, proiectele STEP de succes, promovarea inovaţiilor aplicabile ş.a. Participanţilor le-au fost
prezentate inovaţii aplicabile din domeniu în scopul
eventualei lor comercializări.
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performanţe extraordinare ale ştiinţei, ce permit
reducerea consumului de materie primă, de energie,
ameliorarea mediului. Astăzi în lume sunt în curs de
elaborare dispozitive în baza unei singure molecule sau
clastere de molecule. Ele, desigur, nu se văd cu ochiul
liber şi pot  studiate doar cu microscoapele electronice
moderne. Raportorul a adus şi unele date concrete cu
privire la investiţiile nanciare ce se fac astăzi în lume
în domeniul nanotehnologiilor: cheltuielile în anul 2004,
de exemplu, au constituit 8,6 miliarde de dolari, dintre
care guvernele unor state au contribuit cu 4,6 miliarde:
câte 1 mlrd – SUA, Japonia, Uniunea Europeană etc.

Prof. Ion Tighineanu s-a referit şi la elaborările ştiinţice

teriale şi tehnologii de construcţie”, care cuprinde invenţii

din domeniu ale organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării
din ţara noastră ce pot  implementate în economie cu

elaborate în ultimii cinci ani în Republica Moldova.

aportul reprezentanţilor businessului mic şi mediu.

Conform programului de lucru, un grup de savanţi
şi-au prezentat elaborările ştiinţice spre promovare

În continuare, reprezentanţii industriei naţionale au famil-

în business, iar partenerii de discuţie, la rândul lor,

iarizat publicul interesat cu modalitatea

- unele solicitări către oamenii de ştiinţă legate concret

de construcţie a blocurilor locative ieftine şi durabile,

de problemele cu care se confruntă în procesul de

capacităţile de reducere a consumului de energie

producţie.

al troleibuzelor, fabricatele locale din lemn, pompele
ermetice, maşinile universale pentru prelucrarea

Menţionăm că până la nele anului vor avea loc încă

materialelor de construcţie etc. De asemenea,

două şedinţe ale Clubului Naţional Parteneriat „Ştiinţă

a fost prezentat şi distribuit volumul III al „Catalogului

şi Business” în domenii ce ţin de ecologie, medicină şi

Inovaţiilor Top în nanotehnologii, inginerie industrială, ma-

farmaceutică.

CONCURSUL REPUBLICAN
„MARCA COMERCIALĂ A ANULUI-2006”
activitatea de antreprenoriat, precum şi a unui
mediu competitiv sănătos, prin producerea
mărfurilor şi prestarea serviciilor de calitate.
Ştefan NOVAC, Director general AGEPI, a
menţionat în cadrul aceleiaşi conferinţe că
„Marca comercială a anului” este o manifestare de amploare pentru
întreprinderile, organizaţiile şi instituţiile care
produc bunuri materiale şi/sau prestează
servicii de calitate

Î

n cadrul unei conferinţe de presă, desfăşurată pe 19

şi sunt bine cunoscute atât pe piaţa internă,
cât şi pe cea externă. Acest concurs a devenit deja

octombrie curent în incinta CCI, a fost lansată ediţia

o tradiţie şi un element indispensabil al economiei

a IV-a a Concursului „Marca comercială a anului”,

naţionale.

care este organizat sub egida Camerei de Comerţ
şi Industrie şi a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea

Menţinerea pe pieţele tradiţionale şi cucerirea unor

Intelectuală. Tudor OLARU, vicepreşedinte al CCI, a

areale noi de desfacere a produselor sau de prestare a

anunţat că bilanţul concursului nominalizat va  făcut în

serviciilor este obiectivul primordial al oricărui

cadrul Expoziţiei Naţionale „Fabricat în Moldova”, care

agent economic, iar mijlocul cel mai ecient

se va desfăşura în perioada 7-12 februarie 2007.

de reclamă, de creare a unei reputaţii ireproşabile,
de comunicare directă cu consumatorii, a fost întot-

Potrivit sursei citate, concursul „Marca comercială a an-

deauna şi va rămâne marca comercială, a accentuat

ului” a fost conceput în scopul propagării rolului imaginii

Ştefan Novac.

corporative a întreprinderilor, asistenţei informaţionale
pentru întreprinzători în domeniul tehnologiilor e-

Concursul „Marca comercială a anului - 2006” va

ciente de marketing, unicării eforturilor producătorilor

include 5 nominalizări, la ecare vor putea  prezentate

naţionali în vederea creării condiţiilor favorabile pentru

11 categorii de mărfuri şi servicii. În acest an, bilanţul
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ani vor  apreciate la nominalizarea „Marca Fidelitate”,
iar companiile care valorică cu succes pieţele din
străinătate - la nominalizarea „Marca Export”. Concursul va antrena şi deţinători de mărci comerciale
din străinătate, înregistraţi în R. Moldova, cărora li se
adresează categoria „Marca Inter”. Ultima nominalizare,
„Marca Excelenţă” este una închisă. Aici nu se vor accepta cereri, iar distincţiile vor  acordate conform unei
decizii aparte a Comitetului organizatoric.
Pe parcursul a trei ani concursul s-a bucurat de o
susţinere activă din partea antreprenorilor. Astfel, în
anul 2003 la concurs au fost prezentate 68 de proiecte ale celor mai renumite mărci din republică, în
2004 - 110 mărci, iar în 2005 - 115 mărci comerciale.
Câştigători ai concursului respectiv pe parcursul celor
concursului se va face la trei nivele, potrivit opiniilor
expuse de experţi, consumatori şi Comitetul organizatoric.
La nominalizarea „Debutul anului” vor putea concura

trei ani au devenit 132 de mărci comerciale autohtone,
între care „Mileştii Mici”, „Codru”, „Chişinău”, „Spicul
de Aur”, „Carmez”, „Gura Căinarului”, „Ionel”, „Covoare
Ungheni” ş.a., precum şi 6 mărci străine.

mărcile comerciale lansate pe piaţă în anii 2005-2006.

Condiţiile de participare pentru anul 2006 sunt expuse

Mărcile comerciale care funcţionează de cel puţin 3

pe www.chamber.md.

„INDICAŢII METODICE PRIVIND EVALUAREA
ŞI CONTABILITATEA ACTIVELOR
NEMATERIALE”
Lansare de carte

Î

bazează tot mai mult pe o axă informaţională şi

Bibliotecii Naţionale s-a desfăşurat ediţia a 15-a a

proprietatea intelectuală devine pilonul ei de temelie,

Salonului Internaţional de Carte, inclus în programul

lansarea în cadrul Salonului a cărţii „Indicaţii metodice

guvernamental de manifestări, consacrate Aniversarii

privind evaluarea şi contabilitatea activelor nemateri-

a 15-a de la proclamarea Independenţei Republicii

ale”, elaborată de dr. V. BUCUR, dr. Iu. BADÎR şi

Moldova. Programul Salonului, pe lângă expoziţia

dr. R. CRAVCENCO şi editată de AGEPI, a fost

propriu-zisă, la care au fost expuse peste 3500 de titluri

deosebit de oportună.

n perioada 27 august - 2 septembrie curent în incinta

Ţinând cont de faptul că economia mondială se

de carte tipărite în ultimii doi ani la 200 de edituri
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din 23 de ţări ale lumii, a inclus şi lansări de cărţi

Colectivul de autori, specialişti calicaţi în domeniul

ale unor autori. Printre ele un loc deosebit l-au ocupat

evaluării şi contabilizării activelor nemateriale (invenţii,

lucrările care pun în prim-plan realizările intelectuale

modele de utilitate, mărci) şi-a propus să structureze

ale oamenilor de cultură şi ştiinţă din Republica

anumite recomandări privind modul de reectare în

Moldova.

contabilitate a existenţei şi mişcării drepturilor asupra

obiectelor de proprietate intelectuală în componenţa
activelor nemateriale, determinarea valorii acestora şi
antrenarea lor în circuitul economic.
După cum au menţionat în cadrul lansării Iu. BADÎR,
şef Secţie economie şi nanţe AGEPI, Al. VITANOV,

stabilitatea nanciară a întreprinderilor. Culegerea

vicepreşedinte al Bursei de Valori Imobiliare, şi O.

„Indicaţii metodice privind evaluarea şi contabilitatea

BUZU, dr. în economie, şef Secţie la Agenţia de Stat

activelor nemateriale” poate servi drept călăuză în

Relaţii Funciare şi Cadastru, activele nemateriale devin

activitatea respectivă atât pentru contabilii şi managerii

factorul determinant al creşterii economice a ţării, al

întreprinderilor care utilizează active nemateriale, cât şi

veniturilor curente şi de perspectivă, care vor asigura

pentru profesori şi studenţi, evaluatori independenţi etc.

CALENDAR
La 16 august 1951 s-a născut la Briceni Valentin MITIN, cercetător ştiinţic în Laboratorul instabilitatea
genomului şi inginerie genetică al Institutului de Genetică al AŞM, autor a 48 de lucrări ştiinţice şi a 2
invenţii brevetate.
V. Mitin a absolvit Facultatea de Chimie, Specialitatea chimie organică, a Universităţii de Stat din Moldova
în anul 1975. În perioada 1979-1982 face studii la doctorantura de pe lângă Departamentul de Genetică
al AŞM, iar din anul 1982 este angajat la Institutul de Genetică al AŞM în calitate de cercetător ştiinţic
inferior în Laboratorul transferul informaţiei genetice. În anii 1985-1986 îşi aprofundează cunoştinţele la
cursuri speciale în domeniul biologiei moleculare şi genetice de pe lângă Institutul de Biologie Moleculară
şi Institutul de Genetică Generală ale Academiei de Ştiinţe a Federaţiei Ruse.
În perioada 1988-1991 lucrează în funcţia de şef al Laboratorului inginerie genetică şi celulară al Institutului de Genetică al AŞM.
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INVENTICA
ÎMPOTRIVA DURERILOR DE DINŢI

Stela GÎSCĂ, medic
conf. univ., dr. în medicină
Teodor POPOVICI
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “N. Testemiţanu”
Ce este invenţia?
Sfârşitul căutării
J. W. Goethe

Omul este un ucenic, durerea îi este învăţătorul şi anume datorită durerii omenirea a inventat o
sumedenie de metode, instrumente, medicamente, aparate etc. ca s-o suprime, s-o tămăduiască ca
să aibă bucuria şi plăcerile vieţii.

Realizările spectaculoase ale stomatologiei moderne nu s-au ivit din neant, cum ar putea  tentaţi să

Dinţii tăi precum o turmă de oi

creadă cei ce ignoră istoria invenţiilor. Ele se datorează
inventatorilor din toate timpurile. Cunoscând istoria

Care toate au gemeni.

invenţiilor pentru ecare domeniu în parte, vom rămâne
uimiţi că idei sau principii aparent actuale au bântuit
minţile oamenilor cu secole, ba uneori cu milenii în
urmă. Este şi ceea ce va constata cititorul parcurgând
rândurile ce urmează.
Fără pretenţia de a  epuizat subiectul – de altfel titlul
exclude o astfel de pretenţie – sperăm că cititorul
se va alege cu satisfacţia unei lecturi cognitive

(Cântarea Cântărilor 4.2. (sec. V î. H.)
Cele de mai sus explică interesul acordat gurii şi dinţilor
din momentul apariţiei omului pe Pământ.
În proiectul mitic Sumerian întitulat „Enki şi Ninhusag”
se spune:
- Frate, unde te doare?
- Falca mă doare.

şi captivante.

- Frate, unde te doare?

Gura şi dinţii sunt organe reexogene, cu numeroase
funcţii: respiraţie, masticaţie, gust, fonaţie,

- Dintele mă doare.

funcţia tactilă, mimică. Dinţii sunt şi un simbol
al frumuseţii, cunoscut din antichitate:
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Ce ies din scăldătoare,

- Frate, unde te doare?
- Gura mă doare.

Acest mit Sumerian, mult anterior Bibliei, este primul

se aă gravate pense şi alte instrumente de extracţie

text referitor la suferinţele de dinţi. Dinţii erau extraşi

dentară, ceea ce arată că extracţia dentară era una

(înlăturaţi, scoţi, rupţi) cu durere pe tot parcursul

din sarcinile chirurgului. Cornelius Celsus (sec. I), un

existenţei Omului, ind una dintre primele intervenţii

„Cicero al medicinii”, în cartea sa „De Re Medica” a

chirurgicale.

descris o tehnică de extracţie dentară cu cleştii. Dar

În cadrul medicinii arhaice, predominant sacerdotală,
al medicinii marilor civilizaţii antice practicate de vraci,

după căderea Imperiului Roman a urmat o perioadă de
mai multe secole de regres în inventică.

preoţi, magi şi chiar de medici laici au existat perma-

Şcoala medicală arabă din sec. IX-XII s-a preocupat de

nent preocupări cu privire la extracţia dentară.

arta dentară, precum şi de unele intervenţii de chiru-

În China şi Japonia veche, în Mesopotamia se practicau digit al extracţiei dentare. Papirusul descoperit de
Edwin Smith la Luxor, copiat sau recopiat cu 1700 de
ani î.e.n. după texte redactate probabil în timpul prime-

rgie stomatologică. Avicenna (Ibn Sina) în „Canonul
Medicinii” şi Albucasis (Albukasim) tratau afecţiunile
dentare, iar în caz de eşec recomandau extracţia lor cu
instrumentele inventate de ei.

lor dinastii (3000 ani î.e.n.), ca şi papirusul descoperit

Guy de Chauliac (1298-1368), cel mai vestit chirurg

de Eber, copiat în jurul anului 1550 î.e.n., conţin date

din Evul mediu, s-a ridicat energic împotriva extracţiilor

privind extracţia dentară, tratamentul durerilor dentare,

practicate de empirici şi recomandă ca acestea să e

abceselor dentare, fracturilor de maxilare ş.a.

efectuate de medici (dentatores).

În India erau cunoscute şi tratate bolile cavităţii bucale,

Ambroise Pare (1510-1590), părintele chirurgiei, a in-

durerile dentare ind tămăduite prin extracţie. Scrierile

ventat „pelicanul”, instrument pentru extracţia dentară.

în sanscrită, care datează cu primul mileniu î.e.n. şi se
datorează lui Cazaka, Susruta şi Vagbhata, se referă la
aceste dureri.
Cunoştinţele medicale inventive ale Mesopotamiei,
Indiei şi mai ales ale Egiptului antic despre durerile
de dinţi, extracţii şi alte probleme de acest gen au fost
preluate şi perfecţionate în Grecia antică. În cărţile lui
Hipocrate (aproximativ (460-370 î.e.n.) şi ale şcolii sale
din Cos sunt prezentate dezvoltarea şi erupţia dinţilor,
bolile dentare şi tratamentul, lor, complicaţiile erupţiei
molarului de minte, extracţiile dentare şi instrumentarul,
fracturile şi luxaţiile mandibulei, precum şi metodele noi
de tratament, unele din ele ind utilizate şi astăzi, ceea
ce dovedeşte încă o dată că invenţiile sunt nemuritoare. Din aceeaşi perioadă (sec. IV î.e.n.) o ilustraţie
gravată pe un vas de aur, care se aă în muzeul Ermi-

Pierre Fauchard (1678-1761) este considerat fondatorul
stomatologiei moderne şi descrie în lucrarea sa „Le
chirurgien dentiste ou traite des dents” (1728) extracţiile
dentare şi instrumentarul propus de el.
În 1841 John Tomes (1815-1895) inventează cleştii
pentru extracţia dentară care repetă forma anatomică
a diferitelor grupe de dinţi, fălcile lor se adaptează pe
suprafaţa gâtului coroanei dentare. Pentru această
invenţie John Tomes primeşte Marea medalie de
argint la o expoziţie internaţională. Ceva mai înainte
este inventat elevatorul “limbă de crap” (în baionetă)
pentru extracţia dinţilor inferiori de minte. Acest elevator poartă numele autorului său Louis Fleury Lecluse
(1712-1792). Elevatorul pentru extracţia resturilor a fost
inventat de Brain şi Vinter.

taj din Sankt-Petersburg, reprezintă extracţia dentară la

Aeschylus spunea: „E util să devii înţelept prin durere”.

un luptător scit.

Unde simte cineva durere, încolo îşi îndreaptă înţeleptul

Roma antică a preluat ştiinţa medicală greacă. Pe
piatra de mormânt a unui chirurg roman (100 ani î.e.n.)

gândul inventiv pentru a-l scăpa pe om de suferinţă”. Aşa
că prin invenţiile lor inventatorii biruie durerea!
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ZEII AU FOST ASTRONAUŢI
* LA ÎNCEPUT ERA LUMINA…
* SĂMÂNŢA VIEŢII E
PROGRAMATĂ ÎN MATERIA
UNIVERSULUI
* RELIGIA ARE RĂDĂCINI
COSMICE, EXTRATERESTRE
* BISERICA E O MACHETĂ
A RACHETEI
* OMUL VA DEVENI ZEU

“Ce a fost, va mai , şi ce s-a făcut, se va mai face; nu este nimic nou supt soare” (Eccleziastul 1. 9).

Parafrazându-l pe evanghelistul Ioan, armăm: ”La
început era Lumina, şi Lumina era cu Dumnezeu, şi
Lumina era Dumnezeu”. Lumina (Creatorul) e alfa şi
omega Universului.
Savanţii presupun că Universul a luat naştere cu 10-20
mlrd de ani în urma unei explozii, numite Big Bang.
Procesul de extindere a Universului continuă. Stelele
se nasc şi mor tot prin explozii. Nimic nu dispare. Totul
se transformă dintr-o formă în alta. Universul pulsează,
se extinde mereu.
Dar cine a creat materia, spaţiul?! Întrebare fără de
răspuns. Universul este pentru noi o mare enigmă,
care încă nu-i rezolvată şi nu ştim dacă va  cunoscută
cândva în ansamblu. Nimeni la ora actuală nu ştie cum
şi din ce a apărut această maşinărie imensă, fără de
început şi fără de sfârşit. Se pare că a existat dintotdeauna. Dar dacă ar avea capăt, omul, curios din re,
ar vrea să vadă ce mai există şi după zid…
Nimeni dintre oamenii de astăzi nu a văzut Universul
de la distanţă. Noi trăim în interiorul lui şi vedem numai
o părticică din el, şi percepem astăzi lucrurile cum ar
„vedea” un orb elefantul, pipăindu-i piciorul sau trompa.
Am auzit cândva armaţia că ce există într-un lucru
mare, aceea este şi într-un lucru mic. Dacă un obiect
este format din molecule, atunci şi Universul e o
construcţie din molecule, atomi, fotoni, neutrino, WIMP
- “weakly interacting massive particles”, etc., e un
fagure, format din mai multe galaxii-vârtejuri, în veşnică
mişcare, care nasc şi distrug aştrii. Lumina e forţa motrice a Universului, e divinitatea însăşi.
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Galaxiile au găuri negre, care atrag în ea aştrii bătrâni
şi îi „macină”, creând prin explozii aştri noi, aruncândui la periferie. Aştrii, la rândul lor, „nasc” planete, iar
planetele - sateliţi. Fiecare „naştere”, apariţie necesită
anumite condiţii. Galaxia noastră se extinde şi ea.
Apropo, Soarele se aă la o depărtare de 25-30 mii de
ani-lumină de centrul Galaxiei. Astrul se depărtează de
Pământ cu viteza de 150 de km pe an, Pământul se
depărtează de Soare cu 22 de metri pe an, iar Luna se
depărtează de Pământ cu 38 de mm pe an.
Astrul nostru (Soarele) naşte pe rând mai multe planete
(„ouă”), care cu timpul cresc în volum şi masă şi se
depărtează de cuib ca puii de cloşcă. Depărtându-se
de Soare, planeta nimereşte într-un spaţiu favorabil apariţiei Vieţii – o anumită temperatură, care dă
posibilitatea formării apei, aerului. Apoi din apă apare
totul…Distanţa de la Marte până la Soare e de 228 mln
km, - 70 de grade C, de aceea viaţă ca pe Pământ nu
există. Pe Venus, la 108 mln km de Soare, sunt + 500
de grade C. Acolo probabil există alte forme de viaţă.
Deci, spaţiul vital e o anumită distanţă de la Soare
- 150 mln km pentru sistemul nostru solar, prin care trec
pe rând toate planetele, dar viaţa poate să apară numai
pe unele din ele, sau poate  adusă din exterior (?!).
Să luăm, de exemplu, planeta Marte. Cândva ea era
faţă de Soare unde se aă acum planeta Pământ. Pe
Marte atunci exista viaţă. Depărtându-se de Soare, de
zona vitală, planeta nimereşte în alt mediu, nefavorabil
pentru procreare şi viaţa treptat se stinge. Cu timpul,
în locul planetei Marte s-a deplasat în spaţiu planeta
Pâmânt. Şi oamenii de pe Marte, cu rachetele, au fost

nevoiţi să zboare pe Pământ, pentru a transmite ştafeta
vieţii generaţiilor viitoare.
Noi, la rândul nostru, când Pământul va îmbătrâni şi se
va depărta de zona vitală, vom  nevoiţi să ne mutăm
cu traiul pe Venus, „pe noul cer şi pământ” care va
veni în locul Terrei. După Venus, ultima planetă vitală
va  Mercuriul, care va încheia acest ciclu al vieţii în
Sistemul nostru solar. Înainte ca Soarele să se stingă,
oamenii vor  nevoiţi să caute spaţiu vital favorabil
în Calea Lactee, într-un sistem solar tânăr. Şi acolo
ciclurile se vor repeta, tot aşa ca şi aici. Conform
calculelor astronomilor, sistemele planetare în Galaxia
noastră constituie câteva sute de mii. Deci, viaţa nu
poate  exclusiv pe Terra. Şi anticii armau că mai
există lumi în Univers.
Sămânţa Vieţii e programată (codicată) în toată materia Universului. Acolo unde apar condiţii, acolo apare şi
Viaţa. După ploaie, într-o băltoacă, apar broscuţe. Viaţa
în Univers există nu numai pe Pământ. Sunt multe
insule ale vieţii, cu diverse civilizaţii dezvoltate, de pe
care am fost vizitaţi în trecut de către zei-astronauţi, iar
azi – de către OZN (obiecte zburătoare neidenticate)
şi roboţi.
Oare rasele umane au apărut pe Pământ sau au
venit de pe alte planete? Negroizii sunt băştinaşi de
pe Terra?! Oamenii albi au venit oare de pe bătrânul
Marte?! Pe această planetă au fost descoperite uvii
uscate, gheaţă la poli şi… piramide.
Oare în trecut au existat 2 sori – Soarele actual şi
Jupiter (acum stins) - sau a fost o vecinătate de două
sisteme solare – una bătrână cu Jupiter şi una tânără
– cu Soarele actual, care a atras sistemul vechi, ce
se stingea, dar avea civilizaţie dezvoltată, de unde au
venit pe Terra uriaşii şi alţi zei, şi viaţa s-a mutat pe
Pământ? Adam şi Eva au fost trimişi de zei pentru a
popula Terra?
Conform învăţăturii budiste, lumea periodic apare,
există şi se distruge. Dar ciclurile, reincarnările
continuă. Omul, cu timpul, poate deveni zeu, iar zeii
care s-au înălţat la ceruri, au promis că vor reveni pe
Pământ.
Din istorie şi mitologie aăm că ecare popor avea zeii
săi – zeci şi sute la număr: la daci – Zamolxis, Salmoxis, sau Zalmoxis, Gebeleizis, Bendis, la egipteni
– Amon-Ra, Atum, Ptah, Osiris, la greci – Zeus, Hera,
Prometeu, la romani – Jupiter, Geea, Marte, la slavi
– Rod, Dojdi-bog, Perun, Stribog, la azteci – zeul
Quetzalcoatl, la hinduşi – Trimurti (ce îi cuprinde pe
Brahma, Vishnu şi Şhiva), Budha, Krishna, Dyaus, la

germani – Odin, Thor, Donner… Poporul se închina lor,
deoarece zeii, printre care şi zeul umanist Prometeu
la grecii antici, luminau oamenii primitivi, îi învăţau să
cunoască lucrurile. Oamenii au început să creadă în ei
ca într-o forţă supranaturală.
Apoi, cu timpul, realitatea a devenit religie. Cuvântul
“Religie” vine din limba latină (religio, religare - a lega,
a uni, a îmbina) şi este înţeles în mod clasic drept
legatura umanului cu divinul. Zeii au fost unicaţi într-un
singur Dumnezeu.
Din cele expuse, putem presupune că religia are
rădăcini extraterestre şi nu a fost inventată de oameni,
după cum armau materialiştii marxişti, deoarece pe
timpul lor nu zburau “zeii” sau oamenii în cosmos şi ei
nu puteau explica veridic lucrurile.
Despre rădăcinile cosmice ale provenienţei zeilor ne
mărturiseşte şi etimologia unor cuvinte. Spre exemplu,
substantivul „theos” în gr. înseamnă „zeu”, iar verbul
„theo” - „alerg”. Filozoful antic grec Platon (anii 427-347
î.d. Hr.) menţiona că zeii aleargă după stele. Zeus în
mitologia greacă înseamnă „zeitate supremă”, nume
de provenienţă indoeuropeană – „cer luminos de zi”,
„zeu al luminii, fulgerului şi tunetului”; în indiana veche
–„deva” – „zeu”, de la rădăcina „div” – „a lumina”, „a
străluci”, „dyaus” – „cer”, în lat. „deus” – „zeu”, „dies”
– „zi”; „Elohim Gibor” în ebr. veche înseamnă „zei
(de gen feminin şi masculin) - atotputernici”; „Budha”
în sanscr. înseamnă „lumină”; „ Bodhi” – „luciditate,
cunoştinţă desăvârşită”; „Agni” – „foc”- zeul focului în
religia vedică, intermediar între zeu şi oameni. Cuvântul
„bog” (în sanscr. - “bhaga”) – „zeu” slavii l-au împrumutat de la sciţii iranieni. „Templum”-ul roman – „templu”;
„ţerkovi” – „biserică” (din gr.) – „casa, lăcaşul zeului”
de la bun început a fost un loc îngrădit pentru a urmări
(studia) bolta cerească.
Biserica e casa Domnului. De aici şi expresia latină
„Deus ex machina” – „zeul ieşind din maşinărie” (sau
din maşină), carul zburător de foc cu care veneau pe
Terra zeii-astronauţi din ceruri. Toate lăcaşele snte
(religioase) din lume, construite de oameni: bisericile,
geamiile, moscheele, dagobele, pagodele au forma
rachetei. Îmbrăcămintea preoţilor are asemănare cu
scafandrele astronauţilor. Iar crucea sau semiluna de
pe lăcaşe sunt nişte antene.
În biserică este un loc care se numeşte naos.
Ce înseamnă acest cuvânt?
DEX-ul ne spune: NÁOS, naosuri, s.n. Parte principală
a unei biserici, situată în mijlocul clădirii, între altar şi
pronaos; navă. * Încăpere centrală a unui templu antic,
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destinată adăpostirii zeului căruia îi era închinat templul. – Din ngr. naós.
Datorită progresului, dezvoltării societăţii, ni s-au
deschis ochii şi ni s-a luminat mintea ca să înţelegem
peste 2 mii de ani cele spuse prin pilde de Isus Hristos,
pe care oamenii de atunci nu le puteau percepe.
Omenirea a făcut deja primii paşi în Cosmos. Era
explorării a început la 12 aprilie 1961, când a zburat în
spaţiul cosmic Iurie Gagarin, primul pământean cosmonaut. De atunci echipa celor care au văzut Pământul de
la distanţă numără deja sute de “zei şi îngeri” contemporani: cosmonauţi, astronauti, taifunauţi. Primii oameniastronauţi care au păşit pe Lună sunt americanii Neil
Armstrong şi Edwin Aldrin. Ei au aselenizat la 20 iulie
1969 cu ajutorul navetei spaţiale Apollo-11. De la primele zboruri în cosmos a şi început transformarea omului
în zeu, adică într-un zeu care poate crea, clona din “osul
lui Adam” oameni după chipul şi asemănarea sa, cum
o făcea şi Dumnezeu, apoi va călători în spaţiul fără de
început şi sfârşit în căutarea şi popularea zonelor vitale,
unde abia răsare viaţa, povăţuind aborigenii sau vizitând
alte civilizaţii dezvoltate din Univers.
Savanţii trebuie să-şi consolideze eforturile la crearea şi
implementarea unor nave performante, pe noi principii,
ca „OZN”-urile, pentru cercetarea Cosmosului. Progresul
nu va  frânat, deoarece timpul inchiziţiei a trecut. Ciclul
ne grăbeşte. Nouă ne este dată şansa să m zei, să
transmitem ştafeta vieţii pe alte planete unde sunt condiţii
favorabile sau să pierim aici, pe Pământ, ca nişte dobitoace în diverse conicte şi războaie deşarte.
E imposibil să comentezi conţinutul întregii Biblii într-un
articol. Ea este la dispoziţia oricui şi ecare poate verica veridicitatea acestor versete. Dar majoritatea din
ele sunt clare, ca buna ziua.

fugit. Dumnezeu a trimis trei îngeri s-o reîntoarcă, dar Lilit a refuzat şi a devenit demon. Pe a doua soţie Dumnezeu a făcut-o
din osul lui Adam – a clonat-o! - N.n.
“Când au început oamenii să se înmulţească pe faţa pământului
şi li s-au născut fete (Geneza 6. 1), ii lui Dumnezeu au văzut că
fetele oamenilor erau frumoase; şi din toate şi-au luat de neveste
pe acelea pe care şi le-au ales” (Geneza 6. 2).
“Uriaşii erau pe pământ în vremurile acelea, şi chiar şi după ce
s-au împreunat ii lui Dumnezeu cu fetele oamenilor şi le-au
născut ele copii: aceştia erau vitejii care au fost în vechime,
oameni cu nume” (Geneza 6. 4) - (Zeii-astronauţi s-au împreunat cu fetele de pe Pământ. - N.n.).
“M-am pogorât ca să-l izbăvesc din mâna Egiptenilor, şi să-l
scot din ţara aceasta şi să-l duc într-o ţară bună şi întinsă,
într-o ţară unde curge lapte şi miere, şi anume, în locurile, pe
cari le locuiesc Cananiţii , Hetiţii, Amoriţii, Fereziţii, Heviţii şi
Iebusiţii” (Exod 3. 8). „Domnul mergea înaintea lor, ziua într-un
stâlp de nor, ca să-i călăuzească pe drum, iar noaptea într-un
stâlp de foc, ca să-i lumineze, pentru ca să meargă şi ziua
şi noaptea” (Exod 13. 21). „Domnul i-a zis: Du-te, pogoarăte, şi suie-te apoi iarăş cu Aaron; dar preoţii şi poporul să nu
dea busna să se suie la Domnul, ca nu cumva să-i lovească
cu moartea.” (Exod 19. 24). „Tot poporul auzea tunetele şi
sunetul trâmbiţei şi vedea acările muntelui, care fumega. La
priveliştea aceasta, poporul tremura, şi stătea în depărtare”
(Exod 20. 18) – (Dumnezeu ajuta israeliţii să iasă din robia
egipteană, le arăta calea, zburând într-un aparat. El nu permitea oamenilor primitivi să se apropie de rachetă, ca să nu o
distrugă sau să nu piară de la ăcările ei. - N.n.).
„Când intra Moise în cortul întâlnirii ca să vorbească cu Domnul, auzea glasul care-i vorbea de pe capacul ispăşirii care era
aşezat pe chivotul mărturiei, între cei doi heruvimi. Şi vorbea cu
Domnul” (Numeri 7. 89) – (Moise vorbea cu Dumnezeu printr-o
staţie de emisiune şi recepţie, un fel de telefon-celular! - N.n.).

În continuare punem la dispoziţia cititorului unele
versete selectate din Biblie – Cartea cărţilor, cu mici
comentarii, care, sperăm, vor contribui la susţinerea

„Poporul a cârtit în gura mare împotriva Domnului, zicând că-i

ipotezei expuse:

meri 11. 1) – (Dumnezeu îi nimicea pe cei care nu-L ascultau.

merge rău. Când a auzit Domnul, S-a mâniat. S-a aprins între
ei focul Domnului şi a mistuit o parte din marginea taberii” (Nu- N.n.).

„La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi
Cuvântul era Dumnezeu” (Ioan 1. 1), “Pământul era pustiu

“Poporul a strigat către Moise. Moise s-a rugat Domnului, şi

şi gol; peste faţa adâncului de ape era întuneric, şi Duhul

focul s-a stins” (Numeri 11. 2).

lui Dumnezeu se mişca pe deasupra apelor” (Geneza 1. 2)
– (La început a fost ideea de a popula un cer şi un Pământ

Ezechiel - Capitolul 1

nou. Pentru aceasta Adam şi Eva au fost „izgoniţi” (trimişi) pe

1. În al treizecilea an, în a cincea zi a lunii a patra, pe când

Pământ, ca să se înmulţească şi să lucreze pământul. - N.n.).

eram între prinşii de război dela râul Chebar, s-au deschis
cerurile, şi am avut vedenii dumnezeieşti.

Curios fapt, în literatura postbiblică evreiască se spune că
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prima soţie a lui Adam a fost zămislită din lut şi se numea Lilit.

4. M-am uitat, şi iată că a venit dela mează-noapte un vânt

Ea nu i se supunea lui Adam, nu vroia să trăiască cu el şi a

năpraznic, un nor gros, şi un snop de foc, care răspândea de

jurîmprejur o lumină strălucitoare, în mijlocul căreia lucea ca o

13. Am auzit şi vâjâitul aripilor făpturilor vii, cari se loveau una

aramă lustruită, care ieşea din mijlocul focului.

de alta, uruitul roatelor de lângă ele, şi dârdâitul unui mare

5. Tot în mijloc, se mai vedeau patru făpturi vii, a căror
înfăţişare avea o asemănare omenească.
8. Supt aripi, de cele patru părţi ale lor, aveau nişte mâni de
om; şi toate patru aveau feţe şi aripi.

cutremur de pământ.
Matei - Capitolul 19
14. Şi Isus le-a zis: Lăsaţi copilaşii să vină la Mine, şi nu-i
opriţi, căci Împărăţia cerurilor este a celor ca ei” – (Cu timpul,

13. În mijlocul acestor făpturi vii era ceva ca nişte cărbuni de

omenirea o să progreseze şi generaţiile viitoare, care o să vină

foc aprinşi, cari ardeau; şi ceva ca nişte făclii umbla încoace şi

după Hristos, o să zboare în Cosmos. - N.n.).

încolo printre aceste făpturi vii; focul acesta arunca o lumină
strălucitoare, şi din el ieşeau fulgere.

Ioan - Capitolul 3

14. Făpturile vii însă când alergau şi se întorceau, erau ca

31. Celce vine din cer, este mai pe sus de toţi; celce este de

fulgerul.

pe pământ, este pământesc, şi vorbeşte ca de pe pământ.

15. Mă uitam la aceste făpturi vii, şi iată că pe pământ, afară
de făpturile vii, era o roată la ecare din cele patru feţe ale lor.
16. Înfăţişarea acestor roate şi materialul din care erau făcute,

Celce vine din cer, este mai pe sus de toţi.
Ioan - Capitolul 8
12. Isus le-a vorbit din nou, şi a zis: Eu sânt Lumina lumii; cine

păreau de hrisolit, şi toate patru aveau aceeaş întocmire.

Mă urmează pe Mine, nu va umbla în întunerec, ci va avea

Înfăţişarea şi alcătuirea lor erau de aşa fel încât ecare roată

lumina vieţii.”

părea că este în mijlocul unei alte roate.
21. Isus le-a mai spus: Eu Mă duc, şi Mă veţi căuta, şi veţi
18. Aveau nişte obezi de o înălţime înspăimântătoare, şi pe
obezile lor cele patru roate erau pline cu ochi de jur împrejur.
21. Când mergeau făpturile vii, mergeau şi roatele; când se
opreau ele, se opreau şi roatele; când se ridicau de pe pământ,

muri în păcatul vostru; acolo unde Mă duc Eu, voi nu puteţi
veni.”
23. Voi sânteţi de jos”, le-a zis El; Eu sânt de sus: voi sânteţi
din lumea aceasta, Eu nu sânt din lumea aceasta - (Sunt de

se ridicau şi roatele; căci duhul făpturilor vii era în roate.

pe altă planetă. - N.n.).

24. Când umblau, am auzit vâjâitul aripilor lor ca vâjâitul unor

28. Isus deci le-a zis: Când veţi înălţa pe Fiul omului, atunci

ape mari, şi ca glasul Celui Atotputernic. Când mergeau, era

veţi cunoaşte că Eu sânt, şi că nu fac nimic de la Mine însumi,

un vuiet gălăgios, ca al unei oştiri; iar când se opreau, îşi lăsau

ci vorbesc după cum M-a învăţat Tatăl Meu. – (Când va zbura

aripile în jos.

omul în Cosmos, atunci veţi înţelege. - N.n.)

26. Deasupra cerului care era peste capetele lor, era ceva ca o

57. N-ai nici cincizeci de ani”, I-au zis Iudeii, şi ai văzut pe

piatră de sar, în chipul unui scaun de domnie; pe acest chip de

Avraam!”

scaun de domnie se vedea ca un chip de om, care şedea pe el.
58. Isus le-a zis: Adevărat, adevărat, vă spun că, mai înainte
27. Am mai văzut iarăş o lucire de aramă lustruită ca nişte
foc, înlăuntrul căruia era omul acesta, şi care strălucea de jur
împrejur; de la chipul rărunchilor lui până sus, şi de la chipul
rărunchilor lui până jos, am văzut ca un fel de foc, şi de jur
împrejur era înconjurat cu o lumină strălucitoare.
28. Ca înfăţişarea curcubeului, care sta în nor într-o zi de
ploaie, aşa era şi înfăţişarea acestei lumini strălucitoare,
care-l înconjura. Astfel era arătarea slavei Domnului. Când am
văzut-o, am căzut cu faţa la pământ, şi am auzit glasul Unuia

ca să se nască Avraam, sânt Eu.” - (Teoria relativităţii. - N.n.).
Ioan - Capitolul 14
2.În casa Tatălui Meu sânt multe locaşuri. Dacă n-ar  aşa,
v-aş  spus. Eu Mă duc să vă pregătesc un loc – (Pe o altă
planetă, unde este viaţă. - N.n.)
3. Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce
şi vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sânt Eu, să ţi şi voi.

care vorbea. (Unii martori oculari contemporani, asistând

12. Adevărat, adevărat, vă spun, că cine crede în Mine, va

intâmplător la aterizarea OZN-urilor, mărturisesc faptul că au

face şi el lucrările pe cari le fac Eu; ba încă va face altele şi

căzut cu faţa la pământ, “orbiţi” de lumina aparatului zburător

mai mari decât acestea; pentrucă Eu mă duc la Tatăl: (Hristos

al extratereştrilor. – N.n.).

spunea că omul, cu timpul, va face lucruri şi mai mari decât El,
deoarece omenirea va progresa. El ştia lucrul acesta! - N.n.).

Ezechiel - Capitolul 3
16. Şi Eu voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt Mângâietor
12. Şi Duhul m-a răpit, şi am auzit înapoia mea dârdăitul unui

(Greceşte: Paraclet, apărător, ajutor), care să rămână cu voi

mare cutremur de pământ: slava Domnului s-a ridicat din locul ei.

în veac;
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26. Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfînt, pe care-L va trimete

donatele, Mângâietorul n-o să poată DESCOPERI planeta

Tatăl, în Numele Meu, vă va învăţa toate lucrurile, şi vă va

Pământ! - N.n.).

aduce aminte de tot ce v-am spus Eu.

25. V-am spus aceste lucruri în pilde. Vine ceasul când nu

28. Aţi auzit că v-am spus: Mă duc, şi Mă voi întoarce la voi.

vă voi mai vorbi în pilde, ci vă voi vorbi desluşit despre Tatăl

Dacă M-aţi iubi, v-aţi  bucurat că v-am zis: Mă duc la Tatăl;

– (Hristos a vorbit ÎN PILDE, pentru că oamenii primitivi nu

căci Tatăl este mai mare decât Mine. – (Pământul a fost vizitat

puteau înţelege lucrurile. - N.n.).

de Dumnezeu, apoi – de Fiul. Şi zeii îmbătrânesc, mor. Hristos
a promis oamenilor că va veni un alt Mângâietor (astronaut)
pe Pâmânt. - N.n.).
29. Şi v-am spus aceste lucruri acum, înainte ca să se întâmple, pentruca atunci când se vor întâmpla, să credeţi.
Matei - Capitolul 24
27. Căci, cum iese fulgerul de la răsărit şi se vede până la
apus, aşa va  şi venirea Fiului omului.
29. Îndată după acele zile de necaz, soarele se va întuneca,
luna nu-şi va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer, şi
puterile cerurilor vor  clătinate.
30. Atunci se va arăta în cer semnul Fiului omului, toate
seminţiile pământului se vor boci, şi vor vedea pe Fiul omului
venind pe norii cerului cu putere şi cu o mare slavă.

Fapte - Capitolul 1
9. După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la El, S-a
înălţat la cer, şi un nor L-a ascuns din ochii lor.
10. Şi cum stăteau ei cu ochii pironiţi spre cer, pe când Se suia
El, iată că li s-au arătat doi bărbaţi îmbrăcaţi în alb,
11. şi au zis: Bărbaţi Galileeni, de ce staţi şi vă uitaţi spre cer?
Acest Isus, care S-a înălţat la cer din mijlocul vostru, va veni în
acelaş fel cum L-aţi văzut mergând la cer.”
Apocalipsa 21
1. Apoi am văzut un cer nou şi un pământ nou; pentrucă
cerul dintâi şi pământul dintâi pieriseră, şi marea nu mai era (Planetele sunt ca inţele vii, care se nasc, se dezvoltă şi mor
– pustiesc. Când planeta începe să îmbătrânească, oamenii
caută o altă zonă vitală pe un alt cer şi un pământ nou! - N.n.).

31. El va trimete pe îngerii Săi cu trâmbiţa răsunătoare, şi vor

Mihai CUCEREAVÎI

aduna pe aleşii Lui din cele patru vânturi, de la o margine a
cerurilor până la cealaltă.
36. Despre ziua aceea şi despre ceasul acela, nu ştie nimeni:
nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl.
44. Deaceea, şi voi ţi gata; căci Fiul omului va veni în ceasul
în care nu vă gândiţi.
Ioan - Capitolul 15
26. Când va veni Mângâietorul, pe care-L voi trimete de la
Tatăl, adică Duhul adevărului, care purcede de la Tatăl, El va
mărturisi despre Mine.
27. Şi voi deasemenea veţi mărturisi, pentrucă aţi fost cu Mine
de la început.
Ioan - Capitolul 16
7. Totuş, vă spun adevărul: Vă este de folos să Mă duc; căci,
dacă nu Mă duc Eu, Mângâietorul nu va veni la voi; dar dacă
Mă duc, vi-L voi trimete – (Mângâietorul, extraterestrul nu o să
ştie unde se aă planeta Pământ şi nu o să poată veni, ca să
ne povăţuiască, dacă Hristos nu va pleca! - N.n.).
13. Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă
călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi de la El, ci va
vorbi tot ce va  auzit, şi vă va descoperi lucrurile viitoare.

Surse:
BIBLIA. Vechiul şi Noul Testament
http://ro.wikipedia.org/wiki/Religii
http://www.harrypotter.as.ro/biblioteca/mitologie
www.nm.md
„Tinerimea Moldovei”, nr. 109 (3703) din 13 septembrie
1970, „Prometeu a fost cosmonaut?” M. Cucereavii, pag. 2 .
- Chişinău;
«Наука и религия» nr. 9, 1970, „Были ли на Земле
пришельцы из космоса?»* Е. Дубровский, Л. Филиппов,
стр. 28-40. – Москва;
„Calendar 1972” (alcătuitori G. Cincilei, V. Nazar, P. Râbalco),
„Prometeu a fost cosmonaut?” M. Cucereavii, pag. 58-59.
Editura „Cartea Moldovenească”, 1971. - Chişinău;
«Кишиневский университет», nr. 23 (922) din 18 iunie 1974,
„Prometeu a fost cosmonaut?” M. Cucereavii, pag. 3. Universitatea de Stat din Moldova. - Chişinău;
„Tînărul învăţător”, nr. 10 (549) din 12 martie 1990,
„Разгадывая тайны НЛО” M. Cucereavii, pag. 2. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”. – Chişinău;
„Tineretul Moldovei”, nr. 55 din 6 mai 1990, „Tainele „farfuriilor
zburătoare” M. Cucereavii, pag. 6. – Chişinău.

14. El Mă va proslăvi, pentrucă va lua din ce este al Meu,
şi vă va descoperi – (Hristos spune că pleacă la Tatăl, sus
şi va trimite oamenilor un alt Mângâietor, învăţător, ca să-i
povăţuiască. Dacă El nu va pleca şi nu-i va spune coor-
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* În acest articol, la pag. 30, au fost expuse ipotezele autorului precum că religia ar avea rădăcini cosmice, iar biserica
e o machetă a rachetei cu care vizitau Terra zeii-astronauţi.

INSTRUIREA ÎN DOMENIUL
INVENTICII (II)
Continuare din nr. 2

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

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

2.4. Tipuri şi nivele de specializare
în domeniul inventicii, al proprietăţii
intelectuale şi al celei industriale

Ô

Se cunosc patru abordări principale legate de aceste
cursuri sau discipline, sub forma specializărilor în:

Ô

inventică, sub forma cursurilor disparate din ani
terminali (de specialitate, opţionale sau facultative), a cursurilor de aprofundare sau a masteratelor din cadrul facultăţilor tehnice şi ştiinţice;

Ô

proprietatea intelectuală, sub forma cursurilor de
specialitate, opţionale sau facultative din anii terminali, a cursurilor de aprofundare sau a masteratelor
din cadrul facultăţilor de drept;

Ô

proprietatea culturală, sub forma cursurilor de
specialitate, opţionale sau facultative din anii terminali, a cursurilor de aprofundare sau a masteratelor în domeniul tezaurizării şi valoricării
bunurilor de patrimoniu cultural din cadrul
facultăţilor de arte, teologie, istorie, turism,
construcţii şi arhitectură.

2.4.1. Specializări în inventică
Specializările în inventică de la facultăţile inginereşti
sau tehnice şi de la cele ştiinţice au în atenţie
însuşirea şi aprofundarea cunoştinţelor privind metodologia documentării şi cercetării, etapele şi mecanismele
creaţiei tehnico-ştiinţice, protecţia proprietăţii intelectuale (redactarea şi elaborarea dosarului de invenţie),

proprietatea industrială, sub forma cursurilor de

implementarea invenţiilor şi alte aspecte practice legate

specialitate, opţionale sau facultative din anii

de dinamizarea şi dezvoltarea creativităţii tehnico-

terminali, a cursurilor de aprofundare sau a maste-

ştiinţice a tinerilor. După terminarea acestor cursuri un

ratelor din cadrul facultăţilor de economie şi admi-

absolvent este mai mult decât iniţiat, are cunoştinţele

nistrarea afacerilor;

de bază necesare realizării unei invenţii şi modului de
protecţie a acesteia.
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Vom prezenta, legat de această specializare, o scurtă

gândirea convergentă şi cea divergentă, creativitatea

istorie a învăţământului superior ieşean, unde s-au

ca latură a inteligenţei, structurile euristice fundamen-

introdus primele cursuri de inventică care au vizat

tale, componentele gândirii tehnice şi unitatea dintre

dezvoltarea gândirii tehnice creative a viitorilor ingineri,

gândirea logică - afectivă şi cea practică a inventatoru-

cu dezvoltarea planurilor de studiu şi a programelor

lui, etapele în realizarea invenţiei spontane şi a celei

analitice aferente şi experienţele acesteia. Plecând de

stimulate, obstacolele în calea creaţiei tehnice şi altele.

la dezideratul că un inginer complet este caracterizat
prin patru atribute fundamentale: cunoaşte tehnica,
aplică tehnica, conduce tehnica şi produce tehnica
[13], în şcoala politehnică ieşeană la nivelul anilor ’67,
în cadrul Facultăţii de Mecanică, se fundamentează
primul curs Bazele creaţiei tehnice inginereşti care,

Cea de-a doua disciplină, Bazele psihosociologice
ale inventicii cuprindea capitole referitoare la problematica grupului creativ, a factorilor sociali şi a procesului inventiv, precum şi aspecte legate de rolul şi locul
creativităţii tehnice în dezvoltarea societăţii.

mult mai târziu, în anul 1979, se introduce în planul de

Disciplina Bazele logico-combinatorice ale inventicii

învăţământ al anului IV de studiu, al aceleiaşi facultăţi,

are în atenţie tehnicile de cercetare morfologică prin

intitulat „Inventică”. Tot la nivelul anului 1967 ia inţă

matrice de idei, secvenţial-selective, ponderal-selec-

la Iaşi şi specializarea post-universitară de „inventică”

tive prin divizare pe sub-morfologii, prin enumerare

de scurtă durată, sub forma cursurilor de vară, care

ordonată (lexico-gracă), prin avansare aleatoare, prin

promovează primii formatori din România pentru toate

asemănare, prin diagrame de idei şi prin elaborarea

facultăţile tehnice şi ştiinţice, având un apogeu ca

obiectului generalizat al creaţiei tehnice.

număr de participanţi în anul 1982. Începând cu 1984
se introduce disciplina facultativă de inventică la anii

Următoarea disciplină, Metode şi tehnici psiho-

terminali, în toate facultăţile din Institutul Politehnic, iar

logice de creaţie prezenta tehnicile de asociere

mai apoi şi la alte facultăţi ştiinţice şi inginereşti de la

– consonanţă, analogie şi extrapolare, inversie, em-

celelalte universităţi din Iaşi. În 1986 se pun bazele

patie, combinare, input-output, precum şi metodele de

învăţământului generalizat de creaţie tehnică de la Iaşi,

bază, devenite clasice, brainstormingul (Alex Osborn) şi

care a avut drept scop de a compensa, în primul rând,

sinectica (W.J. Gordon).

unele lipsuri în ceea ce priveşte pregătirea în domeniul
creativităţii inginereşti din facultăţile tehnice şi de a
atrage în activitatea de concepţie a unui număr tot mai
mare de ingineri talentaţi [13, 26]. Astfel, s-au introdus
o serie de discipline noi, cum ar : Bazele proiectării
creative, Proiectarea inginerească (Engineering De-

deau capitole referitoare la informare şi sinteza critică a
informaţiilor, la metoda matricelor morfologice ZwickyMoles şi la metoda obiectului generalizat al creaţiei
tehnice.

sign), Ingineria valorii, Sinteza creativă în construcţia

Bazele proiectării creative cuprindea uxurile

de maşini şi în alte domenii conexe. Până la nivelul

proiectării reproductive şi a celei creative şi etapele

anului 1989, acest învăţământ s-a denitivat sub aspect

inventicii ca stadii fundamentale ale proiectării creative.

instituţional, restructurându-şi o serie de discipline şi
apărând unele noi, planul de învăţământ cuprinzând
următoarele cursuri: Bazele psihognoseologice ale
inventicii, Bazele psihosociologice ale inventicii, Bazele
logico-combinatorice ale inventicii, Metodele şi tehnicile psihologice de creaţie, Metodele şi tehnicile logice
de creaţie, Bazele proiectării creative, Legislaţia în
domeniul invenţiilor şi Tehnica redactării descrierilor de
invenţii, ultima vizând specicul inventicii în domenii
reprezentative prin analize de caz.
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Disciplina Metode şi tehnici logice de creaţie preve-

Disciplina Legislaţia în domeniul invenţiilor prezenta
reglementări şi organisme internaţionale privind
proprietatea intelectuală şi cea industrială, legislaţia
românească privind invenţiile, reglementările privind
implementarea industrială a acestora. În schimb, disciplina Tehnica redactării descrierilor de invenţii prezenta
normele de redactare a descrierilor de invenţii în
domeniile reprezentative ale inventicii, cu analizele de
caz, având în atenţie tipologiile invenţiilor în general şi
pe domenii, cu prezentarea lor detaliată, prin identica-

Prima disciplină Bazele psihognoseologice ale

rea efectelor interdisciplinare şi a principiilor zice de

inventicii cuprindea în programa analitică elemente

funcţionare, care stau la baza soluţiei tehnice, revendi-

de anatomie a creierului, structura intelectului uman,

cate pentru anumite invenţii reprezentative.

Mai târziu a apărut necesitatea unor noi discipline,

atractive şi să „deschidă apetitul” studenţilor pentru

cum ar : Informatica şi cibernetica, Psihologia

această specialitate. Aceste cursuri, care pot  intitulate,

consonantistă şi logica rezonanţei, Praxiologia şi Crea-

spre exemplu, „Introducere în domeniul proprietăţii

tologia, ca atare sau prin restructurarea altor discipline.

intelectuale sau a proprietăţii industriale” sau „Le-

După absolvirea acestor cursuri, ecare participant
primea spre rezolvare o temă de creaţie individuală
sau în grup (în cazul mai multor absolvenţi proveniţi din
aceeaşi instituţie), la liber alegere a cursanţilor. Se acceptau drept teme şi cele propuse de cursanţi. Diploma
de absolvire se elibera după ce absolventul rezolva o
temă concretă şi obţinea pentru aceasta o caracterizare
de invenţie din partea Ociului de Stat pentru Invenţii şi
Mărci, prin depunerea unui dosar.

gea brevetelor, a dreptului de autor şi mărcilor de
fabrică şi de comerţ” sunt cunoscute celor ce studiază
economie şi management, aaţi în căutarea unei perspective economice pentru protecţia creaţiei indivizilor.
Predarea cursurilor introductive este foarte potrivită pentru profesorii începători în predarea cursurilor de proprietate intelectuală; ei pot învăţa împreună cu studenţii
anvergura şi complexitatea protecţiei proprietăţii intelectuale [1]. Totuşi, mulţi profesori experimentaţi, care se
specializează în protecţia proprietăţii intelectuale doresc

Pentru rezolvarea şi implementarea temei în industrie,

să predea cursuri introductive, deoarece sunt de părere

ecărui absolvent i se asigura o asistenţă tehnico-

că interacţiunea cu studenţii dintr-o multitudine de

ştiinţică continuă de către profesorul universitar

specializări continuă să le lărgească perspectivele [2].

îndrumător.

Disciplinele specializate sau de specialitate sunt

Primele cursuri s-au adresat următoarelor domenii:

cursuri care tratează în detaliu un singur domeniu al

construcţii de maşini, electrotehnică-electronică-

proprietăţii intelectuale sau al celei industriale. Cursurile

automatizări, construcţii civile şi industriale, chimie pură

specializate poartă titluri ca „Introducere în dreptul

şi industrială, industrie textilă, metalurgie, iar mai târziu

brevetelor”, „Practica legii drepturilor de autor”,

zică, hidrotehnică, ştiinţa materialelor etc.

„Dreptul internaţional al mărcilor de fabrică şi de
comerţ”, „Licenţe privind proprietatea intelectuală”,

În anul 1991 şcoala post-universitară de inventică

„Concurenţă neloială” etc. Aceste cursuri iau în

ieşeană ajunsese la a XVI-a ediţie, ind absolvită

discuţie domenii particulare ale dreptului, inclusiv un

anual de 60...100 ingineri din industrie, foarte mulţi

studiu al statutului, regulamentelor şi procedurilor

dintre aceştia ducând, după 1990, faima creaţiei

implicate. Interpretarea pe care o dă instanţa legilor şi

tehnice din România în lume. La un moment dat se

doctrinelor judiciare în ţări cu drept civil, procedurilor

ajunsese ca Iaşul să ocupe un loc de frunte în ceea ce

pentru solicitarea şi obţinerea drepturilor şi procedurilor

priveşte creaţia tehnică din România, practic la ecare

pentru aplicarea drepturilor sunt câteva din problemele

10 invenţii româneşti, una aparţinea şcolii ieşene de

care pot  abordate. După terminarea unui astfel de

inventică.

curs, un student poate  familiarizat cu toate doctrinele

2.4.2. Specializări în proprietatea intelectuală
Specializările în proprietatea intelectuală şi industrială
au în atenţie patru tipuri de cursuri, care sunt predate
de obicei în universităţi şi la nivelul facultăţilor de drept,
economie şi administrarea afacerilor. Acestea pot :
cursuri fundamentale sau introductive, cursuri specializate sau de specialitate, lecţii sau seminarii
avansate şi ateliere sau cursuri practice.
Disciplinele fundamentale sunt cursuri introduc-

importante privind domeniul de legi şi poate avea o
bună înţelegere a celor mai importante standarde pentru obţinerea şi aplicarea drepturilor [2].
Lecţiile sau seminariile avansate sunt destinate
studenţilor care au urmat deja un curs de specialitate
într-un domeniu particular şi sunt pregătiţi să înveţe mai
multe detalii despre unul sau mai multe aspecte ale
domeniului. Avem ca exemplu lecţiile în domeniul brevetelor de invenţii, care poate  un curs ce studiază istoria
protecţiei unei invenţii, din momentul în care cererea

tive generale, care au intenţia de a furniza o imagine

brevetului este depusă, procesul examinării şi publica-

de ansamblu asupra diferitelor domenii ale dreptului

rea brevetului prin ociul de brevete, şi toate stadiile

proprietăţii intelectuale şi ale celei industriale, cu o

aplicării brevetului prin susţinerea litigiului în faţa curţii.

serie de detalii specice protecţiei dreptului de au-

Aceste lecţii permit studentului să poată învăţa, respec-

tor şi a „dreptului de aplicare”, astfel încât să devină

tiv aprofunda aplicarea practică a principiilor urmăririi
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în justiţie a brevetului, care îi fuseseră predate într-o
formă generală la cursul specializat pentru brevete. Alt
tip de seminar avansat poate examina un aspect al legii
privind proprietatea intelectuală, care nu a apărut destul
de des pentru a deveni subiectul unui curs specializat
[2]. De exemplu, lecţiile despre „Aspecte antitrust
ale legii privind proprietatea intelectuală” ar putea
umple un gol rămas de la cursurile de bază. Aceste
lecţii sau seminarii, numite „avansate” pot, de aseme-

1. ***, Introducere în proprietatea intelectuală, OMPI,
Geneva, (tradus din lb. franceză), Ed. Rosetti,
Bucureşti, 2001;
2. ***, Universities and the Teaching of Intellectual
Property: Syllabus and Methods for the Teaching of
Intellectual Property Law in Universities, OMPI /ACAD/
E/93/21, International Bureau of WIPO, Geneva, 1993;

nea, să ofere studenţilor posibilitatea de a-şi pregăti

3. R.Pârvu, C.R. Romiţan, Dreptul de autor şi drepturile

documentele de cercetare privind problemele curente

conexe, Ed. All Beck, Bucureşti, 2005;

pentru a le prezenta la clasă, sau să dea profesorului
şansa să predea cursuri de aprofundare din propria
sa specialitate restrânsă sau să predea cursuri din
domenii noi, cum ar  legea privind biotehnologiile sau
tehnologiile de genetică moleculară şi legile privind
IT-ul.
Atelierele sau cursurile practice au în atenţie etapele
actuale pe care un avocat le va întreprinde pentru a obţine şi aplica drepturi privind proprietatea
intelectuală. Discipline ca „Practica în Ociile de
brevete”, „Litigii privind dreptul de autor” şi

4. Alex Osborn, Applied imagination, Ed. Charles Scribner’s Sons, New York, 1957, tradus în lb. franceză, Ed.
Dunod, Paris, 1971;
5. W.J. Gordon, Synectics: The Development of Creative Capacity, Ed. Collier Books, London, 1970;
6. G.S. Altşuler, Algoritm izobretenia, Ed. Moscovskii
rabocii, Moskva, 1973;
7. V.P. Branski, Teoria elementarnîh ceastiţ kak obiekt
metodologhiceskogo issledovania, Ed. Universităţii
Leningrad, 1989;

„Susţinerea proceselor pentru avocaţi specializaţi

8. B.L. Zlotin, A.V. Zusman, Izobretateli prişiol na urok,

în proprietate intelectuală” impun studenţilor lucruri

Ed. Lumina, Kişinev, 1990;

care vor deveni normale în practica lor juridică [2].
Cursurile practice sunt adesea cel mai bine predate
de avocaţi practicieni, ca profesori asociaţi, care pot
preda chiar aspectele curente din munca lor de zi cu zi.
Alegerea unui anumit tip de curs, cât mai apropiat de
specializarea respectivă, pentru a  inclus într-un plan
de studiu, va depinde de tipul facultăţii, de grupa de
studenţi, de nivelul şi tipul programului etc. Se ştie că,
la majoritatea programelor universitare, când se decide
formarea unui plan de învăţământ care să cuprindă una
din cele patru discipline legate de creativitate sub forma
cursurilor individuale sau competitive într-o specializare de aprofundare sau de Master, vor începe cu un
program de o complexitate adecvată. În cazul cursurilor

9. G.S. Altşuller, B.L. Zlotin, A.V. Zusman, V.I. Filatov,
Poisk novîh idei: oт ozarenia k tehnologhii (Teoria i
praktika reşenia izobretateliskih zadaci), Ed. Сartеa
Moldoveneasсă, Kişinev, 1989;
10. A.I. Polovinkin, Teoria proektirovania novoi tehniki: zaconomernosti tehniki i ih primenenia, Ed.
Informălektro, Moskva, 1991;
11. A.I. Polovinkin, Zakonî stroenia i razvitia tehniki, Ed.
Politehniceskii Institut, Volgograd, 1985;
12. V. Belous, Bazele peformanţei - Ingineria
performanţei umane, Ed. Performantica, Iaşi, 1995;
13. V. Belous, Inventica, Ed. „Gh. Asachi”, Iaşi, 1992;

tiv, unul sau două cursuri de specialitate, un atelier

14. V. Belous, Manualul inventatorului, Ed.Tehnică,
Bucureşti, 1990;

sau curs practic şi una sau două discipline opţionale.

15. V. Belous, Rădăcinile şi drumurile proceselor de

de aprofundare, acestea vor include un curs introduc-

În schimb în cazul unui Master, planul de învăţământ
este mai dezvoltat, crescând numărul şi complexitatea
cursurilor, pe măsură ce nivelul studenţilor şi interesul
facultăţii va creşte, deseori existând un singur factor de
limitare a complexităţii planului de învăţământ - dorinţa
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SUMMARY

The paper represents a prime image on the experience in Iassi higher education in the eld of inventions and contribution of other institutions and centers of the world, accentuating the place and the
role of the afferent disciplines in the formation of future specialists in the eld of technical creativity
and protection of intellectual, industrial and cultural property rights. Moreover, in the light of the
contributions made by WIPO, Universities, and other international organizations in prole, there are
represented some aspects on the disciplines as well as abstract, professional and practical courses
conceiving, together with elaboration of the analytic programs and the education plans methodology.
In this connection, it is marked out the role of some state bodies, stimulating the technical creation
beginning with the conception up to the application.
Keywords: invention, intellectual, industrial and cultural property, trans- and interdisciplinarity,
patent for invention, professional education, analytic programs, education plan.

CALENDAR
La 21 august 1956 s-a născut la Coşerniţa, Floreşti, Valeriu GONCIARUC, doctor în ştiinţe tehnice,
conferenţiar universitar la Universitatea Tehnică a Moldovei, autor a circa 50 de lucrări ştiinţice, a 15
invenţii brevetate.
V. Gonciaruc urmează doctorantura la Institutul de Fizică Aplicată al AŞM, ulterior ind cercetător ştiinţic
inferior, apoi cercetător ştiinţic superior. Susţine teza de doctor în ştiinţe tehnice cu tema „Duricarea
pieselor în stratul magnetouidizat”. Primele rezultate în activitatea inventivă sunt înregistrate de către
V. Gonciaruc în anul 1990. Până în prezent a brevetat lucrări ce ţin de procedee şi dispozitive pentru aplicarea învelişurilor pe suprafeţe metalice. Din anul 2001 deţine brevetul României (RO115546C1) privind procedeul şi instalaţia pentru obţinerea materialelor electrodice cu proprietăţi modicate. Invenţia „Masajor
magnetodinamic” şi-a găsit aplicare în practică. Încercările medicale, efectuate la Spitalul Clinic Republican (Secţia de zioterapie) şi în Clinica stomatologică a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „N.
Testemiţanu” au demonstrat ecacitatea masajorului magnetodinamic în tratarea diferitor afecţiuni, cum
sunt ulcerul, bronşita, prostata, artroza, parodontoza etc.
V. Gonciaruc a expus rezultatele cercetărilor sale ştiinţice în circa 50 de lucrări şi, 30 de comunicări la
forumuri de specialitate.
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PROTECŢIA PROPRIETĂŢII INTELECTUALE
ÎN REPUBLICA MOLDOVA
(informaţie succintă) (5)

Continuare din nr. 2, 2006

PROTECŢIA OBIECTELOR DREPTULUI DE AUTOR
ŞI DREPTURILOR CONEXE

L

c)

egislaţia privind dreptul de autor şi drepturile

audio- sau videoimprimare (mecanică, magnetică,
numerică, optică etc.);

conexe:
d) de imagine (desen, schiţă, tablou, plan, desen

Ô

Legea nr.293-XIII/1994 privind dreptul de autor
şi drepturile conexe

tehnic, cine-, tele-, video- sau fotocadru etc.);
e)

construcţie etc.);

Modicată prin:

Ô

Legea nr. 1009-XIII din 22 octombrie 1996;

Ô

Legea nr. 29-XIV din 28 mai 1998;

Ô

Legea nr. 1207-XIV din 28 iulie 2000;

Ô

Legea nr. 1268-XV din 25 iulie 2002;

Ô

Legea nr. 206-XV din 29 mai 2003;

Ô

Legea nr. 430-XV din 31 octombrie 2003;

Ô

Legea nr. 294-XV din 28 iulie 2004;

Ô

Legea nr.1459-XV/2002 privind difuzarea

f)

Obiecte ale dreptului de autor sunt:

exemplarelor de opere şi fonograme;
Hotărârea Guvernului nr. 901 din 28.08.2001
cu privire la înregistrarea de stat a operelor ocrotite

a)

Hotărârea Guvernului nr. 641 din 12.07.2001

b) operele dramatice şi muzical-dramatice, scenariile,
proiectele de scenarii, libretele, sinopsisul lmului;

OBIECTELE DREPTULUI DE AUTOR
Dreptul de autor se extinde asupra operelor literare,
de artă sau ştiinţice exprimate în formă:
a)

e)

b) orală (rostire publică, interpretare publică etc.);
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operele audiovizuale (cine-, tele-, videolme, lme
cu diapozitive etc.);

f)

operele de pictură, sculptură, gracă şi alte opere
de artă plastică;

g) operele de arhitectură, urbanistică şi de artă
horticolă;
h) operele de artă aplicată;
i)

operele fotograce şi operele obţinute printr-un
procedeu analogic fotograei;

j)

hărţile, planurile, schiţele şi operele plastice referitoare la geograe, topograe, arhitectură
şi alte ştiinţe;

scrisă (manuscris, dactilograe, note muzicale
etc.);

operele muzicale cu sau fără text;

d) operele coregrace şi pantomimele;

cu privire la tarifele minime ale remuneraţiei
de autor.

operele literare (cărţi, broşuri, articole, programe
pentru computer etc.);

de dreptul de autor şi drepturile conexe;

Ô

în alte forme cunoscute în prezent sau care
urmează să e descoperite.

c)

Ô

volumetrico-spaţială (sculptură, model, machetă,

k)

operele derivate şi integrante;

l)

alte opere.

Creaţiile care nu constituie obiecte ale dreptului de

b) la nume - dreptul autorului de a decide cum va
gura numele său în timpul valoricării operei

autor
a)

(numele adevărat, pseudonimul sau anonim);

documentele ociale (legile, hotărârile
judecătoreşti, alte documente), precum şi traducerea lor ocială;

c)

d) la stima reputaţiei - la apărarea operei împotriva

b) simbolurile şi semnele statului (drapelele, stemele,

c)

la integritatea operei;

oricărei denaturări, schimonosiri sau altei modicări

ordinele, semnele monetare etc.);

a operei, care poate prejudicia onoarea şi demni-

expresiile folclorice;

tatea autorului;

d) noutăţile zilei şi faptele cu caracter de simplă

e)

(interzice) publicarea ei în orice formă, inclu-

informaţie.

siv dreptul la retragerea ei. Retragerea operei

PREZUMŢIA PATERNITĂŢII

din reţeaua de comercializare în legătură cu
schimbarea convingerilor autorului se permite cu

Autor este persoană zică prin a cărei muncă crea-

condiţia că acesta va acoperi în prealabil pagubele

toare a fost creată opera. Nu se consideră autor per-

deţinătorului dreptului de folosinţă a operei.

soana care a contribuit la crearea operei printr-un aport
nanciar sau organizatoric.
Autorul este în drept să înregistreze la Agenţia de Stat
pentru Proprietatea Intelectuală opera de literatură, artă
sau ştiinţă. Paternitatea aparţine persoanei, sub al cărei

de a da publicităţii opera sa sau de a permite

Dreptul patrimonial înseamnă dreptul autorului sau
altui titular al dreptului de autor de a efectua, de a permite sau de a interzice efectuarea următoarelor acţiuni:
a)

reproducerea operei;

nume a fost publicată opera, dacă nu există alte dovezi
sau până la proba contrarie.

b) difuzarea exemplarelor operei, inclusiv prin comercializare, închiriere şi prin alte modalităţi;

Pentru a informa publicul despre drepturile sale, titularul
are dreptul să folosească simbolul ocrotirii dreptului de

c)

autor, care se imprimă pe ecare exemplar al operei şi

unea autorului sau a altui titular al dreptului de au-

constă din trei elemente:
a)

litera latină C inclusă într-un cerc - C ;

b) numele (denumirea) titularului drepturilor exclusive

c)

tor;
d) demonstrarea publică a operei;

de autor;

e)

interpretarea publică a operei;

anul primei publicări a operei.

f)

comunicarea publică a operei, inclusiv prin retrans-

DUALISMUL DREPTULUI DE AUTOR
Dreptul de autor se constituie din drepturi cu caracter
patrimonial (economic) şi nepatrimonial (personal,

misie;
g) traducerea operei;
h) prelucrarea, adaptarea, aranjamentul şi alte asemenea modicări ale operei;

moral).
Drepturile personale ale autorului nu pot  înstrăinate

i)

alegerea lor personală, să poată avea acces la

patrimoniale, astfel că autorul operei beneciază de

operă din orice loc şi în orice timp (dreptul la comu-

următoarele drepturi personale:

nicare publică în regim interactiv, inclusiv prin Internet);

la paternitate - dreptul de a se considera autor şi
de a cere o atare recunoaştere, inclusiv prin
indicarea numelui său pe ecare exemplar de
operă publicată sau la interpretarea în public a
operei, dacă aşa ceva este posibil;

comunicarea pentru informare generală a operei în
asemenea mod ca reprezentanţii publicului, la

şi sunt imprescriptibile în caz de cedare a drepturilor

a)

importarea exemplarelor operei pentru difuzare,
inclusiv a exemplarelor confecţionate cu permisi-

j)

comunicarea operei prin eter (inclusiv prin satelit)
sau prin cablu.
(Va urma)
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DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ
Continuare din nr. 2, 2006

110. Cerere iniţială

S

Certicat de adicion

E

First application

R

Свидетельство на дополнение

F

Premiиre demande

G

Erste Anwendung

S

Premiere pregunta (aplicacion)

R

Первая заявка

Cerere iniţială este cererea depusă de solicitant într-o ţarăparte la Convenţia de la Paris. Prioritatea poate  stabilită
la data depunerii unei sau mai multor cereri iniţiale, în cazul
în care cererea a fost depusă la AGEPI în termen de 12 luni
de la această dată (prioritate convenţională). Termenul în
cauză începe să curgă de la data depozitului primei cereri;
ziua depozitului nu este cuprinsă în termen.

111. Cerere internaţională (conform PCT)
E

International application (under the PCT)

F

Demande internationale (selon le PCT)

G

Internationale Anmeldung (nach dem PCT)

113. Certicat complementar

S

Solicitud international (según el PCT)

E

Certicate of addition

R

Международная заявка (в соответствии с РСТ)

F

Certicat complimentaire

Cerere de brevet depusă la un ociu receptor, în conformitate cu Tratatul de Cooperare în Domeniul Brevetelor
(PCT), cuprinzând o petiţie, descrierea, una sau mai multe
revendicări, desene, dacă este cazul şi rezumatul. Cererea
internaţională constituie unul din elementele obligatorii ale
fazei internaţionale a procedurii de protecţie în străinătate a
unei invenţii. Cererea internaţională, în forma şi conţinutul
prevăzute de tratat (PCT) şi de regulamentul său de aplicare, se depune la un ociu receptor, care în condiţiile
prevăzute o transmite atât la Biroul Internaţional al OMPI
(exemplarul original), cât şi la o Administraţie de documentare internaţională (o copie). Orice cerere internaţională
care îndeplineşte dispoziţiile tratatului şi căreia i-a fost
acordată o dată de depozit internaţional are de la această
dată efectele unui depozit naţional reglementar în ecare
stat desemnat; această dată este considerată ca dată de
depozit efectiv în ecare stat desemnat.

112. Certicat adiţional
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Titlu de protecţie pentru invenţii, cunoscut în legislaţia franceză privind brevetele de invenţie, care are ca obiect dezvoltarea cel puţin a unei revendicări a unui brevet principal sau
a unui certicat de utilitate şi are o durată de valabilitate care
începe la data depozitului cererii de certicat adiţional şi se
termină la expirarea valabilităţii acestuia. Conform legislaţiei
franceze, un brevet poate conduce la mai multe certicate
adiţionale, iar un singur certicat adiţional nu se poate referi
la mai multe cereri de brevet sau brevete de invenţie. Certicatul adiţional este supus vericării existenţei de activitate
inventivă în raport cu brevetul principal, cu condiţia ca acesta să facă parte din stadiul anterior, adică acesta să  fost
publicat în momentul cererii certicatului adiţional. Obiectul
unui certicat adiţional este o invenţie care perfecţionează o
invenţie de bază (prin adăugarea unor elemente noi sau prin
modicarea unor elemente existente).

G

Zusatzbescheinigung

S

Certicado de adicion

R

Дополнительное свидетельство

Certicatul complementar de protecţie pentru produsele farmaceutice se acordă de către AGEPI la cererea titularului
de brevet de bază. Certicatul oferă aceleaşi drepturi conferite de brevetul de bază şi dă naştere aceloraşi drepturi
şi obligaţii. Pe durata valabilităţii certicatului, titularul este
obligat să plătească anual taxele legale de menţinere în vigoare a certicatului. Cererea care include datele de identicare ale solicitantului, numărul brevetului, data şi numărul
autorizaţiei de comercializare a produsului acordate se
depune la AGEPI în termen de 6 luni de la data acordării
autorizaţiei de comercializare a produsului farmaceutic.
Dacă autorizaţia de comercializare a produsului farmaceutic a fost acordată înainte de eliberarea brevetului de bază,
cererea trebuie să e depusă în termen de 6 luni de la data
eliberării brevetului.

E

Certicate of addition

F

Certicat d’addition

114. Certicat de autor

G

Additionsunterlage (Additionzertikat)

E

Inventator’s certicate

F

Certicat d’auteur

G

Ernderschein

S

Certicado de inventor

R

Авторское свидетельство

Titlu de protecţie pentru invenţii acordat şi eliberat în virtutea legii de un organ unic de stat, competent care conferă
statului, prin unităţile sale economice, dreptul exclusiv de
exploatare a invenţiei. Certicatul de autor a apărut în
Uniunea Sovietică. Invenţia socotită utilă de Comitetul de
Invenţii putea  declarată, prin hotărârea Prezidiului Consiliului Superior al Economiei Naţionale, proprietate a statului.
Invenţiile care făceau obiectul unui certicat de autor puteau
 aplicate de orice cetăţean sau instituţie în condiţiile legii.
Această aplicare era însoţită şi de o remuneraţie, apreciată
e în acord cu autorul, e din ociu în caz de dezacord.
Iniţial, certicatul de autor sovietic a avut o durată de valabilitate nelimitată. În 1983, printr-un amendament, s-a stabilit o durată de valabilitate de 15 ani de la data depunerii
cererii de certicat de autor.

S

Certicado de registro de dibujos o modelos industriales

R

Свидетельство о регистрации промышленного рисунка или модели

Titlu de protecţie eliberat în virtutea legii de organul
unic competent al unui stat, prin care se recunosc şi se
protejează drepturile exclusive privind: reproducerea, fabricarea, comercializarea sau oferirea spre vânzare, folosirea,
importul sau stocarea în vederea comercializării desenului
sau modelului industrial. Perioada de valabilitate a certicatului de înregistrare a desenului sau modelului industrial
este de 5 ani de la data constituirii depozitului reglementar
şi poate  reînnoită pentru două perioade succesive de 5
ani. Certicatul poate  anulat în tot sau în parte la cererea unei persoane interesate, dacă se constată că la data
înregistrării cererii de protecţie nu erau îndeplinite condiţiile
pentru acordarea protecţiei.

117. Certicat de înregistrare a mărcii
E

Certicate for the registration of trade mark

115. Certicat de garanţie

F

Certicat d’enregistrement d’une marque

E

Certicate of exhibition

G

F

Attestation d’exposition

Eintragungsschein einer Marke, die Warenzeichenurkunde

G

Ausstellungsbescheiningung

S

Certicado de registro de una marca

S

Certicado de exposicion

R

Свидетельство о регистрации товарного знака

R

Гарантийное свидетельство

Titlu de protecţie eliberat în virtutea legii de organul unic
competent al unui stat care atestă faptul că marca a fost
înregistrată în Registrul mărcilor înregistrate ca urmare
a constatării noutăţii şi distinctivităţii acesteia. Certicatul de înregistrare a mărcii se eliberează în urma unei
examinări de fond (în Republica Moldova) care ţine seama de îndeplinirea următoarelor condiţii: să aibă noutate,
să reprezinte un semn care nu aparţine domeniului public, să nu e susceptibilă de a  confundată cu o marcă
existentă asupra căreia există un drept privativ anterior, să
nu e un semn descriptiv, un semn imoral sau ilicit. În urma
examinării de fond a cererii se emite o decizie de admitere
a publicării mărcii, care are loc în termen de 2 luni de la
luarea deciziei. În termen de 3 luni de la publicarea mărcii,
dacă nu apar contestaţii, se emite decizia de înregistrare
a mărcii. Eliberarea certicatului este supusă plăţii taxelor
legale. Certicatul de înregistrare a mărcii conferă titularului
său, începând de la data depozitului, drepturi exclusive de
exploatare pe o perioadă de 10 ani.

Document anexat unei cereri de brevet de invenţie în care
se invocă prioritatea unei invenţii expuse la o expoziţie
internaţională organizată pe teritoriul Republicii Moldova
(sau în statele membre ale convenţiilor la care şi Republica Moldova este parte), anterior datei de depunere a
cererii respective de brevet de invenţie la AGEPI. Certicatul de garanţie trebuie să cuprindă: numele şi adresa
administraţiei care a organizat expoziţia în care a fost
prezentată invenţia, denumirea expoziţiei, adresa şi data
deschiderii acesteia, numele, prenumele şi adresa persoanei zice sau sediul persoanei juridice care a depus obiectul invenţiei în expoziţie, data la care s-a făcut expunerea
publică, numărul şi data certicatului de garanţie, o copie
a descrierii obiectului expus, autenticată de administraţia
expoziţiei, din care să rezulte că obiectul expus este identic
cu cel descris, o traducere în limba română a acestei descrieri. Recunoaşterea priorităţii de expoziţie se face dacă
cererea de brevet se depune în maximum 6 luni de la data
introducerii produsului în expoziţie. Termenul de 6 luni nu va
prelungi termenele de prioritate convenţională.

118. Certicat de înregistrare a modelului de
utilitate

116. Certicat de înregistrare a desenului sau
modelului industrial

E

Certicate for the registration of utility model

F

Certicat d’enregistrement d’un modиle d’utilité

E

Certicate for the registration of industrial design

G

Eintragungsschein das Gebrauchsmuster

F

Certicat d’enregistrement d’un dessin ou modиle industriel

S

Certicado de registro de modelo de utilidad

G

Eintragungsschein der industriellen Zeichung oder
Modells

R

Свидетельство о регистрации полезной модели
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NU CĂUTAŢI ÎNTUNERICUL CU LUMÂNAREA!
(Em TARLAPAN)

EPIGRAME DE MARCĂ
Fenomen stomatologic

Culesul viilor

Numai dinţi şi bani,
Dinţii se răresc,

Se tot petrece anual
Aceeaşi milenară dramă:
Culesul viilor pe deal

Banii se-nmulţesc.

Şi-al „morţilor”, mai jos, la cramă!

De un car de ani;

Ion CUZUIOC

Epigrama
Epigrama-i muză calmă,

Unui salariat

Calvarul unui arbore

Care-atunci când se iveşte,

Nu suportă strâmbătatea –
Iată marele lui viciu;
Caută-ndârjit dreptatea

De-a lungul anilor mereu

Şi pe urmă… alt serviciu.

Ajuns hârtie de ziar.

Te alintă-ncet c-o palmă
Şi cu alta te cârpeşte.
Dimitrie JEGA

S-au scris prostii pe trunchiul meu,
Nu scap nici azi de-acest calvar

Ion DIVIZA

În goana vieţii
Din zori în noapte, tot o apă
Şi-n şirul zilelor la fel.
Aleargă omul către groapă
De iese suetul din el.
Nicolae GHIŢESCU

Unde-s vremurile-acele…
Cu salarii garantate?
Rezolvam probleme grele
(De cuvinte-ncrucişate!)
Ioan BĂLAN

Zace, îngropat în tină,
Cristofor Columb, erou,
Care nu a fost găină,
Însă a creat un ou.
Florin IORDĂCHESCU

Justicare
În seara asta, draga mea,
Independent de-a mea voinţă,
Nu vin, că merg la o şedinţă
Şi-am să rămân să dorm la ea.
Florin CRISTEA

Exagerări
Natura, cu-ale sale oşti,
Mereu în vervă ca şi-acuma,
Firesc să  creat şi proşti,
Dar prea s-a întrecut cu gluma!
Nicolae PETRESCU

Iulian BOSTAN

Pe lespedea lui Cristofor
Columb

Funcţionarul nostalgic

Modestie şi orgoliu

Desen de Octavian BOUR

Savanţii se amuză

Cunoscutul chimist-organician Robert Woodward (1917-1979) se prezentă
la deschiderea conferinţei Asociaţiei chimiştilor germani din München
purtând o cravată pe care era brodată formula de structură a stricninei,
descifrată de el. Iar a doua zi veni cu o cravată obişnuită.
- De ce? Îl întrebă un amic.

Promovări
Maimuţei, sincer, nu i-a fost pe plac
Când a primit o funcţie mai sus.
Dar leul a chemat-o şi i-a spus:
„Primeşte, nu  proastă! Om te fac!”
Gheorghe LEU

108

Alexandru CLENCIU

- Azi sunt aici incognito!
Un alt savant, Jean d’Alembert (1717-1783), într-o zi, când urma să demonstreze studenţilor propria lui teoremă, începu cursul astfel:
- Iar acum vom trece la teorema, numele căreia am onoarea să-l port!
(Din colecţia lui Dumitru BATÎR)

ÎN ATENŢIA PERSOANELOR INTERESATE
Vreţi să aveţi succes pe piaţă?

Serviciile oferite de noi prin intermediul „Bursei
invenţiilor” vor constitui un pas important în sensul

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală acordă

căutării potenţialilor investitori, în implementarea

asistenţă publicitară gratuită titularilor de drepturi

şi lansarea inovaţiilor dumneavoastră pe piaţă.

privind valoricarea obiectelor de proprietate industrială
(OPI).

Pentru relaţii suplimentare, vă rugăm să vă adresaţi la
AGEPI, Secţia marketing, servicii, tel.: 400593; 400591

Vreţi să vă promovaţi invenţiile, soiurile de plante,
modelele de utilitate, alte OPI pentru încheierea
unor protabile contracte de licenţă sau cesiune în
vederea implementării lor în producţie?
Adresaţi-vă la redacţia revistei „Intellectus” cu propuneri
concrete de exploatare a obiectelor de proprietate
industrială pe care le deţineţi.

şi redacţia revistei „Intellectus”, tel.: 400586
Adresa noastră:
str. Andrei Doga nr. 24/1, MD-2024, Chişinău,
Republica Moldova
www.agepi.md
E-mail: ofce@agepi.md

STIMAŢI CITITORI!
ABONAŢI-VĂ LA PUBLICAŢIILE AGEPI PE ANUL 2007:
BOPI
(Buletin Ocial de Proprietate Industrială) indice 22200,
ediţie lunară
l

Preţ de abonare pentru un exemplar – 60 lei

l

Preţ de vânzare în numerar – 75 lei

“Intellectus” (indice 76959)
revistă de proprietate intelectuală.
Periodicitatea – 4 numere pe an
l

Preţ de abonare pentru un exemplar – 85 lei

l

Preţ de vânzare în numerar – 100 lei

“Bursa invenţiilor” (indice 21364)
supliment la revista “Intellectus”, ediţie lunară.
l

Preţ de abonare pentru un exemplar – 25 lei

l

Preţ de vânzare în numerar – 30 lei

Abonarea o puteţi face la orice ociu poştal din republică
sau direct la AGEPI
Relaţii la tel. 400596
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