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STIMAŢI PRIETENI,
Cu ocazia Anului Nou-2005 şi a Sărbătorilor de Crăciun, Vă
adresez Dvs., specialiştilor care activează în domeniul proprietăţii
intelectuale, inventatorilor şi cercetătorilor, oamenilor de artă şi
cultură, tuturor partenerilor de afaceri, cele mai calde felicitări şi
urări de sănătate, fericire şi prosperitate.
Să aveţi parte de noroc şi bunăstare, de multă înţelegere şi
susţinere din partea factorilor de decizie, conducătorilor Dvs.
nemijlociţi, colegilor şi celor apropiaţi. Pace în ţară şi în suflet,
realizări cât mai frumoase în plan profesional şi personal.
Fie ca anul 2005 să Vă aducă îndeplinirea celor mai îndrăzneţe
proiecte de cercetare, creaţie şi inovare, satisfacţie deplină în munca
Dvs. nobilă şi necesară societăţii noastre!

LA MULŢI ANI!
Ştefan NOVAC,
Director General AGEPI
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O NOU+ ETAP+ }N DEZVOLTAREA
SISTEMULUI NA|IONAL
DE PROPRIETATE INTELECTUAL+

{tefan NOVAC,
Director General AGEPI

Modificările cadrului normativ-legislativ în domeniul ştiinţei şi inovării efectuate în anul
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2004 au influenţat esenţial sistemul naţional de proprietate intelectuală din ţara noastră. În
rezultatul unor dezbateri conceptuale vizând rolul şi perspectiva implementării cercetărilor
ştiinţifice şi inovaţionale, a fost elaborat şi adoptat Codul cu privire la ştiinţă şi inovare. Acest
act legislativ reprezintă o bază solidă atât pentru dezvoltarea continuă a ştiinţei şi inovării,
cât şi pentru promovarea şi valorificarea produselor activităţii intelectuale. Printre
componentele principale ale acestei baze se situează structurile instituţionale învestite cu
funcţii specifice – Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic, Consiliul Naţional pentru
Atestare şi Acreditare, Centrul Proiecte Internaţionale, Centrul Informaţional şi Biblioteca
Ştiinţifică, Centrul de Instruire Universitară, Postuniversitară şi Perfecţionare, Fondul
Naţional pentru Susţinerea Ştiinţei, Consiliul Consultativ de Expertiză şi altele.
Un loc aparte în Codul pentru ştiinţă şi inovare îl

(AGEPI) şi, respectiv, Agenţia de Stat pentru

ocupă compartimentul consacrat proprietăţii

Drepturile de Autor (ADA).

intelectuale.

Conform prevederilor Codului pentru ştiinţă şi

Până în anul curent problemele legate de

inovare, prin fuziunea celor două agenţii se

protecţia proprietăţii intelectuale erau divizate în

creează o nouă structură – Agenţia de Stat pentru

două domenii distincte „proprietatea industrială”

Proprietatea Intelectuală. Noţiunea de

şi „dreptul de autor şi drepturi conexe”. Existau, de

„proprietate intelectuală” nu este nouă, ea există

asemenea, şi două organisme instituţional-

şi se utilizează în sensul determinat în Convenţia

organizatorice responsabile de soluţionarea

privind instituirea Organizaţiei Mondiale de

problemelor din domeniile menţionate – Agenţia

Proprietate Intelectuală (OMPI), încheiată la

de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale

Stockholm la 14 iulie 1967. Nouă este însă
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abordarea practică a chestiunii respective în ţara

proprietăţii intelectuale pe teritoriul Republicii

noastră, faptul că organizarea şi efectuarea

Moldova, AGEPI exercită următoarele funcţii şi

protecţiei juridice a proprietăţii intelectuale sub

atribuţii de bază:

formă de proprietate industrială, drepturi de autor
şi drepturi conexe va fi realizată de către Agenţia

Ô

stat şi la cadrul normativ-legislativ privind

de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, creată

protecţia proprietăţii intelectuale, precum şi

prin Hotărârea Guvernului nr. 1016 din 13

propuneri vizând perfecţionarea legislaţiei

septembrie 2004.
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală
(AGEPI) este succesoare de drepturi a agenţiilor

naţionale în domeniu;

Ô

desfăşoară activitatea pe principiile autogestiunii

Ô

intelectuale şi exercită supravegherea asupra

de proprietate intelectuală. Ca şi anterior,

executării şi respectării legislaţiei Republicii

hotărârile adoptate pot fi atacate în Comisia de

Moldova şi a tratatelor internaţionale în

Apel a AGEPI, Arbitrajul specializat în domeniul

domeniu, la care Republica Moldova este

proprietăţii intelectuale sau pe cale judiciară.
AGEPI este împuternicită, de asemenea, să

parte;

Ô

protecţiei proprietăţii intelectuale prin

sunt brevetele de invenţii şi brevetele pentru soi

schimburi internaţionale şi achiziţii, asigură

de plantă, certificatele de înregistrare a modelelor

accesul, inclusiv automatizat, la bazele de

de utilitate, mărcilor de produse şi/sau de

date naţionale şi străine;

serviciu, desenelor şi modelelor industriale,

Ô

elaborează, coordonează şi realizează
programele de dezvoltare şi acordurile de

AGEPI reprezintă Republica Moldova în

colaborare cu alte ţări sau organizaţii

Organizaţia Mondială de Proprietate Intelectuală,

internaţionale în domeniul său de activitate;

Consiliul Interstatal (CSI) pentru Protecţia
Proprietăţii Industriale, Oficiul Eurasiatic de

administrează, păstrează, dezvoltă şi
comercializează bazele de date în domeniul

obiectelor de proprietate intelectuală (OPI), cum

precum şi altor OPI.

elaborează propuneri privind dezvoltarea
sistemului naţional de protecţie a proprietăţii

de hotărâri privind protecţia juridică a obiectelor

elibereze în numele statului titluri de protecţie a

organizează şi gestionează sistemul naţional
de protecţie a proprietăţii intelectuale;

fuzionate, are statut de întreprindere de stat şi îşi
şi autofinanţării, fiind independentă în adoptarea

elaborează propuneri referitoare la politica de

Ô

elaborează şi implementează programe de

Brevete, în alte organizaţii internaţionale şi

formare teoretică şi practică şi de

interstatale pentru protecţia proprietăţii

perfecţionare a specialiştilor în domeniul

intelectuale, întreţine şi dezvoltă relaţii de

proprietăţii intelectuale;

colaborare şi cooperare cu ele, precum şi cu
oficiile de profil din alte state.

Ô

înregistrează rezultatele cercetărilor ştiinţifice

Intellectus
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ale organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării;
Dispariţia cuvântului „protecţie” din denumirea
Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală

elaborează şi aplică programe de promovare

presupune extinderea şi amplificarea funcţiilor şi

(implementare) a proprietăţii intelectuale, de

asupra unor domenii ce nu ţin de protecţia

stimulare a activităţii în sfera ştiinţei şi

nemijlocită a proprietăţii intelectuale –

inovării.

înregistrarea rezultatelor ştiinţifice, promovarea
proprietăţii intelectuale, cooperarea cu alte
structuri în vederea facilitării implementării
rezultatelor ştiinţifice şi a invenţiilor.

6

Ô

Problemele legate de protecţia obiectelor de
proprietate industrială (invenţii, modele de
utilitate, soiuri de plante, mărci de produse şi/sau
de servicii, desene şi modele industriale,

În conformitate cu domeniul său de activitate —

topografii ale circuitelor integrate, denumiri de

organizarea şi efectuarea protecţiei juridice a

origine şi indicaţii geografice) sunt soluţionate de
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către AGEPI în cadrul exercitării unor funcţii şi

Ô

atribuţii specifice acestui domeniu de activitate,

dreptului de autor şi ai drepturilor conexe,

care constau în:

adoptă măsurile de rigoare pentru prevenirea
încălcărilor şi restabilirea drepturilor violate;

ü recepţionarea şi expertiza cererilor privind
eliberarea titlurilor de protecţie;

Ô

titluri de protecţie, ale contractelor de licenţă

Ô

date privind repertoriul de opere şi listele

evaluatorilor în domeniul proprietăţii

autorilor din Republica Moldova, ale căror

Colecţiei naţionale de brevete;

ü examinarea şi înregistrarea contractelor de
licenţă, de cesiune, de gaj şi de franchising;

drepturi patrimoniale sunt gestionate în mod
colectiv;

Ô

brevetele de invenţie;

elaborează tarifele minime ale remuneraţiei
de autor;

Ô

monitorizează activitatea organizaţiilor de
administrare pe principii colective a

ü publicarea şi difuzarea descrierilor privind

drepturilor patrimoniale;

Ô

ü elaborarea, publicarea şi difuzarea Buletinului

acordă asistenţă specializată persoanelor
fizice şi juridice în vederea stabilirii de relaţii

Oficial de Proprietate Industrială, revistei de

contractuale pentru valorificarea operelor

proprietate intelectuală „Intellectus”, a altor

protejate prin dreptul de autor şi drepturile

publicaţii de profil;

conexe în ţară şi în străinătate;

ü organizarea, certificarea şi autorizarea

Ô

administrează drepturile patrimoniale ale

activităţilor reprezentanţilor, consilierilor şi

autorilor, titularilor dreptului de autor şi

evaluatorilor în domeniul proprietăţii

drepturilor conexe, precum şi ale succesorilor

industriale;

lor de drepturi, care nu au transmis drepturile
lor patrimoniale către asociaţii de gestiune

ü acordarea, la cererea solicitanţilor sau în mod

colectivă a drepturilor patrimoniale;

planificat, a serviciilor şi/sau asistenţei de
specialitate în domeniul proprietăţii

Ô

industriale;

privind valorificarea peste hotare a creaţiilor
autorilor din Republica Moldova şi cu titulari

calculelor evaluării proprietăţii industriale la

de drepturi străini privind valorificarea

întreprinderi, instituţii şi organizaţii;

ü efectuarea, la cerere, a expertizei de domeniu

creaţiilor lor pe teritoriul Republicii Moldova;

Ô

privind tematica şi rezultatele tehnico-

valorificării creaţiilor lor în Republica Moldova;

Ô

conexe, Agenţia execută următoarele funcţii:

acordă sprijin la constituirea şi/sau reorganizarea organizaţiilor de administrare pe
principii colective a drepturilor patrimoniale;

asigură protecţia drepturilor şi intereselor
legitime ale autorilor, titularilor dreptului de

apără, în condiţiile legii, drepturile autorilor şi
titularilor de drepturi conexe străini în cazul

ştiinţifice.
În domeniul dreptului de autor şi al drepturilor

mediază încheierea de contracte şi încheie
contracte cu persoane fizice şi juridice străine

ü verificarea şi confirmarea, la cerere, a

4/2004

acumulează informaţii şi creează baze de

şi cesiune, ale reprezentanţilor, consilierilor şi

ü administrarea, conservarea şi completarea

Ô

înscrie în Registrul de Stat operele protejate
prin dreptul de autor şi drepturile conexe;

ü gestionarea registrelor naţionale de cereri şi

industriale;

Intellectus

acordă asistenţă juridică autorilor şi titularilor

Ô

înaintează organelor abilitate, în modul

autor şi ai drepturilor conexe, precum şi ale

stabilit, propuneri privind aplicarea

succesorilor lor de drepturi pe teritoriul

sancţiunilor în cazul încălcării dreptului de

Republicii Moldova şi peste hotare;

autor şi drepturilor conexe;
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Ô

înaintează acţiuni în instanţele judecătoreşti
atât în numele autorilor sau titularilor dreptului
de autor şi drepturilor conexe (la solicitarea
lor), cât şi în numele Agenţiei;

Ô

ü fondarea şi dezvoltarea parcurilor şi
incubatoarelor tehnologice, inovaţionale;

ü elaborarea unui mecanism funcţional de
contracarare a cazurilor de încălcare a

efectuează expertiza specializată a exem-

drepturilor asupra obiectelor de proprietate

plarelor de opere şi fonograme.

intelectuală;

Perspectiva şi direcţiile de bază ale activităţii
AGEPI, asupra cărora vor fi concentrate
preponderent eforturile Agenţiei sunt formulate în
Strategia de dezvoltare a sistemului naţional de
protecţie şi utilizare a obiectelor de proprietate
intelectuală până în anul 2010, aprobată de
Guvernul Republicii Moldova în septembrie 2003.
Acestea constau în asigurarea unor condiţii
favorabile pentru persoanele fizice şi juridice
implicate în crearea, protecţia juridică şi utilizarea
obiectelor de proprietate intelectuală prin:

ü dezvoltarea şi perfecţionarea cadrului
normativ-legislativ;

ü pregătirea şi perfecţionarea cadrelor în

ü asigurarea informaţional-documentară în
domeniu;

ü extinderea şi dezvoltarea colaborării
interstatale şi internaţionale;

ü modernizarea sistemului de promovare,
propagare şi popularizare a proprietăţii
intelectuale;

ü crearea unui sistem eficient de evaluare şi
evidenţă statistică a activităţilor ştiinţifice şi
inovative etc.
În atingerea acestor scopuri, contăm pe o
colaborare eficientă, reciproc avantajoasă cu
Academia de Ştiinţe a Moldovei, cu instituţiile de
învăţământ superior şi de cercetare-dezvoltare,

domeniul proprietăţii intelectuale (experţi,

întreprinderile şi organizaţiile inovatoare,

consilieri, reprezentanţi, evaluatori, manageri,

inventatorii şi cercetătorii, autorităţile

avocaţi, judecători etc.);

administraţiei publice centrale şi locale.

SUMMARY

As a result of the conceptual discussions related to the role and perspectives of scientific
and innovational investigations implementation, there was elaborated and adopted The
Code on Science and Innovations. This legislative act represents a reliable basis both for
the continuous science and innovation development and for the promotion and evaluation
of the intellectual products activity. The principle components of this matter stipulated
creation of the State Agency on Intellectual Property by amalgamation of the State Agency

Intellectus
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on Industrial Property Protection and the State Agency on Copyright.
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PERSPECTIVELE {TIIN|EI {I INOV+RII
}N REPUBLICA MOLDOVA

acad. Gheorghe DUCA,
Pre[edinte al Academiei de {tiin\e
a Republicii Moldova

În ultimii ani instituţiile de cercetare din Moldova şi ştiinţa în general au ajuns într-o stare
deosebit de gravă, fapt sesizat de fiecare savant care activează în acest domeniu şi menţionat
în mod convingător de Vladimir Voronin, Preşedintele Republicii Moldova, în cadrul Sesiunii
I a Asambleei Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Această situaţie alarmantă ne-a determinat
să efectuăm o analiză minuţioasă a tuturor componentelor activităţii ştiinţifice, în special din
sfera inovării, care trebuie să contribuie realmente la progresul tehnico-ştiinţific în cadrul
Academiei şi, drept consecinţă, în întreaga republică.
În primul rând, a fost evaluat patrimoniul mate-

redresa situaţia, a fost legalizată paternitatea

rial – clădirile, echipamentul, fondul de carte. În

patrimoniului aflat în gestiune şi elaborat modelul

14 ani el s-a degradat ireversibil, micşorându-se

contractului de transmitere a patrimoniului în

de la 16,5 mlrd. lei la 225,2 mln. lei. Cu regret, s-a

gestiune managerilor. Au fost reziliate contractele

constatat că evidenţa bunurilor materiale şi

de arendă şi încheiate din nou, în condiţii

gestionarea lor pe parcursul anilor a fost sub

avantajoase, s-au întreprins măsuri de

orice nivel. Practic, nici nu se ştia în mod cert câte

recuperare a datoriilor debitoare.

Intellectus
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edificii are Academia de Ştiinţe, iar patrimoniul ei,
nefiind transmis în folosinţa institutelor, a fost
supus delapidărilor. Gospodăria Academiei era
fără stăpân. Drept urmare, unele obiecte au fost
înstrăinate. La momentul actual încercăm să le
recuperăm, dar deocamdată, prin judecată, am
reuşit să restituim doar Direcţia de construcţii şi
montaj „Academstroi”.

În această perioadă a fost evaluată activitatea
inovaţională şi de transfer tehnologic în
instituţiile de cercetare din subordine. S-a
constatat că în ultimii ani nu se mai
implementează brevetele înregistrate sau, din
lipsă de mijloace financiare, îşi pierd valabilitatea.
În prezent sunt supuse acestui pericol peste 200
de brevete. De asemenea, activează insuficient în

O problemă aparte a constituit-o arenda spaţiilor,

domeniul încercării invenţiilor şi uzinele

sector în care s-au comis mari abateri de la

experimentale ale Academiei. Nu se practică

legislaţie în defavoarea Academiei. Pentru a

executarea comenzilor de cercetare la comandă.
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Prezidiul consideră că activitatea de transfer
tehnologic desfăşurată până în prezent nu
corespunde cerinţelor actuale de dezvoltare a
economiei. Pentru a impulsiona procesul de
transfer tehnologic, am convocat o Conferinţă
republicană, în cadrul căreia au fost elaborate o
serie de recomandări privind căile şi metodele de
a pune rezultatele cercetărilor ştiinţifice în serviciul
societăţii.

Una din sarcinile noastre primordiale
o constituie păstrarea şi dezvoltarea
potenţialului ştiinţific uman. Rezultatele
evaluării acestui potenţial demonstrează
că în ultimii 12 ani efectivul lucrătorilor
din sfera cercetare-dezvoltare a
republicii s-a redus de 3,2 ori, constituind
în 2003 doar 31% faţă de anul 1991.
Este alarmantă, în special, reducerea
masivă a numărului de doctori în ştiinţe,
acesta micşorându-se în perioada vizată
de 1,8 ori.

(anii 2000–2001) din PIB, acest indice
fiind într-o descreştere continuă. Pentru
comparaţie: SUA alocă în acest scop
2,62%, Uniunea Europeană - 1,92%,
Suedia - 3,7%, Finlanda - 3,3%, Japonia 2,91%, Germania - 2,46%, Franţa - 2,17%,
Danemarca - 2,07%, Marea Britanie 1,87%, Austria - 1,78%, Irlanda - 1,39%,
Spania - 0,9%, Portugalia - 0,78,
Grecia – 0,51% etc. În acest context,
dacă ne referim la valoarea absolută a
finanţării, constatăm că în Belgia, care are
o populaţie aproximativ egală cu cea a
ţării noastre, se alocă pentru cercetare de
circa 300 de ori mai mult decât în
Republica Moldova.
Şi totuşi, în pofida exodului de cadre, degradării
bazei tehnico-materiale şi finanţării extrem de
reduse, s-au înregistrat unii indici care denotă că
potenţialul ştiinţific-uman din domeniul cercetării
este încă înalt, oferindu-ne uneori rezultate cu
adevărat remarcabile. Astfel, în ultimii 10 ani

Un proces similar a fost semnalat şi în cadrul
Academiei de Ştiinţe. Astfel, în perioada
menţionată, efectivul angajaţilor Academiei de
Ştiinţe s-a redus de 2,24 ori, constituind în 2003
circa 44,6 % faţă de anul 1991. Numărul doctorilor

numărul lucrărilor ştiinţifice publicate a crescut de
1,8 ori, iar al monografiilor editate peste hotare de 4 ori. În anul trecut, de exemplu, cu participarea
colaboratorilor Academiei de Ştiinţe s-au realizat
86 de programe, proiecte şi granturi.

în ştiinţe s-a micşorat de 1,24 ori, ceea ce
reprezintă 81,7% din efectivul lor în anul 1991.
Această scădere poate fi explicată şi prin situaţia
nesatisfăcătoare din domeniul pregătirii doctorilor
în ştiinţă. Datele statistice denotă că, deşi în anii
1991–2003 numărul doctoranzilor s-a majorat de
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peste 3 ori, efectivul celor care şi-au susţinut teza
de doctor a rămas, practic, la acelaşi nivel.
Considerăm că principala cauză a diminuării
potenţialului ştiinţific uman este micşorarea
bruscă a investiţiilor în ştiinţă. În condiţiile când
investiţiile pentru cercetările ştiinţifice constituie
mai puţin de 1% din PIB, se produce inevitabil
degradarea sferei ştiinţei şi inovării.

De menţionat că în ultimii 12 ani
finanţarea ştiinţei în Republica Moldova a
variat între 0,73% (anul 1990) şi 0,18%
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În 2003 în Republica Moldova la un
milion de locuitori au fost înregistrate
aproximativ 55 de brevete, în SUA – 312,
Japonia – 249, Suedia – 196,
Germania – 133, Finlanda – 129,
Uniunea Europeană – 69, Marea
Britanie – 72, Franţa – 69, Irlanda – 45,
Italia – 32. Aşadar, noi ne plasăm în top
mai bine decât Irlanda şi Italia, indicele
înregistrat fiind la nivelul celui mediu
european.
Însă aceste rezultate nu reprezintă mai mult decât
satisfacţia personală a cercetătorilor, ele neavând
un impact deosebit asupra dezvoltării economice a

OBIECTIVE PRIMORDIALE

ţării. Spre regretul nostru, ştiinţa rămâne a fi

comunitatea ştiinţifică şi guvern, prin

are explicaţia sa. Experienţa mondială demons-

încheierea Acordului de parteneriat.

trează că cercetările fundamentale, cele aplicative,
precum şi elaborarea tehnologiilor şi produselor
noi necesită investiţii iniţiale, cheltuieli care pot
aduce beneficii societăţii, iar ştiinţa poate să
devină forţa motrice a dezvoltării economice numai
în cazul când finanţarea ei depăşeşte nivelul de 12% din PIB. Atunci când pentru ştiinţă se alocă mai
funcţia ei socio-culturală. Nivelul minimal de
finanţare care oferă posibilităţi de realizare a
procesului inovativ este de circa 1% din PIB.
Este îmbucurător faptul că aceste lucruri au fost
sesizate la timp de conducerea ţării. Din iniţiativa
Preşedintelui Republicii Moldova, au fost elaborate o serie de măsuri neordinare şi, în unele
privinţe, de pionierat, pentru depăşirea crizei
profunde în care se află azi ştiinţa noastră, pentru
reformarea sistemului de organizare şi
administrare a sferei ştiinţei şi inovării, unul din
scopurile principale fiind antrenarea mai activă şi
eficientă a comunităţii ştiinţifice în gestionarea
cercetărilor.

Codul cu privire la ştiinţă şi inovare a schimbat
radical rolul şi locul Academiei de Ştiinţe în
sistemul nou de organizare şi administrare a
ştiinţei. Devenind unica instituţie publică de
interes naţional în sfera ştiinţei şi inovării coordonator plenipotenţiar al activităţii de
cercetare şi inovare, Academiei de Ştiinţe i s-au
delegat competenţele Guvernului în domeniul
ştiinţei şi inovării. Aceasta a condiţionat
modificarea esenţială a structurii organizatorice şi
instituţionale şi a paradigmei funcţionale.
În prezent Academia de Ştiinţe reprezintă centrul
ştiinţific de bază al Republicii Moldova şi acesta e
un lucru firesc întrucât, pe tot parcursul existenţei
sale, AŞM i-a întrunit în rândurile sale pe cei mai
notorii savanţi din întreaga ţară. Ţin să menţionez
că toate institutele, centrele şi laboratoarele de
cercetare aflate, teritorial şi structural, în afara
Academiei vor rămâne să activeze în continuare
dacă, desigur, vor corespunde rigorilor şi vor fi
acreditate. Codul oferă o şansă unică
cercetătorilor din aceste instituţii să participe la

În această perioadă a fost elaborat, iar ulterior

activitatea secţiilor de specialitate, la adoptarea

examinat şi adoptat în Parlament, Codul pentru

deciziilor, precum şi la gestionarea cercetărilor.

ştiinţă şi inovare. El ne oferă următoarele
avantaje:

Ô
Ô
Ô
Ô
Ô

legii a fost demonstrată în cadrul celor 6 şedinţe
ale secţiilor care s-au desfăşurat în luna octom-

inovare într-un singur Cod

brie în incinta Academiei, cu ocazia alegerii noilor

a stipulat încheierea Acordului de parteneriat

membri ai secţiilor. La aceste întruniri au participat aproximativ 2000 de cercetători - academicieni, membri corespondenţi, doctori habilitaţi şi

a concentrat gestionarea ştiinţei şi inovării în

doctori în ştiinţe din domeniul medicinii,

Academie

agriculturii, biologiei şi chimiei, fizicii, ştiinţelor
inginereşti, ştiinţelor socio-umane, matematicii şi

a lărgit baza democratică şi autonomia, valori

economiei. Asemenea întruniri au avut loc pentru

tradiţionale ale Academiei

prima dată în comunitatea ştiinţifică a republicii

a creat condiţii favorabile pentru dezvoltarea
cercetării şi inovării

Ô

Viabilitatea şi importanţa acestei noi modificări a

a întrunit toată legislaţia cu privire la ştiinţă şi

dintre Guvern şi Academie

4/2004

stabileşte relaţii de responsabilitate între

neatractivă pentru tânăra generaţie. Acest fapt îşi

puţin de 0,4% din PIB, este asigurată financiar doar

Intellectus

Ô

sporeşte şi concentrează resursele bugetare
la realizarea celor mai importante direcţii de
cercetare şi inovare care vor asigura
competitivitatea şi nivelul produsului ştiinţific
în cadrul cooperării internaţionale

noastre, savanţii manifestând un viu interes,
marcat speranţa într-un viitor mai bun pentru
domeniul în care îşi desfăşoară activitatea.

Devenind o instituţie publică de interes
naţional, Academiei de Ştiinţe i se vor
delega printr-un Acord competenţele
Guvernului în domeniul ştiinţei şi inovării.
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Acordul va prevedea volumul de finanţare
şi va include priorităţile strategice de
dezvoltare a sferei ştiinţei şi inovării pentru
perioada 2005–2008.
De la adoptarea Codului au fost promovate noi
propuneri benefice pentru bugetul pe anul 2005
care, după mulţi ani, va include pentru prima oară
nu doar salarizarea şi indemnizaţiile, dar şi
mijloace financiare pentru renovarea echipamentului, pregătirea cadrelor, acoperirea cheltuielilor
de regie şi renovarea bibliotecii ştiinţifice.
Astfel, bugetul pe anul 2005 va include:

Acţiuni „Republica Moldova - Uniunea Europeană”
(punctul 2.6: Contacte inter-umane „Ştiinţă şi
Tehnologii, Cercetare şi Dezvoltare”).
Astfel, prin CRDF-MRDA vor fi finanţate programe
de granturi în valoare de 1 mln. dolari anual în
domeniile „Agricultură ecologică”, „Viticultură şi
oenologie”, „Surse alternative de energie”,
„Calitatea şi tratarea apei”, „Medicină şi
farmacologie”, „Tehnologii informaţionale” şi un
proiect unic de 200 mii dolari pentru reutilarea
Bibliotecii ştiinţifice a Academiei.
Prin intermediul Comitetului pentru ştiinţă al

salarizarea, indemnizaţiile viagere, mijloacele

NATO, pentru 2006 vom propune un program de

financiare pentru procurarea echipamentului,

proiecte în următoarele direcţii de cercetare:

pregătirea cadrelor, acoperirea cheltuielilor de

Ô

regie, renovarea bibliotecii ştiinţifice. Toate

purificarea apelor reziduale, prelucrarea

aspectele menţionate demonstrează atitudinea

deşeurilor şi a pesticidelor)

de înaltă responsabilitate a conducerii ţării faţă de
viitorul ştiinţei şi creează condiţii favorabile pentru
dezvoltarea cercetărilor la nivelul cerinţelor
actuale. Însă finanţarea bugetară nu a fost

Ô

Securitatea alimentară (agricultură ecologică)

Ô

Sănătatea publică (farmaceutică locală şi
cercetări ştiinţifice în combaterea maladiilor)

niciodată, nici într-o ţară din lume suficientă
pentru asigurarea completă a cercetărilor. Oricum,

Ô

nu poate să nu ne bucure faptul că alocările din

teroriştilor şi prevenirea cataclismelor)

58% faţă de anul trecut, constituind deja nu

Şi încă un aspect pozitiv: în anul viitor, 20% din
mijloacele financiare aprobate vor fi alocate
pentru asigurarea bazei tehnico-materiale a

4/2004
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Prin programul INTAS vom propune pentru
realizare proiecte în valoare de 1 mln. euro,
orientate la priorităţile Moldovei, necesitând
cofinanţarea locală în proporţie de 30%.

institutelor de cercetare, iar pe parcursul

În anul 2005 vom deschide la Chişinău oficiile

următorilor 4 ani alocările pentru ştiinţă vor spori

Comitetului pentru ştiinţă al NATO şi al progra-

până la 1% din PIB. Este cunoscut faptul că una

mului INTAS, care vor monitoriza implementarea

din cauzele principale ale diminuării potenţialului

proiectelor în cooperare cu aceste organisme.

ştiinţific uman o reprezintă micşorarea bruscă a
investiţiilor în ştiinţă. În condiţiile când investiţiile
pentru cercetări ştiinţifice constituie mai puţin de
1% din PIB, are loc inevitabil procesul de
degradare a sferei ştiinţei şi inovării.
Cea mai importantă sarcină strategică în politica

Pentru anii 2004–2010 în republică au fost
stabilite următoarele direcţii prioritare de
cercetare-dezvoltare care, în linii mari, coincid cu
cele ale Uniunii Europene:

Ô

Cercetări fundamentale în matematică, ştiinţe

de cercetare şi inovare a ţării noastre o reprezintă

reale, tehnice, economice, sociale şi

dezvoltarea şi aprofundarea colaborării în cadrul

umanistice

programelor ştiinţifice regionale şi internaţionale
CRDF, UNESCO, NATO, INTAS, BSEC, AIAŞ
(Ucraina), PC6 (UE) şi implementarea Planului de
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Ştiinţa în combaterea terorismului (nanotehnologii, aparate, detectoare pentru depistarea

buget pentru ştiinţă au sporit în anul curent cu
0,21%, ci 0,35% din PIB.

Securitatea ecologică (aprovizionarea cu apă,

Ô

Ştiinţele vieţii şi sănătatea omului

Ô

Ştiinţele agricole şi securitatea alimentară

OBIECTIVE PRIMORDIALE

Ô

Relansarea şi dezvoltarea social-economică

Ô

prin inovare şi transfer tehnologic

Ô

Materiale noi şi tehnologii avansate

Ô

Sisteme energetice, surse alternative de

istoric al identităţii Moldovei în contextul
integrării europene

Ô

Ô
Ô

Ô

Pentru anul 2005, conducerea Academiei de

Biotehnologii, fertilitatea solului şi securitatea
alimentară

Ô

Nanotehnologii, inginerie industrială, produse
şi materiale noi

Valorificarea patrimoniului istoric şi cultural al
Republicii Moldova

Biomedicina, farmaceutica şi sănătatea
omului

Funcţionarea ecosistemelor, biodiversitatea
şi utilizarea raţională a resurselor naturale

Ô

Ô

Tehnologii informaţionale, electronică şi
comunicaţii

Valorificarea resurselor umane, naturale şi
informaţionale pentru o dezvoltare durabilă

energie, prelucrarea şi utilizarea eficientă a
energiei

Punerea în valoare a patrimoniului cultural şi

Ô

Eficientizarea şi asigurarea securităţii
complexului energetic

Ştiinţe a Moldovei propune următoarele priorităţi

Considerăm că Academia de Ştiinţe a Moldovei,

strategice:

realizând Acordul de parteneriat cu Guvernul,

Ô

Edificarea statului de drept

aplicându-l consecvent în practică, va spori
esenţial aportul ştiinţei şi inovării la dezvoltarea
durabilă a ţării.

SUMMARY

The scientific-research institutions of the Republic of Moldova in the last years get into

Intellectus
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difficulties, the fact being noted by each scientist, acting in this field and mentioned by
Vladimir Voronin, President of the Republic of Moldova in the frame of the First Session of
the Assembly of the Academy of Sciences of Moldova. This alarming situation constituted a
subject of a careful analysis of all scientific activities components, particularly, in the field
of innovations that shall really contribute to the technical-scientific progress in the frame of
the Academy and as a result, in the entire republic. The Academy of Sciences of Moldova
realizing the Agreement on Partnership with the Government and putting consequently
thereof in the practice, shall endow the science and the innovation, the lasting development
of the country.
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COOPERAREA INTERNA|IONAL+ –
FACTOR ESEN|IAL }N {TIIN|A MODERN+

dr. hab. Anatol ROTARU
dr. Gheorghe CUCIUREANU,
Consiliul Suprem pentru {tiin\= [i Dezvoltare Tehnologic=

Edificarea unui stat democratic, bazat pe o economie modernă, precum şi integrarea
Republicii Moldova în perspectivă în structurile comunităţii europene necesită o studiere
profundă a evoluţiei economiei europene şi mondiale. Necesitatea elaborării unei paradigme
viabile de dezvoltare durabilă, bazată pe economia inovaţională, pe cunoştinţe şi tehnologii
informaţionale, a devenit un imperativ major pentru toate ţările şi, în mod special, pentru
ţara noastră.
Unul din pilonii decisivi ai tranziţiei la noul tip de

din Republica Moldova, cu toate acţiunile şi

economie îl reprezintă cercetarea ştiinţifică şi

măsurile caracteristice:

învăţământul. Procesele rapide de globalizare,
inclusiv în sferele învăţământului şi cercetării

Ô

internaţionale în domeniul ştiinţei şi inovării;

ştiinţifice, transpunerea într-un ritm avansat a

Intellectus
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rezultatelor cercetării-dezvoltării în aplicaţii
economice, industriale, tehnologice conduc la

Ô

tehnologic;

dezvoltare şi la configurarea unor politici

Ô

desfăşurarea cercetărilor strategice cu un
important potenţial de inovare, care să asigure o
largă competitivitate.

Crearea unei infrastructuri moderne a
cercetării-dezvoltării, inovării şi transferului

revederea politicilor naţionale de cercetarecomunitare supranaţionale orientate spre

Formularea principiilor cooperării

Crearea instituţiilor de cercetare-dezvoltare
comune;

Ô

Extinderea reţelelor naţionale şi includerea lor
în reţelele regionale, europene şi inter-

Datorită acestui fapt, cooperarea ştiinţifică

naţionale;

internaţională şi procesul de aliniere la sistemul
comunitar de cercetare-dezvoltare constituie una
din priorităţile politicilor de cercetare-dezvoltare
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Ô

Participarea în cadrul programelor şi proiectelor internaţionale;
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Ô

Desfăşurarea cooperării ştiinţifice şi inovative

Cercetare”. De fapt, crearea acestui spaţiu vital

internaţionale la nivel de stat, nivel public şi la

pentru ştiinţă şi tehnologie a fost preconizată încă

nivelul întreprinzătorilor şi cercetătorilor, în

în ianuarie 2000, activitatea respectivă repre-

conformitate cu normele şi principiile

zentând în prezent principala politică de cercetare

dreptului internaţional şi ale prevederilor

din Europa.

acordurilor internaţionale;

Ô

PC6 are un buget de 17,5 miliarde Euro pentru

Crearea organizaţiilor internaţionale în

perioada 2002-2006. Activităţile PC6 sunt realizate

domeniul cercetării şi inovării etc.

în concordanţă cu principiile etice, inclusiv cele

În lume există o multitudine de instrumente de
realizare a cooperării internaţionale în domeniul
ştiinţei şi inovării. În contextul orientării strategice
privind integrarea europeană, pentru Republica
Moldova prezintă interes cadrul european în care

reflectate în Carta Drepturilor Fundamentale ale
Uniunii Europene.
Modulele principale de activitate ale PC6 sunt:

Ô

europene

se desfăşoară integrarea ştiinţifică şi posibilităţile
de participare a comunităţii ştiinţifice naţionale la
realizarea respectivului deziderat. În acest sens,
un impact mai mare în atingerea obiectivelor de

ü

PROGRAMUL CADRU 6 AL UNIUNII
EUROPENE (2002-2006)
Programul Cadru 6 (PC6), care determină
strategia dezvoltării tehnico-ştiinţifice a Uniunii
Europene pentru perioada 2002-2006, este un

Priorităţi tematice

1. Genomurile şi Biotehnologiile pentru
sănătate:

integrare ştiinţifică şi tehnologică europeană
comportă următoarele structuri:

Focalizarea şi integrarea cercetării

a) genomurile avansate şi aplicarea lor pentru
sănătate;
b) combaterea celor mai grave maladii.

2. Tehnologiile societăţii informaţionale;
3. Nanotehnologiile şi nanoştiinţele, materialele
multifuncţionale, noile procese de producţie

cumul de acţiuni la nivelul Uniunii Europene care

şi mecanismele;

are drept scop finanţarea şi promovarea cercetării
vizând următoarele obiective:

4. Spaţiul şi aeronautica;

Ô

5. Securitatea şi calitatea alimentară;

Formarea spaţiului ştiinţific comun în vederea
creării unor noi locuri de muncă şi sporirii
competitivităţii UE;

Ô

Utilizarea mai eficientă a instrumentelor şi
resurselor financiare pentru atragerea

6. Dezvoltarea durabilă, schimbarea globală şi
ecosistemele;

7. Cetăţenii şi Guvernarea într-o societate
bazată pe cunoştinţe.

Intellectus
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investiţiilor în sfera ştiinţifico-inovaţională;

Ô

Facilităţi pentru sporirea mobilităţii

ü

cercetătorilor ştiinţifici, o atenţie mai mare
savanţilor tineri şi femeilor.

Ô

Structurarea Spaţiului European de
Cercetare (ERA)

PC6 se bazează pe concepţia Spaţiului European
de Cercetare (European Research Area). La

Activităţi specifice acoperind un vast domeniu
al cercetării

ü

Cercetare şi inovare;

conducerea Uniunii Europene a cerut să fie

ü

Resurse umane şi mobilităţi;

utilizate mai eficient disponibilităţile de cercetare

ü

Infrastructuri de cercetare;

ü

Ştiinţă şi societate.

Conferinţa de la Lisabona din martie 2003,

europene prin crearea unei pieţe interne pentru
ştiinţă si tehnologie - “Spaţiul European de
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Ô

Stimularea întăririi Ariei de Cercetare

stagii de pregătire, cercetătorii experimentaţi,

Europene

doctorii sau cei cu minimum patru ani de

ü

Coordonarea activităţilor de cercetare;

ü

Dezvoltarea politicilor de inovare-cercetare.

experienţă, de la caz la caz, orice alte persoane
fizice sau juridice din ţările UE, ţările asociate sau
terţe ţări.

Diversele tipuri de proiecte şi acţiuni pentru

Republica Moldova nu este stat membru la PC6.

implementarea PC6 poartă denumirea de

Al şaselea program este, însă, mult mai deschis

instrumente. Principalele tipuri de instrumente

pentru participarea terţelor părţi decât prece-

sunt:

dentele. Astfel, pentru finanţarea participării
cercetătorilor din statele CSI la realizarea proiec-

Ô

Reţele de Excelenţă (NoE);

Ô

Proiecte Integrate (IP);

Ô

Proiecte de Cercetare cu focalizare specifică
(STREP);

Ô

Acţiuni de Coordonare (CA);

Ô

Acţiuni de Suport Specifice (SSA);

Ô

Articolul 169;

Ô

Proiecte de Cercetare Specifice pentru ÎMM-uri;

Ô

Acţiuni specifice pentru promovarea

special şi stabilite regulile de participare. Republica Moldova poate beneficia de finanţarea PC6 în
două moduri:

1. Participând în consorţiile europene care
realizează proiecte în cadrul Priorităţilor
tematice. Participanţii din Moldova pot intra în

infrastructurilor de cercetare;

Ô

telor Priorităţilor tematice a fost prevăzut un fond

Acţiuni de suport Marie Curie.

consorţii la diferite etape de realizare (la
lansare, pe parcursul cercetărilor) şi cu statut
juridic diferit (contractant, membru,
subcontractant). Includerea în consorţiu poate
fi facilitată prin stabilirea legăturilor cu
parteneri europeni, receptarea informaţiei
despre consorţiile în curs de creare şi
proiectele realizate, desfăşurarea unei
activităţi informaţionale active în scopul

Trăsăturile de bază care disting PC6 de alte

promovării rezultatelor proprii. Există diverse

programe de finanţare ale cercetării internaţionale

căi şi instrumente de căutare a partenerilor şi

sau naţionale sunt următoarele:

stabilire a unor legături strânse cu ei, inclusiv

Ô

Dimensiune europeană şi internaţională;

reţeaua de puncte naţionale de contact din

Ô

Obiective strategice;

Ô

Focalizare şi concentrare pe priorităţi

internaţională (INCO2), în cadrul căruia se

tematice;

anunţă periodic concursuri. Pentru statele

Divizarea costurilor şi cofinanţarea unei părţi

mediului, compartimente speciale ale

Intellectus

4/2004

Ô

a cercetării de către participanţi;

Ô

Procesul de selecţie şi înaintare a propunerilor de proiecte;

Ô

Managementul proiectului, cu o mare autonomie a consorţiului.

În cadrul PC6 pot participa, conform principiului
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ţările europene, prezentă şi în Moldova.

2. Participând în programul de cooperare

CSI, ca priorităţi au fost stabilite protecţia
medicinii, diferite acţiuni de sprijin, susţinerea
participării savanţilor din aceste ţări la conferinţe, simpozioane şi seminare europene.

EUREKA - O INIŢIATIVĂ
EUROPEANĂ ÎN DOMENIUL
TEHNOLOGIILOR AVANSATE

eligibilităţii, universităţile, institutele de cercetare,

EUREKA (European network for market-oriented

companiile inovative, ÎMM-urile, grupurile de ÎMM-

R&D) este o iniţiativă deschisă, care îşi propune

uri, administraţiile publice, studenţii, cercetătorii în

să realizeze, prin proiectele sale, produse,

faza de formare, în general pentru mobilităţi şi

tehnologii şi servicii de nivel european, prin

OBIECTIVE PRIMORDIALE

colaborarea întreprinderilor industriale,

Un proiect EUREKA porneşte de la o idee –

întreprinderilor mici şi mijlocii, unităţilor

pentru dezvoltarea unui nou produs, tehnologii

de cercetare-dezvoltare, universităţilor din ţările

sau serviciu, care va revoluţiona piaţa europeană

europene.

sau mondială, ameliorând substanţial produsele,

EUREKA a fost fondată de 17 state vest-europene
la Conferinţa Miniştrilor Cercetării din 6 noiembrie
1985, prin Declaraţia de la Hanovra. Din 1992
iniţiativa şi-a deschis porţile pentru noi membri

tehnologiile şi serviciile existente. Iniţiatorii
proiectelor EUREKA pot fi: firmele industriale,
întreprinderile mici si mijlocii, unităţile de
cercetare şi universităţile.

din ţările Europei centrale şi est-europene. Iar

EUREKA nu este un organism de finanţare.

începând cu anul 1998 a fost încurajată

Participanţii la proiect au responsabilitatea

participarea la proiectele EUREKA a unor

asigurării finanţării proiectelor. Autorităţile

parteneri din întreaga lume, permiţând astfel

naţionale ale unei ţări membre a acestui program

industriei europene să „lucreze cu cei mai buni”.

european pot sprijini financiar, în condiţii pe care

În prezent EUREKA include: 34 state membre, 3

ele le stabilesc, proiectele EUREKA.

state NIP (cu puncte naţionale de contact), o ţară
asociată. De menţionat că din fosta URSS state
membre au devenit Ţările Baltice şi Rusia, iar
Ucraina este stat NIP.
EUREKA reprezintă unul din cele mai importante
programe europene de cercetare aplicativă şi
funcţionează după principiul “de jos în sus”,

Un proiect EUREKA este o propunere definită şi
condusă de parteneri, cu participarea a cel puţin
două state membre, în vederea dezvoltării unor
produse, procese sau servicii de înaltă calitate.
Există următoarele tipuri de proiecte:

Ô

dimensiuni mari, conduse de industrie, în

utilizând o birocraţie redusă, o structură

domenii de importanţă strategică pentru

organizatorică flexibilă, un circuit informaţional

Europa;

eficient, o expertiză largă, beneficiind de
concentrarea resurselor, împărţirea cheltuielilor,

Ô

posibilităţi de acces la fonduri publice şi pe mai
multe pieţe. Participanţii decid de sine stătător
direcţionarea proiectului, selecţia partenerilor,

rezultatelor.

Ô

participanţi fiind întreprinderile mici şi mijlocii.
Proiectele obţin statutul de proiect EUREKA
(marcă a calităţii) numai după evaluarea şi
aprobarea lor. Proiectele sunt evaluate:

bază, acţiunea căruia conduce la urgentarea

Ô

vederea sporirii productivităţii şi a capacităţii

la nivel naţional, de către coordonatorii
naţionali de proiecte;

europene. Tematica abordată este orientată în

4/2004

Proiecte individuale (tradiţionale): un subiect,

EUREKA constituie unul din instrumentele de
creării unei comunităţi tehnologice

Intellectus

Proiecte “Umbrella”: reţea de proiecte într-o
anumită zonă tematică;

costul, durata desfăşurării, conducătorii
proiectului, modul de împărţire a riscurilor şi

Proiecte - Programe “Cluster”: proiecte de

Ô

la nivelul EUREKA, conform criteriilor de

competitive a industriilor şi economiilor europene

confirmare a calităţii proiectului (Project

prin consolidarea colaborării între domeniile

Assessment Methodology (PAM).

industriei, cercetării şi învăţământului.

Pentru a deveni membru al EUREKA, Republica

Scopul principal al proiectelor EUREKA îl

Moldova trebuie să obţină iniţial statutul NIP (ţară

constituie creşterea competitivităţii europene

cu puncte naţionale de contact la EUREKA) şi să

şi realizarea de produse şi tehnologii competitive

aibă participări la realizarea unor proiecte ale

pe piaţa mondială, cum sunt cele realizate în

acesteia. Organizaţiile din statele ne-membre

cadrul NAFTA (Acordul Nord-American de Comerţ

EUREKA pot participa la proiecte numai cu

Liber) şi ASEAN (Asociaţia Statelor din Asia de

acordul conducătorului de proiect şi

Sud-Est).

coordonatorilor naţionali de proiecte.
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COST
COST (European Co-operation in the field of

interesul pentru tematica de cercetare respectivă,
prin intermediul Secretariatului Naţional COST.

Scientific and Technical Research) reprezintă un

Există următoarele domenii COST: agricultură şi

cadru european de cooperare în ştiinţă şi

biotehnologii, chimie, mediu, dinamica fluidelor,

tehnologie, care permite o coordonare la nivel

ştiinţe şi tehnologii alimentare, silvicultură,

european a cercetărilor finanţate din surse

informatică, materiale, cercetare medicală,

naţionale. În prezent are 34 de tari membre.

meteorologie, oceanografie, fizică, ştiinţe sociale,

COST a fost iniţiat în anul 1971 la Conferinţa

transporturi, inginerie civilă urbană.

telecomunicaţii şi tehnologii ale informaţiei,
Ministerială de la Bruxelles. Încă de la începutul
funcţionării COST, Comisia Europeană a avut un

Aprobarea unei Acţiuni presupune semnarea

rol aparte în dezvoltarea şi coordonarea acestui

protocolului oficial, numit Memorandum de

cadru european de lucru. Pe parcursul celor 33 de

Înţelegere, cuprinzând o Anexă Tehnică în care

ani de funcţionare, cercetătorii ştiinţifici au iniţiat

sunt precizate obiectivele şi este descris pro-

peste 400 de reţele de cercetare pan-europene,

gramul de cercetare şi desfăşurare a colaborării

corespunzătoare fiecăreia din Acţiunile COST, iar

între participanţi.

COST s-a dovedit a fi un mecanism eficient şi
flexibil pentru formarea de reţele de cercetare
internaţionale. În prezent există circa 10 mii de
echipe de cercetare care îşi desfăşoară activitatea
în acest cadru de cercetare.

randumul de Înţelegere în termen de 6 luni de la
intrarea sa în vigoare sau, cu acordul Comitetului de

Ô

contactul cu cercetarea la nivel european;

Instituţiile de cercetare din ţările ne-membre

Ô

brevetarea rezultatelor cercetărilor proprii;

Ô

posibilitatea iniţierii de parteneriate europene.

(Republica Moldova având acest statut) pot
participa în anumite Acţiuni COST, pe baze ce
diferă de la acţiune la acţiune, cu acordul
Comitetului de Management al Acţiunii. Principalul

Mecanismele de funcţionare COST se bazează pe

criteriu pentru admiterea unei instituţii non-COST

următoarele principii:

ca participant la o Acţiune COST este beneficiul

Ô

toate ţările membre COST şi Comisia

participarea la Acţiuni se face pe bază
voluntară şi “à la carte”, asociindu-se numai

4/2004

membre COST, acestea pot semna direct Memo-

Management, după această perioadă.

Europeană pot propune Acţiuni COST;

Intellectus

partea unor reţele naţionale de cercetare din alte ţări

Avantajele participării la acţiuni COST sunt:

Ô

Ô

reciproc. Comitetul Înalţilor Funcţionari (CSO),
organul de decizie al COST, compus din
reprezentanţii tuturor statelor membre poate
anexa condiţii speciale pentru această participare.
Drepturile şi obligaţiile instituţiei respective sunt

ţările interesate;

stabilite printr-un schimb de scrisori între aceasta

o Acţiune COST are ca scop coordonarea la

că instituţia participă la acţiunea dată pe aceleaşi

nivel european a cercetărilor realizate pe plan

poziţii ca şi semnatarii iniţiali ai acesteia, cu

naţional. Activitatea desfăşurată în cadrul

singura excepţie că nu au drept de vot în

şi preşedintele CSO, prin care se clarifică faptul

fiecărei Acţiuni este administrată de un

Comitetul Managerial. Pentru aderarea ulterioară

Comitet de Management.

a Republicii Moldova la COST este importantă

Propunerea unei Acţiuni COST se face în urma
consultării partenerilor din propria ţară şi din alte
ţări pentru asigurarea unui sprijin necesar.
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În cazul în care există interes de participare şi din

participarea instituţiilor noastre la Acţiunile COST.

NATO

Propunerea poate fi aprobată ca o nouă Acţiune

Pe lângă dimensiunile bine cunoscute, cea

COST dacă există deja instituţii interesate din cel

politică şi cea militară, NATO are şi o „a treia

puţin 5 ţări membre COST, care îşi exprimă

dimensiune”, care îşi propune să încurajeze

OBIECTIVE PRIMORDIALE

interacţiunile între oameni, să ia în considerare

şi diurnă pentru lectori şi pentru cursanţii care

provocările care apar în faţa societăţii moderne şi

nu reuşesc să obţină sprijin financiar din alte

să impulsioneze dezvoltarea ştiinţei şi

surse.

tehnologiei. Acest scop este realizat prin
Programul Ştiinţific „Securitate prin Ştiinţă”, la care

Ô

liştilor să beneficieze de experienţa reciprocă

pot participa statele membre NATO şi statele

dobândită în domeniile respective. Vizita

partenere. Republica Moldova are statut de ţară

poate fi de la câteva zile până la maxim o

parteneră şi poate participa în toate activităţile

lună, iar granturile sprijină cheltuielile de

prevăzute de program. Coordonarea Programului

transport şi cazare.

este realizată de către Divizia de Diplomaţie
Publică a NATO şi este implementat cu ajutorul

Ô

Comitetului Ştiinţific al NATO.

care au drept obiectiv facilitarea colaborării
cercetare din ţări membre şi partenere NATO.

componenţa sa două direcţii:

Ô

Sunt disponibile granturi de maximum 5.000

Activităţi de colaborare în domenii
de prioritare cercetare

Euro – pentru 2-3 cercetători pe o perioadă
de un an sau granturi de maximum 23.000
Euro – pentru maximum 5 echipe cu maxi-

Colaborare ştiinţifică în lupta împotriva

mum 5 cercetători pe o perioada de doi ani.

terorismului

Ô

Grantul se oferă pentru acoperirea

Colaborare ştiinţifică pentru contracararea

cheltuielilor de transport, cazare şi diurnă

altor ameninţări la adresa securităţii

efectuate de către cercetătorii implicaţi în
proiect, cu ocazia vizitelor reciproce, pe o

II. Sprijin pentru ţările partenere în
domeniul reţelelor de calculatoare

cercetătorii din ţări partenere, o sumă modică
din grantul câştigat se poate utiliza în scopul

Activităţi de colaborare în domenii prioritare de

achiziţionării de echipament ştiinţific.

Ô

Ştiinţa pentru Pace (SfP), care oferă suport
prin proiecte de cercetare şi dezvoltare

care au drept scop evaluarea critică a

(cercetare aplicativă) pentru ţările partenere şi

cunoştinţelor existente, stabilirea de direcţii

ţările Dialogului Mediteranean. Caracteris-

noi de cercetare, promovarea legăturilor între

ticile acestui subprogram sunt: cercetarea-

cercetătorii din diferite ţări. Durata acestora

dezvoltarea de înaltă calitate, abilitatea de a

este de 2 - 5 zile, se întâlnesc 20 - 50 de

contribui la soluţionarea problemelor,

participanţi, de obicei într-o ţară parteneră.

abilitatea de a promova colaborarea dintre

Fondurile NATO acoperă cheltuielile de

cercetători şi utilizatori, participarea tinerilor

şi diurnă pentru participanţi.

Ô

Ô

Seminariile de cercetare avansată (ARW ),

organizare a seminarului, de transport, cazare

4/2004

durată nu mai mare de 2 luni. Pentru

Mecanismele - suport disponibile prin programul
cercetare sunt:

Intellectus

Granturi pentru legături de colaborare (CLG),
între oameni de ştiinţă sau între echipe de

Programul „Securitate prin Ştiinţă” are în

I.

Vizitele experţilor (EV), care permit specia-

cercetători, perspective deosebite pentru
promovarea integrării cercetătorilor în
comunitatea internaţională. Finanţarea NATO

Institutele de Studii Avansate (ASI), care au

este oferită pentru echipament ştiinţific,

drept scop diseminarea cunoştinţelor şi

calculatoare, software, călătorii, instruire a

stabilirea contactelor ştiinţifice internaţionale.

personalului proiectant, consumabile

Sunt întâlniri cu caracter instructiv, cu o durată

specifice proiectului. NATO acordă un grant

maximă de 10 zile de lucru, 12-15 lectori şi o

pentru pregătirea planului detaliat al

audienţă de 60-80 cursanţi de nivel post-

proiectului. Durata – maximum 36 de luni,

doctoral sau în faza de obţinere a doctoratului,

bugetul proiectului este de 250.000 – 300.000

locul desfăşurării fiind, de obicei, o ţară

Euro, dintre care 200.000 – 250.000 Euro

parteneră. NATO acoperă cheltuielile de

revin ţărilor partenere sau ţărilor Dialogului

organizare a cursurilor şi de transport, cazare

Mediteranean.
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Mecanismele - suport disponibile pentru

programului, administrează proiectele şi bugetul

programul „Sprijin pentru ţările partenere în

INTAS. Republica Moldova este un stat partener

domeniul reţelelor de calculatoare” sunt:

(beneficiar) al INTAS-ului, acordul de cooperare cu

Ô

Granturi pentru Reţele de Calculatoare (NIG),
care dezvoltă utilizarea comunicaţiilor
electronice în cadrul comunităţii ştiinţifice din
ţările partenere. Se oferă posibilitatea
conectării la Internet, creşterea numărului de
utilizatori de Internet în ţările partenere,
furnizarea echipamentelor necesare pentru
comunicaţii, dar nu şi pentru cercetare.

Ô

Seminarii pentru Reţele Avansate (ANW), care
au drept scop armonizarea, la nivel naţional şi
internaţional, a politicilor diferitelor reţele şi
transferul de know-how tehnologic
administratorilor de reţele. Sunt întruniri cu
durata de 2 - 5 zile, cu 20 - 50 de participanţi.

această organizaţie fiind prelungit în anul 2003.
Acest fapt le permite savanţilor moldoveni să
participe la concursurile organizate de INTAS, care
pentru noi sunt cele mai accesibile din spaţiul
european, până în prezent beneficiind de
susţinerea financiară a organizaţiei peste 80 de
cercetători moldoveni.
INTAS anunţă anual concursuri pentru obţinerea
granturilor de cercetări ce acoperă următoarele
domenii ale ştiinţei: fizică, matematică,
telecomunicaţii, tehnologii informaţionale, chimie,
ştiinţe ale naturii (genetică şi medicină, biologie,
microbiologie şi citologie, psihologie, biochimie şi
biotehnologii), ştiinţe geologice, protecţia mediului, energetică, ştiinţe inginereşti, aeronautică şi

Avantajele oferite de Programul ştiinţific NATO

spaţiu, economie şi ştiinţe socio-umane.

sunt următoarele:

Deoarece în statele CSI numărul tinerilor care îşi

Ô

propun să activeze pe tărâmul ştiinţei s-a

Formulare accesibile şi uşor de completat
(cele mai simple din toate programele

micşorat mult, INTAS acordă o mare atenţie

prezentate);

stimulării tinerilor cercetători prin oferirea

Ô

Birocraţia este redusă, funcţionează eficient;

pot fi utilizate pentru continuarea cercetărilor,

Ô

Permite achiziţionarea de echipamente;

Ô

Se pot realiza noi “legături” cu comunitatea

conferinţe şi seminare ştiinţifice, stabilirea

ştiinţifică internaţională.

contactelor cu alte echipe de cercetători din

granturilor şi burselor specializate. Sumele oferite
transferul şi implementarea noilor tehnologii şi
metode de cercetare, finanţarea participării la

statele membre ale INTAS şi CSI. Pentru anul

INTAS
INTAS – Asociaţia Internaţională pentru
Promovarea Cooperării cu savanţii din Noile State
Independente a fost creată de Uniunea
Europeană în 1993 cu scopul de a valorifica şi

Intellectus
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susţine potenţialul ştiinţific al statelor CSI prin
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cooperarea savanţilor din Estul şi Vestul Europei
în cadrul proiectelor comune de cercetare.
Asociaţia activează în baza legislaţiei belgiene, îşi

2003, INTAS a alocat 2,5 mil. Euro destinate
anume acestui program.
Bugetul INTAS este format din alocaţii ale
bugetului Programului Cadru European pentru
Ştiinţă (90%) şi din contribuţiile statelor membre
(10%). Astfel, Programul Cadru Şase a alocat în
acest scop 70 mil. Euro pentru anii 2003-2006.
Pentru concursurile anunţate în anul 2003
INTAS-ul a prevăzut 25,2 mil. Euro.

are sediul la Bruxelles şi este administrată la trei

Pe lângă concursurile periodice, care se supun

nivele prin următoarele organe: Adunarea

condiţiilor generale, INTAS-ul desfăşoară

Generală, Consiliul Savanţilor şi Secretariatul

concursuri comune cu ţări sau organizaţii, după

INTAS. Adunarea Generală decide domeniile

încheierea în prealabil a unor acorduri bilaterale

prioritare ale cercetărilor şi bugetul anual al

speciale. De această oportunitate au beneficiat şi

asociaţiei, Consiliul Savanţilor este responsabil

o serie de state CSI, până în prezent existând

de procedura de evaluare a propunerilor de

Anunţuri comune (de concurs) cu Ucraina (1995),

proiecte, iar Secretariatul coordonează activităţile

Kazahstan (1995-1996), Belarus (1997), Georgia

OBIECTIVE PRIMORDIALE

(1997). În prezent se derulează un nou concurs

condiţiile când există doar un număr mic de

comun cu Belarus. Ar fi bine venită şi lansarea

specialişti într-un anumit domeniu), dat fiind

unui concurs comun Moldova-INTAS. În cazul

faptul că procesul ar include şi experţi străini

derulării acestuia, Moldova va achita doar 50% din

etc.

suma plătită cercetătorilor moldoveni şi încă 5%
pentru acoperirea cheltuielilor de administrare, iar
INTAS-ul – restul cheltuielilor. Astfel, am atrage
asistenţă financiară externă într-un volum
semnificativ.

Cooperarea internaţională în domeniul susţinerii
ştiinţei şi inovării are un şir de avantaje incontestabile. Aceasta contribuie la economisirea
resurselor financiare în cadrul mai multor
programe. Internaţionalizarea se produce

Pe lângă beneficiile financiare, un concurs comun

adeseori în cercetările interdisciplinare şi astfel

cu INTAS-ul ar oferi numeroase avantaje de ordin

contribuie la depăşirea barierelor departa-

ştiinţific şi economic:

mentale, pe care le constatăm frecvent în sis-

Ô

Republica Moldova ar putea alege domeniile
ştiinţifice prioritare pentru ea în cazul anunţării
concursului şi, corespunzător, ar putea atrage
specialişti străini la rezolvarea unor probleme

Ô

temele ştiinţifice naţionale. Cooperarea transfrontalieră poate soluţiona mai raţional şi
problemele de asigurare cu echipament ştiinţific
costisitor.

de interes naţional, pentru care noi nu

În cazul întreprinderilor economice, cooperarea

dispunem de potenţial suficient;

ştiinţifică internaţională contribuie la crearea unor
parteneriate strategice, asumarea riscurilor,

cercetătorii moldoveni şi-ar consolida

schimbul de informaţii şi cunoştinţe cu

legăturile profesionale cu colegii lor din restul

companiile de peste hotare.

Europei (deoarece echipa proiectului va fi

Ô

eligibilă doar atunci când va întruni savanţi din

Nici o ţară din lume nu este astăzi în stare să

Moldova şi ţările europene); în rezultat, ar

susţină cercetări la nivel mondial pe toate

creşte nivelul de pregătire al specialiştilor

direcţiile progresului ştiinţific. Având în vedere

noştri (ei având posibilitate să efectueze

faptul că şi Statele Unite recunosc acest lucru,

investigaţii cu aparataj modern) şi, totodată,

cooperării internaţionale acordându-i-se cea mai

ar fi facilitată participarea lor ulterioară la alte

mare atenţie în ţări diferite sub toate aspectele

concursuri;

dezvoltării, cum sunt, de exemplu, Japonia şi
Slovenia, este foarte important ca Republica

s-ar minimaliza subiectivismul în procesul

Moldova să accepte acest punct de vedere şi să

evaluării proiectelor (care se constată la noi în

acţioneze în conformitate cu imperativele timpului.

Intellectus
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SUMMARY

We may say with certainty that in the economic system there is actively manifested a new
product – an intellectual product. On this stage it is created an essential set of the legislative acts that regulate both the process of intellectual property objects (IPO) evaluation and
aspects of commercial utilization thereof. In the field of IPO and copyright rights objects
(CRO) evaluation there is accumulated a great experience, there are improved methods and
principles of tackling the matters reflecting the character of evaluation and utilization of
the IPO in relation to the other objects subjected to the evaluation – movable and immovable property etc. Nowadays there is elaborating a set of acts regulating the system of state
countenance and moneyed stimulating of the innovational activity.
AGEPI contributes to the development of the commercial activity and evaluation services in
the field of the intellectual property.
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EVALUAREA }N DOMENIUL
PROPRIET+|II INTELECTUALE (1)
(DIN EXPERIEN|A ACUMULAT+ }N REPUBLICA MOLDOVA)

dr. ]n economie,
conf. Iurie BAD~R,
[ef Direc\ie economie
[i evaluare PI

dr. ]n economie,
conf. Raisa CRAVCENCO,
[ef-adjunct Sec\ie evaluare
PI, AGEPI

Evaluarea proprietăţii intelectuale (PI) face parte din procesul de comercializare a
rezultatelor activităţii intelectuale şi, ca orice proces economic, trebuie reglementată din
punct de vedere juridic. Evaluarea reprezintă un serviciu intelectual.
Consolidarea domeniului de evaluare a

investitorilor, de comercializare a rezultatelor

proprietăţii intelectuale şi a pieţei de

muncii intelectuale.

comercializare a ei depinde de trei factori

Intellectus
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principali:

Ô

Ô

nomic se manifestă tot mai activ un nou produs –
eficienţa mecanismului de realizare a bazei

produsul intelectual. La etapa actuală este creat

normative de drept, ce reglementează

setul necesar de acte normativ-legislative ce

procesul de evaluare şi comercializare a

reglementează atât procesul de evaluare a

proprietăţii intelectuale;

obiectelor de proprietate intelectuală (OPI), cât şi

potenţialul economic al ţării, ce determină
solvabilitatea agenţilor economici şi nivelul de
dezvoltare a proceselor inovaţionale;

Ô
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Putem afirma cu certitudine că în circuitul eco-

aspectele utilizării lor comerciale. În domeniul
evaluării obiectelor de proprietate industrială şi a
obiectelor dreptului de autor se acumulează tot
mai multă experienţă, se perfecţionează metodele

sistemul de stimulare a activităţii inovaţionale,

şi principiile de abordare care reflectă specificul

de susţinere a procesului de creare a

evaluării şi utilizării OPI în raport cu alte obiecte

tehnologiilor din partea statului şi a

supuse evaluării – bunuri mobile şi imobile etc.
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Se elaborează setul de documente ce

alte chestiuni ce ţin de managementul şi

reglementează sistemul de asistenţă şi stimulare

marketingul proprietăţii intelectuale şi activelor

materială a activităţii inovaţionale de către stat.

nemateriale. De asemenea, se organizează

AGEPI a contribuit substanţial la dezvoltarea sferei
de comercializare a proprietăţii intelectuale şi a
serviciilor de evaluare. De asemenea, a luat parte

seminare pentru angajaţii întreprinderilor şi
institutelor de cercetări ştiinţifice, nemijlocit la
locul de muncă şi fără plată.

la pregătirea Legii cu privire la activitatea de

Evident, în domeniul respectiv s-au acumulat

evaluare, care a fost adoptată de Parlamentul

foarte multe probleme care-şi aşteaptă

Republicii Moldova la 18 aprilie 2002. Prin

rezolvarea. Specialiştii trebuie să cunoască

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova din 30

metodele corecte de evidenţă a obiectelor de

iunie 2003 „Cu privire la evaluarea obiectelor de

proprietate intelectuală. Din momentul preluării la

proprietate intelectuală” au fost aprobate:

balanţă de către agenţii economici a valorii

Ô

Regulamentul cu privire la evaluarea obiectelor de proprietate intelectuală;

Ô
Ô

drepturilor exclusive, ele obţin statutul de active
nemateriale, care constituie totalitatea drepturilor
juridice. Activele nemateriale reprezintă o

Indicaţiile metodice privind evaluarea obiec-

categorie economică, aceasta fiind deja inclusă

telor de proprietate intelectuală;

în terminologia componentelor proprietăţii în

Regulamentul cu privire la atestarea evaluatorilor obiectelor de proprietate intelectuală.

Republica Moldova. O parte din elementele
activelor nemateriale au fost atestate şi până la
tranziţia la economia de piaţă, însă în limbajul

Actele normative menţionate au fost elaborate de

contabil ele nu erau recunoscute. Abia după

către colaboratorii Secţiei evaluarea proprietăţii

introducerea Standardelor Naţionale de

intelectuale a AGEPI, fiind examinate şi

Contabilitate, în anul 1997, valoarea drepturilor

recomandate pentru aprobare de către Consiliul

exclusive asupra obiectelor de proprietate

Metodic.

intelectuală protejate este preluată la balanţa
agenţilor economici. Însă nici până în prezent

La propunerea AGEPI, agenţii economici, în

specialiştii nu cunosc suficient metodele

special cei având forma de proprietate de stat, au

reflectării corecte în evidenţa contabilă a circulaţiei

fost obligaţi să efectueze în termenul stabilit

activelor nemateriale ca parte a proprietăţii

inventarierea şi evaluarea OPI şi să asigure

intelectuale.

preluarea lor la balanţă ca unităţi de evidenţă în

Intellectus
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componenţa activelor nemateriale, realizând

În acest context, să analizăm un exemplu.

astfel prevederile Hotărârii menţionate privind

Calculând valoarea iniţială a soiurilor de plante în

luarea la evidenţă şi includerea OPI în circuitul

vederea preluării ei la balanţa institutului de

economic. Mecanismul de aplicare a acestei

cercetări ştiinţifice, noi ne-am confruntat cu o

proceduri este asigurat în bună parte de către

problemă caracteristică sectorului în cauză. Se

AGEPI. În primul rând, se organizează seminare

ştie că perioada de creare a culturilor agricole,

pentru contabilii întreprinderilor, fiind invitaţi în

precum şi a raselor de animale este de lungă

acest scop specialiştii cei mai competenţi în

durată. Mărimea cheltuielilor suportate în faza

domeniul dat, cu predilecţie elaboratorii

incipientă pentru crearea culturilor noi constituie

Standardelor Naţionale de Contabilitate (SNC),

sume considerabile. Dar cum să punem în

inclusiv SNC nr. 13 - „Contabilitatea activelor

evidenţă aceste sume? Neavând experienţa

nemateriale”. În al doilea rând, în baza

necesară privind contabilizarea cheltuielilor

contractelor încheiate cu întreprinderile, se

directe de producţie, care s-ar fi referit nemijlocit

prestează servicii de consulting privind preluarea

la selecţia culturilor, sumele respective erau

la balanţă a valorii drepturilor exclusive,

incluse în preţul global de cost al activităţii

posibilităţile de comercializare a acestor drepturi,

economice. Atunci când se evaluează valoarea

metodele de calculare a valorii iniţiale şi multe

acestor cheltuieli, conturile pe anii trecuţi sunt
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deja încheiate. Însă, ţinând seama de specificul
respectivelor obiecte de proprietate intelectuală,

proprietate intelectuală şi Indicaţiile metodice

rolul lor la ridicarea potenţialului economic al

aprobate în acest scop includ atât baza metodică,

republicii, calcularea valorii optimale, exacte a

cât şi cea juridică privind procedura de evaluare a

sumelor cheltuite este de mare oportunitate. În

OPI. În aceste documente au fost cumulate,

opinia noastră, sumele cheltuite pentru crearea şi

pentru prima dată, metodele de evaluare pentru

raionarea soiurilor, alte cheltuieli destinate

toate direcţiile activităţii de evaluare în domeniul

selecţiei culturilor trebuie să reprezinte principala

proprietăţii industriale şi a dreptului de autor:

componentă în valoarea de piaţă a soiurilor de
plante, evaluate în scopul comercializării lor

contabilitate;

Ô

valoarea iniţială reconstituită de creare a

în scopul determinării venitului titularului de
drepturi;

Există, desigur, posibilitatea de a determina

Ô

în scopuri comerciale;

asemenea caz, este problematică înregistrarea

Ô

pentru determinarea valorii licenţei;

acestei valori în registrele de evidenţă contabilă a

Ô

pentru determinarea valorii cuantumului

obiectelor de proprietate intelectuală. Însă, în

ştiinţifici, specialişti în evidenţa activelor

prejudiciilor cauzate de folosirea ilicită a
obiectelor de proprietate intelectuală.

nemateriale. Cu concursul lor, au fost

În afară de aceasta, Indicaţiile metodice includ

contabilizate cheltuielile directe de producţie

etapele procedurii de evaluare, asigurarea

pentru selecţia culturilor în perioada anterioară,

informaţională, căile şi metodele de abordare

fiind luate la evidenţa contabilă. De asemenea, au

cuprinzând întregul spectru al activităţii de

fost prestate servicii de consulting privind regimul

evaluare; sunt expuse direcţiile de comercializare

de evidenţă a cheltuielilor directe suportate în

şi scopurile de evaluare a OPI. Pentru prima dată

procesul creării unor noi soiuri de plante şi

a fost reglementată clar perioada de calcul, ceea

metodele de punere în evidenţă a lor în preţul de

ce constituie un fapt esenţial. Până acum fusese

cost general.

acreditată ideea, potrivit căreia cheltuielile pentru

Totodată, în procesul preluării la balanţă a
cheltuielilor date este necesar de a coordona
suma costului amortizabil iniţial cu rezultatele
financiare ale activităţii întreprinderii, cu politica de
impozitare a activelor. În special, atunci când
sumele anuale amortizabile sunt în legătură

4/2004

activelor nemateriale şi reflectării în

mai avansate, apte de a concura pe piaţa internă
şi cea externă.

în scopul preluării lor la balanţa întreprinderii
ca unitate de evidenţă în componenţa

întemeiată doar atunci când n-au fost create soiuri

cauză au fost angajaţi o serie de cercetători

Intellectus

Ô

ulterioare. Evident, o asemenea concluzie este

întreprinderii. Pentru soluţionarea problemei în
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Regulamentul cu privire la evaluarea obiectelor de

directă cu preţul de cost, fapt ce conduce la

crearea soluţiei tehnice sau a altei soluţii trebuie
să fie luate în considerare doar în costul iniţial,
calculat conform metodelor de abordare din punct
de vedere al cheltuielilor în scopul preluării la
balanţă, fiind exclusă eventualitatea unei influenţe
asupra valorii de piaţă a obiectului evaluat. O
asemenea atitudine este inacceptabilă.

reducerea venitului. Determinarea sumei

În primul rând, prin intermediul analizei financiare

optimale a costului iniţial, conform căreia activul

se evaluează doar acele mijloace băneşti şi

este preluat la balanţă, este prerogativa

materiale cheltuite, care constituie echivalentul de

posesorilor de drepturi exclusive. Însă pentru a

bază al cheltuielilor la data evaluării şi pentru

calcula valoarea de piaţă a soiurilor de plante,

perioada de valabilitate rămasă a titlului de

raselor de animale şi a altor tehnologii evaluatorul

protecţie. Fără aceasta este imposibilă

independent trebuie să cunoască metodele de

comercializarea invenţiei de către orice titular -

calculare a costului iniţial sau să posede

posesor de drepturi, licenţiat ca posesor al

informaţia cu privire la costul de creare a lor.

drepturilor parţiale sau proprietar nou, în cazul
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încheierii contractului de cesiune. Cheltuielile

obiectelor de proprietate intelectuală, care pot fi

menţionate la data evaluării reprezintă o

exprimate prin formulele deja cunoscute.

necesitate obiectivă pentru crearea unor produşi
analogici noi, includerea lor în circuitul economic

1) Cn = “(Pt + at) × Kdt.

şi înregistrarea, în rezultatul comercializării, a unui

În cazul când brevetul este luat la evidenţă

indice financiar satisfăcător, ce ar asigura

conform valorii de creare şi se utilizează conform

rentabilitatea producţiei, competitivitatea

valorii de piaţă, calculate în corespundere cu

produsului şi o cerere înaltă pe piaţă.

formula dată.

În al doilea rând, comparativ cu ale tipuri de

2) Cn = Cnz + “(Pt + at) × Kdt,

patrimoniu, proprietatea intelectuală are, evident,
specificul său. Ea include şi capitalul intelectual

În cazul când brevetul este luat la evidenţă

investit anterior. Acesta reprezintă activul rentabil

conform valorii de creare sau de cumpărare, dar

de lungă durată al posesorului de drepturi

este comercializat conform valorii ce include

exclusive, potenţialul economic şi ştiinţific al

cheltuielile de perfecţionare a lui.

statului. Activele de lungă durată, orientate spre
perspectiva dezvoltării continue, constituie baza
progresului în producţie şi în infrastructura ei.
Este inadmisibil ca acest capital intelectual să fie
pierdut în procesul comerţului de licenţiere, a

Cnz include: modernizarea, perfecţionarea,
includerea în circuitul economic şi promovarea
invenţiei, de exemplu, pe piaţă.

Pt - profitul net, fluxul bănesc

sau reducerea

transferului tehnologic sau a schimbului de

cheltuielilor înregistrate de agentul economic în

mărfuri pe piaţa liberă. În orice afacere cu drepturi

rezultatul utilizării obiectului de proprietate

exclusive, proprietarii acestor drepturi trebuie să

industrială;

evalueze în prealabil valoarea lor de piaţă, luând
în calcul atât costul ce include cheltuielile de
creare a produsului, cât şi beneficiile economice
viitoare. Numai cunoscând valoarea reală a
produsului, poţi ieşi cu toată siguranţa pe piaţa

at - suma de amortizare a activelor uzabile care
revine obiectului de proprietate industrială în anul

t;
K dt - coeficientul de scont, adică coeficientul de

liberă. Evident, este vorba despre invenţiile de

raportare a evaluărilor-prognoze nesimultane la

pionierat, soluţiile tehnice sau alte soluţii competi-

data evaluării în anul t.

tive ce nu au ceva analogic pe piaţă şi care pot
înlocui funcţiile de consum ale obiectului evaluat
sau ocupă o poziţie sigură pe piaţă, neavând
concurenţi.

ia în considerare toate riscurile, precum şi venitul

Atunci când tehnologia are mulţi concurenţi (spre

provenit din capitalul investit în obiectul de
proprietate industrială în perioada prognozată.

alţi proprietari au înregistrat cheltuieli asemă-
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în care: dt - reprezintă rata scontului în anul , care

exemplu, cazanele de încălzire a apei), cheltuielile
pentru crearea lor nu prezintă interes, deoarece şi

Intellectus

Kdt = 1 : ( 1 + dt : 100 )t,

nătoare.

Coeficientul de scont se aplică pentru raportarea
fluxurilor previzibile ale mijloacelor băneşti, care
vor fi obţinute în urma utilizării obiectului de

Reieşind din cele menţionate mai sus, propunem

proprietate industrială, la valoarea echivalentă

două metode de calculare a valorii de piaţă a

curentă.
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R+SPUNDEREA PENAL+ }N CAZUL
}NC+LC+RII DREPTULUI DE AUTOR
{I DREPTURILOR CONEXE

Ion |}GANA{,
specialist coordonator ADA,
lector universitar

Protecţia dreptului de autor şi drepturilor conexe prin intermediul normelor de drept penal

Intellectus
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reprezintă un subiect nou atât în domeniul teoretic, cât şi în cel practic din Republica
Moldova. Este o consecinţă a faptului că legislativul nostru nu a reglementat la momentul
oportun în Codul Penal aspectul dreptului de autor şi drepturilor conexe.
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Sub aspect doctrinar, răspunderea penală pentru

în domeniul protecţiei dreptului de autor şi

încălcarea dreptului de autor şi drepturilor conexe

drepturilor conexe. De asemenea, ţara noastră

poate fi examinată de pe două poziţii diferite.

este membră cu drepturi depline a Organizaţiei

Prima categorie de exegeţi în materie susţin că

Mondiale a Proprietăţii Intelectuale (OMPI) din

răspunderea penală este foarte actuală în

cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU), fapt ce

condiţiile economice şi juridice existente. Cea de-

o obligă să acorde protecţie drepturilor de autor şi

a doua categorie de autori consideră că

drepturilor conexe la nivel internaţional nu numai

persoanele vinovate de încălcarea dreptului de

titularilor de drepturi autohtoni, dar şi celor de

autor şi drepturilor conexe nu sunt pasibile de

peste hotare.

răspundere penală pentru asemenea gen de
infracţiuni.

Este bine cunoscut faptul că în ultimul timp a luat
o mare amploare valorificarea ilegală a operelor

Având în vedere tendinţele dezvoltării relaţiilor în

şi fonogramelor protejate prin Legea nr. 293-XIII

domeniul valorificării obiectelor dreptului de autor

din 23.11.1994 “Cu privire la dreptul de autor şi

şi drepturilor conexe, precum şi al protecţiei

drepturile conexe”, precum şi comerţul cu opere şi

acestor drepturi pe întreg teritoriul ţării,

fonograme contrafăcute, fiind comercializate ilegal

răspunderea penală pentru încălcarea dreptului

exemplare de lucrări artistice şi fonograme, care

de autor şi drepturilor conexe este o necesitate

conduce, în consecinţă, la prejudicierea

imperioasă în Republica Moldova. Noi am aderat

substanţială a titularilor dreptului de autor şi

deja la mai mult de zece convenţii internaţionale

drepturilor conexe şi, respectiv, a statului,
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deoarece nu se încasează impozitele corespun-

intelectuale, cel mai elocvent exemplu servindu-

zătoare. Cu alte cuvinte, este subminată însăşi

ni-l legislaţia statelor Comunităţii Europene şi a

economia ţării.

vecinilor săi.

Persoana culpabilă de violarea drepturilor de

Deşi Codul Penal sovietic includea art. 1411

autor sau a drepturilor conexe trebuie să fie

“Încălcarea dreptului de autor şi drepturilor

sancţionată în conformitate cu legislaţia civilă,

conexe”, această normă s-a dovedit a fi

administrativă şi penală, după cum prevede art.

inaplicabilă. De la adoptarea Codului, în 1960, au

38 al Legii “Cu privire la dreptul de autor şi

existat doar câteva cazuri de sancţionare penală

drepturile conexe”, iar organul de urmărire penală,

în baza prevederilor acestui articol. Un exemplu

în cazul în care dispune de suficiente probe

diametral opus ne servesc rapoartele SUA: în

privind violarea drepturilor de autor şi drepturilor

fiecare an aici sunt intentate aproximativ 2500 de

conexe, este obligat să întreprindă acţiunile

dosare penale. Consecinţele sunt elocvente:

necesare pentru a depista şi a sechestra:

nivelul contrafacerii în SUA, Anglia, Franţa, Cehia

Ô

exemplarele de lucrări artistice şi fonograme

din fostul lagăr socialist, la începutul anilor ’90,

suspectate că ar fi contrafăcute;

acest indice depăşea cota de 73%. Un studiu

Ô

materialele şi echipamentele destinate
confecţionării şi reproducerii acestora;

Ô

constituie doar aproximativ 10%, pe când în ţările

efectuat în Republica Moldova demonstrează că
în 1998 nivelul contrafacerii exemplarelor de
opere audiovizuale constituia 50%, a

conturile şi alte documente care pot servi

fonogramelor – 64%, iar a programelor de

drept dovezi ale acţiunilor ce au condus la

calculator – 92%. Aceste date vorbesc despre

încălcarea legislaţiei.
Un moment de cotitură l-a constituit aderarea

faptul că infractorii şi organizaţiile criminale,
violând dreptul de autor şi drepturile conexe, obţin
venituri colosale şi reuşesc să se eschiveze de la

Republicii Moldova la Organizaţia Mondială a

răspundere. Totodată, aşa-numiţii „piraţi” ai

Comerţului (OMC), în cadrul ei fiind semnat

proprietăţii intelectuale cauzează mari prejudicii

Acordul privind Aspectelor Drepturilor de Proprie-

materiale şi morale titularilor de drepturi.

tate Intelectuală, Legate de Comerţ (TRIPS).
Astfel, art. 61 al acestui document de importanţă
majoră prevede obligativitatea instituirii răspunderii penale pentru încălcarea drepturilor de
proprietate intelectuală în toate statele membre
ale OMC. În special, Acordul TRIPS le cere ţărilor
semnatare să întreprindă toate măsurile
necesare pentru pedepsirea persoanelor
culpabile de contrafacere premeditată a unor
mărci înregistrate sau de piraterie în domeniul

Experienţa acumulată în acest domeniu ne
convinge că sancţionarea administrativă este de
multe ori insuficientă pentru a preveni încălcarea
dreptului de autor şi drepturilor conexe. Foarte
frecvent aceleaşi persoane continuă să valorifice
ilegal obiecte ale drepturilor de autor şi conexe
după ce au fost pedepsite pe cale administrativă,
unele fiind sancţionate chiar de două sau de trei
ori pe parcursul aceluiaşi an.

Intellectus
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dreptului de autor şi drepturilor conexe la scară
comercială, contravenienţii fiind supuşi procedurii
penale şi pedepsiţi cu privaţiune de libertate sau
cu amenzi suficient de mari pentru a descuraja
repetarea delicventelor.
Experienţa internaţională constituie un argument
în plus în favoarea instituirii răspunderii penale
pentru încălcarea drepturilor de autor şi drepturilor
conexe. Practic toate statele lumii preconizează în
legislaţia lor modalităţi de răspundere penală
pentru încălcarea drepturilor asupra proprietăţii

Situaţia ce s-a creat necesită acţiuni
neamânate din partea legislatorilor noştri
pentru efectuarea modificărilor de rigoare
în sistemul de protecţie a dreptului de autor
şi drepturilor conexe, inclusiv ameliorarea
metodelor de combatere a pirateriei în
domeniul respectiv, reglementând, pe
lângă sancţionarea civilă şi administrativă,
şi sistemul de sancţionare penală.
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Luând în consideraţie situaţia creată, Agenţia de

Latura obiectivă poate fi examinată sub aspectul

Stat pentru Drepturile de Autor a Republicii

comiterii unei sau a câtorva acţiuni:

Moldova a elaborat un proiect de lege privind
modificarea Codului Penal, în care urmează a fi

Ô

Oferirea spre înstrăinare, înstrăinarea, darea

autor şi drepturilor conexe şi înlăturarea sau

în chirie, importarea, exportarea,

schimbarea informaţiei despre administrarea

transportarea, depozitarea sau orice altă

drepturilor de autor şi a drepturilor conexe”.

valorificare a exemplarelor de opere şi/sau
fonograme, programelor de calculator,

Deoarece conţinutul infracţiunii este examinat în

bazelor de date sau altor obiecte ale dreptului

baza celor patru elemente constitutive esenţiale:

de autor şi drepturilor conexe, fără marcajele

obiectul, latura obiectivă, subiectul şi latura

de control necesare.

subiectivă, infracţiunea prevăzută de art.1851 al
Codului Penal va fi calificată conform acestei

În aceste cazuri conţinutul infracţiunii are un

clasificări.

caracter material, adică valoarea dreptului

În conformitate cu art.1851 al Codului Penal, sunt
dreptului la paternitate sau a altor violări ale
drepturilor de autor sau drepturilor conexe,
reprezentând următoarele acţiuni:

a) reproducerea integrală sau parţială, sau

de autor sau drepturilor conexe violate, sau
valoarea exemplarelor de opere şi/sau fonograme
care constituie obiecte ale dreptului de autor sau
drepturilor conexe violate, reprezentând daune în
proporţii mari. Aşadar, acţiunile care nu au avut
drept consecinţă cauzarea unor pagube în
proporţii mari, dar acestea ar fi putut să survină,

modificarea, prin orice mod şi sub orice

întrunesc condiţiile tentativei de infracţiune,

formă a operei, programelor de calculator,

pe când în cazul acţiunilor care nu au cauzat

bazelor de date, fonogramei, interpretării sau

daune în proporţii mari şi nici nu a existat vreo

emisiunii organizaţiei de difuziune;

posibilitate ca ele să survină, răspunderea

b) oferirea spre înstrăinare, înstrăinarea, darea
în chirie, importarea, exportarea, transportarea, depozitarea sau publicarea exemplarului de operă, programului de calculator,
bazei de date şi/sau emisiunii organizaţiei de
difuziune, fonogramei sau interpretării;

c) comunicarea publică a unei opere cinema-

4/2004

conexe;

drepturilor conexe” şi art. 1852 „Eludarea
mijloacelor tehnice de protecţie a dreptului de

Însuşirea dreptului la paternitate sau altă
violare a drepturilor de autor sau drepturilor

incluse art. 1851 „Încălcarea dreptului de autor şi

prevăzute sancţiuni penale în cazul însuşirii

Intellectus

Ô

penală nu poate fi aplicată. Conform art.126 al
Codului Penal, calificativul „proporţii mari” este
valabil în cazurile când valoarea bunurilor
sustrase, dobândite, primite, fabricate, distruse,
utilizate, transportate, păstrate, comercializate,
trecute peste frontiera vamală sau valoarea
pagubei pricinuite de o persoană sau
de un grup de persoane depăşeşte la momentul

tografice sau a unei alte opere audiovizuale

săvârşirii infracţiunii 500 unităţi convenţionale

pe cale radioelectrică, prin cablu sau prin

de amendă.

orice alt procedeu similar;

d) demonstrarea publică a originalului sau a
unui exemplar al operei;

e) interpretarea publică a operei sau a
fonogramei;

f) translarea simultană sau retranslarea operei,

Latura subiectivă a infracţiunii o constituie
acţiunea intenţionată, adică infractorul percepe
pericolul social pe care îl reprezintă fapta comisă
prin încălcarea dreptului de autor şi drepturilor
conexe; se presupune cauzarea intenţionată a
unor daune mari; infractorul este indiferent faţă de
fapta săvârşită.

fonogramei, interpretării sau emisiunii pe
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cale radioelectrică, prin cablu sau prin orice

Subiect al infracţiunii este persoana fizică

alt procedeu similar, precum şi în localurile

responsabilă, care a atins vârsta de şaisprezece

unde intrarea este cu plată.

ani.

ASPECTE ACTUALE ALE PROPRIETÃÞII INTELECTUALE

Constatăm în acest caz apariţia unui element nou,
care reprezintă severitatea pedepselor aplicate:
privaţiune de libertate pe termen de 1-3 ani sau
amendă de la 800 până la 2000 unităţi
convenţionale pentru persoanele fizice, iar pentru
persoanele juridice amenzi în mărime de 2.0008.000 unităţi convenţionale, inclusiv (sau exclusiv)
privarea de dreptul de a exercita o anumită
activitate pe un termen de până la 3 ani, de

îngrijorătoare a exemplarelor de opere
şi fonograme. Sperăm că în viitorul
apropiat aceste încălcări nu vor mai
constitui o problemă dificilă pentru
organele de stat, nu vor aduce prejudicii
atât de grave dreptului de autor şi
drepturilor conexe ale titularilor de
drepturi autohtoni sau străini.

asemenea, confiscarea exemplarelor
contrafăcute ale operelor şi/sau fonogramelor,
precum şi a materialului şi echipamentului utilizat
pentru reproducerea şi difuzarea exemplarelor

BIBLIOGRAFIE:
1.

proprietăţii intelectuale”, Editura Museum,

contrafăcute.

În mod sigur, aplicarea corectă şi eficientă
a răspunderii penale pentru încălcarea
dreptului de autor şi drepturilor conexe va
stăvili contrafacerea în proporţii

Victor Volcinschi, Dorian Chiroşca „Dreptul
2001;

2.

О. А. Дворянкин «Защита авторских и
смежных прав», Editura Весь Мир, 2002;

3.

И. В. Савельева «Защита авторских и
смежных прав», Editura Экзамен, 2002.

SUMMARY

The protection of copyright and related rights by means of the penal right standards
represents a new subject both in the theoretic and in the practical domains of the Republic
of Moldova. This situation take place owing to the fact that the Law-makers doesn’t find
sufficient foundations to regulate the aspect of copyright and related rights in the Penal
Code. The author studies and make recommendations on some measures of the efficient
penal responsibility for the copyright and related rights infringement, against the unfair
competition, falsification of works of the art and phonograms that causes grave damages to
the national and foreign owners of the copyright and related rights.
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La 12 octombrie 1860 s-a născut Elmer Ambrose Sperry, inventator al busolei giroscopice şi al

Intellectus

CALENDAR

La 19 octombrie 1862 s-a născut Auguste Lumiere, pionierul francez al fotografiei, care a inventat

pilotului automat utilizat pe navele marine.

termenul de cinematograf, iniţial acesta fiind dat unui model de aparat de proiecţie.
La 20 octombrie 1891 s-a născut Sir James Chadwik, fizicianul britanic care a primit in 1931
Premiul Nobel pentru fizică, ca urmare a descoperirii particulei elementare neutron.
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MANAGEMENTUL M+RCII
{I DESIGNULUI INDUSTRIAL

Natalia OBRI{TE, specialist principal,
Sec\ia m=rci interna\ionale, AGEPI

Fiecare perioadă istorică îşi are caracteristicile şi cerinţele sale distincte faţă de
producători, fiecare etapă nouă în evoluţia economică a unei societăţi poate determina
întreprinderea să renunţe la vechile obiective, strategii şi tactici şi să adopte poziţii noi.
Lumea în care trăim evoluează vertiginos, managerii contemporani sunt impuşi să
soluţioneze zi de zi alte noi şi diverse probleme de gestionare eficientă a resurselor care sunt
tot mai limitate. Se întâmplă adeseori că mai mulţi producători plasează pe piaţă aceleaşi
produse, ce nu diferă nici după proprietăţi, nici după calitate. Unicul mod de individualizare
a acestor produse îl constituie promovarea unei politici de individualizare a lor prin
elaborarea unei imagini distincte.
Deci, în ultimele decenii cerinţele faţă de

ceilalţi concurenţi. Iar dacă o asemenea

manageri au crescut semnificativ. Astăzi nu mai

caracteristică nu există, trebuie s-o inventeze.

pare absurdă o situaţie de genul celei prin care a
trecut, acum aproape o jumătate de secol,

Intellectus

4/2004

cunoscutul marketolog Rosser Reaves. Într-o zi,
unul dintre clienţi i-a pus pe masă 2 monede noi
de 2 dolari şi i-a spus: „A mea e cea din stânga,
demonstrează-mi că e cea mai bună”. Numele
clientului a rămas necunoscut, însă anume lui îi
datorăm Teoria Ofertei Unice pe care a elaborat-o
Reaves. Marketologul afirmă că din toate
enunţurile pe care le aude clientul în cadrul
spoturilor publicitare, el nu reţine decât unul
singur, pe care îl consideră mai important. De
aceea producătorul ar trebui să dea informaţii
doar asupra unei caracteristici pe care o
consideră esenţială şi care îl deosebeşte de
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Un exemplu de aplicare a acestei tehnici poate fi
considerat reclama dropsurilor M&M’s –
„Se topesc în gură, nu în mână”.
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De exemplu, firma „Volvo” a fost prima care a

concomitent câteva niveluri semantice, astfel încât

definit „oferta sa unică” – „securitatea”.

reprezentanţii diferitelor pături social-culturale să
poată înţelege mesajul transmis de companie
(deci, compania trebuie să aibă siguranţa că
semnul ei va fi memorizat).

Şi chiar dacă ulterior multe firme şi-au ameliorat

Aşadar, de rezolvarea cu succes a problemei

considerabil în acest sens produsele, făcându-le

mărcii comerciale depinde reuşita întregului

la fel de sigure, ele nu au mai avut ocazia să

business. În acest gen de activităţi nu ne putem

beneficieze de pe urma acestei caracteristici.

bizui pe soluţii aleatorii; elaborarea semnului care

„E supus unui tratament
termic!” – acesta e sloganul cu

va asigura succesul sau eşecul produselor pe
piaţă rămâne a fi un apanaj al profesionalilor.

care Lucky Strike şi-a diferenţiat

Producătorii care conferă articolelor

ţigările sale de cele ale

comercializate numele de marcă apelează la

concurenţilor, referindu-se la

următoarele patru strategii speciale:

tehnologia de uscare a tutunului
folosit ca materie primă pentru

Ô

este adoptată de firma japoneză Seiko

ţigări. De remarcat: tehnologia în cauză e utilizată

(Thalassa, Orphee, Messagewatch, Minimail);

de majoritatea producătorilor de tutun, însă
nimeni înaintea firmei Lucky Strike nu a ştiut să

nume de marcă individuale: această strategie

Ô

pună în evidenţă acest detaliu.

un singur nume de marcă pentru toate
produsele: strategie ce caracterizează firmele
Heinz şi General Electric;

Sau un alt exemplu: „La noi
sticlele sunt sterilizate cu
abur!” – sloganul
producătorului berii „Schlitz”.
Câştigat prin această afirmaţie,
consumatorul îi acordă
producătorului berii „Schlitz” mai multă încredere,

Ô

nume separate pentru fiecare familie de
produse: strategie aplicată de firma Sears;

deşi în toată lumea sticlele pentru bere se
sterilizează doar cu abur.
Despre asemenea companii ca cele sus numite,
se poate spune că au personalitate. Crearea
personalităţii firmei este un proces deosebit de
complex. Să ne referim doar la două dintre
aspectele de bază, elemente estetice-cheie

Intellectus
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pentru imaginea unei companii: marca
comercială şi designul.

Kenmore pentru aparate electrocasnice, Craftsman pentru unelte etc.)

MARCA COMERCIALĂ
Fiind strict individuală, marca comercială a unei
companii trebuie să se memorizeze uşor şi să se
asocieze cu produsele şi serviciile pe care le
marchează. Ea se situează „în afara timpului”,
„în afara modei” şi „în afara concurenţei”.

Ô

numele firmei combinat cu numele

O marcă reuşită este simplă, dar nu primitivă, ea

produselor respective: de această strategie

trebuie să se descifreze fără dificultate, având

fac uz firmele Kellogg’s (Kellogg’s Rice
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Krispies – biscuiţi crocanţi Kellogg’s;

Un nume nou contribuie la trezirea interesului şi

Kellogg’s Raisin Bran – stafide Kellogg’s,

la formarea unor noi preferinţe în rândul

Kellogg’s Corn Flakes – fulgi de porumb

consumatorilor.

Kellogg’s).

NUME COMUNE PENTRU
ÎNTREAGA FAMILIE DE PRODUSE
Cheltuielile pentru crearea acestui gen de nume
sunt neînsemnate, nefiind necesară alocarea
unor mari sume de bani pentru elaborarea
numelui şi promovarea lui ca să fie recunoscut de
către consumatori. În plus, vânzările cresc şi
datorită renumelui de care se bucură
producătorul. Însă, atunci când firma produce
linii diferite de produse, aplicarea acestei strategii
nu este întru totul indicată. Un exemplu
concludent: compania Philips a dat un singur
nume mai multor produse ale sale şi,
deoarece calitatea acestora varia de la cea
superioară până la medie, majoritatea
cumpărătorilor se aştepta ca produsele respective să fie exclusiv de calitate medie. Acest lucru a
influenţat negativ vânzările produselor Philips de
calitate superioară.

NUMELE FIRMEI, ASOCIAT CU UN
NUME DE MARCĂ INDIVIDUAL
Numele firmei “legitimează”, iar numele mărcii
individualizează noul produs.

Fiecare din strategiile enumerate îşi are
avantajele sale. Deci, pentru a face o opţiune
corectă, este necesar mai întâi să fie analizată în
profunzime situaţia pe piaţă.

Intellectus
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NUME DE MARCĂ INDIVIDUALE
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În cazul dat, renumele firmei nu mai depinde de
gradul de acceptare a produsului de către
consumatori. Dacă acest produs nu se bucură de
cerere pe piaţă, fiind de calitate inferioară, numele
firmei nu va fi afectat în nici un fel. Un producător
de ceasuri foarte apreciate Seiko şi-a permis să
lanseze pe piaţă o linie de produse de calitate
mai joasă (linie numită Pulsar), fără a leza

Din momentul în care firma a optat pentru

renumele mărcii Seiko. Strategia numelor

strategia pe care o va utiliza, ea urmează să

individuale îi oferă firmei posibilitatea de a găsi

aleagă efectiv numele pe care-l va purta marca

numele cel mai potrivit pentru fiecare produs al ei.

respectivă. Ea poate apela astfel la:
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Ô

numele unei persoane (ex. Estee Lauder,

ü să-l poţi pronunţa, recunoaşte şi rememora

Giorgio Armani),

cu uşurinţă. Nume scurte: GAP, Bic, Tide,
Crest, Rex,

ü să excludă posibilitatea unor interpretări
nedorite.
În altă ordine de idei, multe organizaţii trebuie să
se adapteze, din punct de vedere local, de la o
ţară la alta şi chiar în cadrul aceleiaşi ţări, de la o

ESTEE LAUDER

categorie de consumatori-obiectul atenţiei sale
către alta, existând o diferenţă vizibilă de percepţie
şi preferinţe pentru anumite elemente estetice,
stiluri, teme şi impresii.
Penetrând alte segmente de piaţă sau anumite

Ô

pieţe străine, compania poate recurge la:
al unei regiuni (American Car Wash, English
Shires, Prodexport România, Moldova
Agroindbank),

Ô

standardizare;

Ô

adaptare la condiţiile locale.

Strategiile efective de adaptare la mediul local
necesită o atenţie deosebită faţă de cultura în
mediul căreia îşi propune să activeze organizaţia
dată – nu doar pentru aspectele strategice
generale, dar şi pentru detaliile estetice.
Factorii culturali influenţează percepţia estetică şi
preferinţele consumatorului. Există patru aspectecheie ale culturii de piaţă care influenţează
estetica. Fiecare dintre aceste domenii culturale
reprezintă o provocare la adresa standardizării:

Ô

al unei caracteristici a produsului respectiv
(Ecopack, SuperBond),
al unui stil de viaţă (Weight Watchers –
persoane atente la greutatea lor, Healthy

Estetica
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Ù

Choise – varianta sănătoasă), sau

Ô

la un nume artificial, special conceput (Exxon,
Kodak).

limba

Ù

Ô

artefactele
materiale

valorile

obiceiurile

Un nume de marcă trebuie să întrunească
următoarele caracteristici:

ARTEFACTELE MATERIALE. Datorită

ü să sugereze un detaliu în legătură cu

dezvoltării tehnologice, politice şi istorice din

avantajele produsului (Beautyline,
Powermaxx),

ü să sugereze proprietăţile produsului, de

diferite zone ale lumii, fiecare cultură şi-a creat
artefactele unice care o reprezintă. Spre exemplu,
când este vorba de mătase, jad sau porţelan,
imediat ne vom gândi la cultura chineză.

exemplu, modul de utilizare sau culoarea

Diamantele ne duc cu gândul la Africa de Sud, iar

(Sunblock, Epil-Easy),

cafeaua – la câteva ţări din America Latină.
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Studierea artefactelor le ajută producătorilor să

nobil din epoca feudală”. Dar această asociere de

stabilească ce înţeleg băştinaşii prin noţiunea de

tip tradiţional, aristocratic a fost considerată ca

„estetic”, fiindcă, oricât de abili ar fi managerii de

fiind inadecvată pentru China comunistă. Ţinând

imagine ai companiei străine, ei nu vor avea

cont de acest fapt, în China s-a adoptat numele

nicicând intuiţia autohtonilor în ceea ce priveşte

qiang-sheng („viaţă activă”), un nume conjugat cu

percepţia frumosului şi preferinţele estetice din

dorinţa de modernizare a Chinei. În rezultat,

cadrul culturii pe care aceştia o reprezintă.

compania a ajuns să aibă două nume în cadrul

LIMBA. Din punct de vedere al identităţii
internaţionale, există două aspecte de interes

aceleiaşi culturi.
Deosebirile comportamentale dintre

major pentru management: semantica şi

reprezentanţii diferitelor ţări sunt determinate în

sistemele de scriere. Semantica este un factor

mare măsură de diferenţele existente între valorile

foarte important, care poate conduce la eşuarea

culturale ale naţiunii.

chiar şi a unei strategii bine chibzuite. De aceea
este necesar de a elabora în prealabil un studiu
semantic, în special atunci când e vorba de o
piaţă cu un grad mic de internaţionalizare cum se
prezintă cea a Asiei de Est (foarte puţini dintre
consumatorii aborigeni cunosc o altă limbă decât
cea maternă).
Un aspect nu mai puţin relevant este cel al

Spre exemplu, dimensiunea individualismului
cultivat în cadrul unei societăţi este o valoarecheie de care trebuie să ţinem cont atunci când
concepem şi elaborăm strategia estetică a
managementului. O societate individualistă (ca,
de exemplu, SUA) pune accent pe creativitatea
indivizilor săi, pe când într-o societate colectivistă
(cum sunt China, Japonia etc.) principala grijă a

sistemelor de scriere care reprezintă limbile.

societăţii o reprezintă armonia socială. Astfel,

Dificultatea rezidă în faptul că adeseori prin

creaţiile executate într-o formă de expresie

intermediul unor sisteme de scriere diferite se

neobişnuită, care sfidează normele existente –

produc impresii cu efecte identice. În istoria

designul iconoclast – vor fi mai apreciate într-o

civilizaţiei au fost inventate trei tipuri de sisteme

societate individualistă decât în una colectivistă.

care au menirea de a stabili relaţii între

Aici vor fi preferate, dimpotrivă, pacea şi armonia.

simbolurile vizuale şi conţinutul propriu-zis al

Deci, în asemenea societate trebuie evitat orice

limbii: alfabetul (cazul limbii române), sistemul

simbol care are vreo legătură cu lipsa de armonie

fonetic (cum este sistemul kana în japoneză) şi

sau cu starea de conflict.

Deci, spre deosebire de limba română, în care

distincţia de orientare temporală: unele societăţi

literele denotă conţinutul fonetic al cuvintelor, în

sunt orientate spre trecut, tradiţii cultural-istorice

cea chineză există câte o ideogramă diferită

etc., altele spre schimbare, viitor, modernism. De

pentru fiecare cuvânt (aproximativ 50000 de

exemplu, penetrând piaţa asiatică, compania

ideograme). Mai mult decât atât, în chineză nu

hotelieră Ritz-Carlton, a ţinut să accentueze acest

există cuvinte artificiale, acronime. Bunăoară, este

lucru prin sloganul: „În această parte a lumii se
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O altă diferenţiere pe care o putem remarca este

imposibil să scrii în chineză BMW, DKNY, BTR,

respectă tradiţia şi înţelepciunea, chiar dacă

RoStar etc. În asemenea caz, compania nu are o

oamenii stau cu faţa spre viitor. Nici nu-i de mirare

altă soluţie decât cea de a recurge la scrierea şi

ca ne simţim aici ca acasă”.
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sistemul logografic (cazul limbii chineze).

pronunţarea mărcii în limba străină respectivă.
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OBICEIURILE. La fel ca şi tradiţiile, obiceiurile

VALORILE: Diferenţele existente între naţiuni şi

reprezintă un element important pentru

culturi pot fi descrise şi în termenii normelor

determinarea identităţii imaginii, diferă mult de la

sociale sau al valorilor recunoscute de ele. În

o ţară la alta, oferind surprize nedorite atunci când

acest context, firma Johnson&Johnson reprezintă

nu se ţine cont de specificul lor. Spre exemplu,

cel mai concludent exemplu. Când a intrat pe

compania de diamante De Beers s-a confruntat

piaţa din Hong Kong, ea a folosit termenul

cu un incredibil dezastru de marketing atunci

zhuang-cheng, ceea ce înseamnă „oficialitate sau

când, pentru a se extinde pe piaţa internaţională,
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a apelat la imaginea unei pantere purtând un

Ô

Afluenţa consumatorilor – tot mai mulţi

colier de diamante. Precum s-a constatat ulterior,

consumatori sunt dispuşi să suporte costul

în anumite culturi, pantera este un simbol al

majorat al unor ambalaje care sunt mai uşor

morţii.

de manipulat, mai aspectuoase, care se
bucură de recunoaştere şi încredere din

Şi încă un exemplu: printre musulmanii din

partea consumatorilor.

Bangladesh un adevărat val de proteste l-a
declanşat utilizarea siglei Thom McAn, acest
cuvânt semnificând „Allah” în limba arabă.
Un alt element al imaginii şi personalităţi firmei îl
constituie designul industrial.

Designul industrial reprezintă o soluţie
estetică sau decorativă a aspectului exterior al
unui obiect. Practic, în designul oricărui produs
pot fi modificate anumite elemente, neschimbând
însă destinaţia produsului, ci doar făcându-l mai
atractiv pentru potenţialii cumpărători.
Importanţa economică a designului constă
anume în faptul că el contribuie la comercializarea
mai bună a produselor, aspectul exterior estetic
fiind acel care deosebeşte un produs de o
multitudine de alte produse similare, făcându-l
mai agreabil, mai atractiv.

Ô

Imaginea firmei şi a mărcii – firmele sunt
conştiente de contribuţia pe care o poate avea
un ambalaj bine proiectat pentru
recunoaşterea imediată a mărcilor lor.
Specialiştii firmei Campbell Soup
au determinat că un cumpărător observă
cutia în care sunt ambalate produsele
firmei, executată în culorile alb-roşu, de
aproximativ 76 ori pe an, ceea ce echivalează
cu cheltuieli de publicitate însumând
26 milioane dolari.

Designul bine proiectat poate avea o valoare
utilitară pentru consumator şi una de promovare
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pentru producător.
Creşterea rolului designului ca instrument
de marketing este determinată de o serie de
factori:

Ô

Ô

Posibilităţile de înnoire, noile tehnici de
ambalare - acestea pot aduce avantaje
importante consumatorilor şi mari profituri
producătorilor. Pasta de dinţi „cu pompiţă”
înregistrează azi o cotă de 12% pe piaţa
pastei de dinţi, deoarece este mai comodă în

Autoservirea – un număr tot mai mare de

utilizare şi diminuează eventuala risipă a

produse sunt comercializate prin sistemul de

conţinutului ei. Primele firme care şi-au

autoservire în supermagazine şi magazine cu

ambalat băuturile răcoritoare în recipiente tip

preţuri reduse. Dat fiind faptul că 53% din

sifon au reuşit să atragă mulţi consumatori

totalul achiziţiilor se fac în baza unor impulsuri

noi. În prezent, producătorii de vinuri

de moment, un ambalaj eficient are efectul

experimentează noi forme de ambalare în

unei „reclame de cinci secunde”.

cutii metalice şi în cutii de carton.
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Putem afirma deci, cu certitudine, că o firmă care

În mod cert, a fi purtătorul unei tradiţii (sau a

nu este preocupată de înnoirea continuă a imaginii

sugera acest lucru) nu înseamnă a fi desuet,

sale, de actualizarea elementelor ce ţin de

după cum nici a opta pentru o stabilitate solidă a

aspectul exterior al produselor, chiar dacă încearcă

imaginii nu se confundă cu faptul de a rămâne

să fie în pas cu moda, mai devreme sau mai târziu

prizonierul unei scheme incapabile de a se

sfârşeşte prin eliminarea sa de pe piaţă.

conjuga cu dinamica pieţei.

În fond, nu este vorba de nici o dilemă. Este necesar ca identitatea firmei sa fie perenă
şi conformă cu obiectul şi scopurile activităţii; strategia sa fie judicios gândită de la bun
început, pe termen lung, asigurând astfel coerenţa; iar tactica managerială să fie suplă,
flexibilă, ingenioasă, capabilă să asimileze noutăţile, să ofere o capacitate înaltă de adaptare
şi să furnizeze răspunsuri pentru provocările pieţei.
SUMMARY

The world in which we live develops sweepingly; the contemporaneous managers have to
resolve day after day new and different matters on the efficient utilization of the results that
nevertheless are limited. It is often happen that more producers place in the market the
same products that don’t differ both according their characteristics and quality. The unique
mode of individualizing thereof consists in the promotion of a policy of individualizing
thereof by elaboration the distinctive images.
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CALENDAR
La 15 noiembrie 1868 s-a născut savantul român Emil Racoviţă, fondatorul biospeologiei,
explorator al Antarcticii.
La 19 noiembrie 1805 s-a născut Ferdinard de Lesseps, diplomat şi inginer francez, proiectant al
Canalului de Suez, care face legătura între Marea Roşie şi Mediterană, realizat între 1856 si 1859.
La 20 noiembrie 1967 moare biochimistul american de origine poloneză Cazimir Funk, cel care a
dat termenul de “vitamină”.
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ÎÕÐÀÍÀ ÃÅÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÕ
ÓÊÀÇÀÍÈÉ Â ÑÒÐÀÍÀÕ ÑÍÃ
È ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÛ

Ä. ÃÀÁÓÍÈß,
Ãåí. äèðåêòîð Íàöèîíàëüíîãî öåíòðà
èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè Ãðóçèè

После распада Советского Союза во вновь образовавшихся независимых странах
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начался сложнейший процесс формирования государственности и не менее сложный
процесс перехода в экономике от центрального планирования к системе рыночных
отношений. С самого начала одним из приоритетных направлений в странах СНГ
стало формирование национальных систем интеллектуальной собственности, в
том числе, придания товарным знакам и географическим указаниям свойственных
им в условиях рыночной экономики функций и обеспечения их охраны.
Вместе с тем, следует отметить, что новые
экономические отношения породили в странах
СНГ негативные процессы широкомасштабной
фальсификации продукции. К сожалению,
многие производители принципы свободной
конкуренции отождествили с вседозволенностью в своей деятельности, в том числе,
началось неправомерное использование
многих известных географических указаний.
Продукция с контрафактными географическими
наименованиями в основном наводняла
привычные для местных производителей рынки
СНГ, где продукция с этими названиями была
хорошо известна и пользовалась спросом.

В 1996 году в г. Тбилиси Всемирной организацией интеллектуальной собственности

Этот вопрос особую остроту приобрел и для
Грузии, как производителя широко известных
на этом рынке вин и минеральных вод.

Федерация, Республика Таджикистан и
Республика Молдова имели законодательную

впервые для стран СНГ был организован
международный семинар, посвященный
вопросам охраны товарных знаков и географических указаний. Думаю, не ошибусь, если
скажу, что этот семинар сыграл важную роль в
формировании стратегии построения соответствующих законодательных баз государствучастников семинара и одновременно положил начало региональному сотрудничеству в
сфере охраны географических указаний.
Следует отметить, что несмотря на то, что к
этому времени лишь три страны - Российская

базу по охране географических указаний, на
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этом семинаре была достигнута договоренность между представителями патентных
ведомств всех участвующих в семинаре стран
обменяться списками уже зарегистрированных
и потенциальных наименований мест происхождения товаров с целью предотвращения в
будущем регистрации товарных знаков, идентичных или сходных с представленными в
списках наименованиями.
Начавшийся в 1997 году обмен этими списками
позволил в целом предотвратить в странах СНГ
незаконное возникновение прав на географические указания. Однако, за этим важным
этапом в региональном сотрудничестве
естественным образом вытекала необходимость осуществления следующего логического
шага - формирования региональной системы,
обеспечивающей эффективную охрану географических указаний на всем пространстве СНГ.
С целью решения этой проблемы Грузия
выступила с инициативой подготовки проекта
специального соглашения, которое включало
бы нормы, регулирующие как возникновение
прав на географические указания, так и нормы,
касающиеся правоприменения.
Руководствуясь принципом использования в
соглашении уже апробированных на международном уровне подходов и механизмов, при
разработке проекта за основу были взяты
нормы Соглашения ТRIPS. При этом
грузинская сторона руководствовалась
следующими конкретными соображениями:

пожеланий и замечаний государств-участников
соглашения.
Следует отметить, что при работе над проектом
рассматривался и вопрос распространения
режима охраны географических указаний,
предусмотренного Соглашением ТRIPS для вин
и спиртных напитков и на другие виды продукции, однако, в конце концов было принято
решение не выходить за рамки охраны, предусмотренной Соглашением ТRIPS, чтобы не
создавать в будущем каких-либо возможных
препятствий странам СНГ при вступлении в ВТО.
“Соглашение о мерах по предупреждению и
пресечению использования ложных товарных
знаков и географических указаний” (далее “Соглашение о мерах”) было подписано 4 июня
1999 года в г. Минске на Совете глав правительств Содружества Независимых Государств
представителями всех стран СНГ, кроме
Туркменистана. В настоящее время оно вместе
с национальными законодательствами
государств, а также с другими международными договорами, участниками которых
они являются, составляет законодательную
базу для обеспечения охраны географических
указаний в государствах-участниках СНГ.

Ô

В соответствии с “Соглашением о мерах”
(Статья 1), географические указания
являются обозначениями, “которые
идентифицируют происхождение товара
из территорий Сторон или их регионов,
или местностей, где качество,
репутация либо другие характеристики
товара в значительной степени
соотносятся с его географическим
происхождением”’.

Ô

Согласно статье 4 данного соглашения, в
отношении географических указаний
Стороны должны обеспечить правовые
средства для того, чтобы заинтересованные лица могли воспрепятствовать
использованию для обозначения товаров
таких обозначений, которые указывают на
иное, чем истинное место происхождения
товара, вследствие чего потребитель
вводится в заблуждение и действиям,
которые могут рассматриваться как акты
недобросовестной конкуренции в
понимании статьи 10 bis Парижской
конвенции.

1. Соглашением ТRIPS (статьи 22-24) были
установлены принципы и нормы охраны
географических указаний, которые уже
действовали во всех странах ВТО;
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2. Соглашение TRIPS включало нормы,
касающиеся правоприменения в области
интеллектуальной собственности;

3. был начат подготовительный процесс
вступления стран СНГ в ВТО, который, как
известно, наряду с другими обязанностями,
связан с необходимостью выполнения
положений соглашения ТRIPS.
Окончательная проработка проекта проходила
в тесном сотрудничестве с патентными
ведомствами всех стран СНГ и его окончательный вариант был сформирован с учетом
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Ô
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вующего происхождения, распространяется
одновременно как на вина, так и на
крепкие спиртные напитки. Таким образом,
если, например, запрещающая норма по
Соглашению ТRIPS относительно географических указаний для вин действует
только для вин, по “Соглашению о мерах”
ее можно распространить и на крепкие
спиртные напитки, и наоборот.

Ô

В соответствии со статьей 8 Соглашения,
товарному знаку, предназначенному для вин
или крепких спиртных напитков, который
состоит из географического указания или
содержит его, должно быть отказано в
регистрации, или регистрация должна быть
признана недействительной в отношении
вин и крепких спиртных напитков, не
происходящих с этой территории. Тут, как и в
предыдущем случае, не требуется наличия
возможности введения потребителя в
заблуждение в отношении истинного
географического происхождения товара.

Ô

Статья 9 допускает защиту одинаковых
географических указаний для вин и крепких
спиртных напитков, происходящих из
разных мест, если эти указания будут
использоваться таким образом, что не
создадут у потребителя ложного представления, как-будто товар происходит с
территории, отличной от места его истинного происхождения. Возможность одновременной охраны омонимных географических указаний статьей 23(3) Соглашения ТRIPS предусмотрена только для
вин, тогда как “Соглашением о мерах” такая
возможность предоставляется также и

также на передачу прав на товарный знак.

Ô

Ô
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Статья 5 предусматривает отказ в регистрации товарного знака или в передаче
прав на товарный знак или признание
недействительной регистрации товарного
знака или передачи прав на товарный
знак, который состоит из географического
указания или содержит его и используется
в отношении товаров не происходящих с
соответствующей территории. При этом,
такое использование должно вводить
потребителя в заблуждение в отношении
истинного происхождения товара. Эта
норма сходна со статьей 22(3) Соглашения
ТRIPS, хотя несколько расширяет ее
действие, поскольку распространяется

Согласно статье 6, которой в Соглашении
ТRIPS соответствует четвертый пункт статьи
22, вышеуказанные правовые средства
применяются и в тех случаях, когда географическое указание является буквально
правильным названием места происхождения товара, но создает у потребителя
ложное представление, что товар происходит с другой территории, носящей то же
название.
В статьях 7, 8 и 9 “Соглашения о мерах”
нашли отражение нормы статьи 23 Соглашения ТRIPS, в частности, пункты 1, 2 и 3.
Статьей 7 соглашения для географических
указаний, используемых для идентификации вин и крепких спиртных напитков,
предусмотрена защита, не связанная с
условием введения потребителя в заблуждение. В частности, Сторонам прямо
предписывается обеспечить правовые
средства защиты для предупреждения
использования географических указаний
для обозначения вин и спиртных напитков,
не происходящих из указанного места.
Более того, запрещается использование
таких географических указаний в переводе,
а также в сопровождении указания истинного места происхождения товара или с
такими терминами, как “вид”, “тип”, “стиль”,
“имитация” и др. Эта норма в отличие от
статьи 23(1) Соглашения ТRIPS, которая
запрещает использование географических
указаний отдельно для вин и отдельно для
спиртных напитков, не имеющих соответст-

спиртным напиткам.
Как известно, статья 24 Соглашения ТRIPS
включает ряд норм, допускающих исключения
из правил, установленных в статьях 22 и 23. В
частности, допускается продолжение использования географических указаний при определенных условиях.
Что касается “Соглашения о мерах”, в нем не
предусмотрены исключения подобные тем,
которые фигурируют в статье 24 Соглашения
ТRIPS и которые, как известно, являются
одним из камней преткновения между
странами-членами ВТО.
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Данное отступление от Соглашения ТRIPS, в
первую очередь, объясняется желанием странучастниц “Соглашения о мерах” обеспечить
сильную охрану географических указаний,
которая не была бы ослаблена какими-либо
исключениями.
Не менее важно и то обстоятельство, что в
пространстве СНГ отсутствовали веские
причины для введения таких исключений.
Во-первых, в пределах территории бывшего
Советского Союза не имели места случаи
массового переселения людей, как это случалось при заселении Америки, Австралии или
Африки, когда эмигранты для обозначения
произведенной им продукции использовали
привычные для них названия географических
объектов, существующих в Европе. Это, как
известно, приводило к появлению в новых
местах проживания переселенцев тождественных с европейскими географических
указаний, их превращению в родовые понятия
или использованию в качестве товарных знаков.
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Было учтено и то обстоятельство, что в бывшем
Советском Союзе, где, как известно, отсутствовало законодательство по охране географических указаний, такие наименования использовались либо в качестве товарных знаков, либо
их использование регламентировалось на
основе технологических инструкций, как,
например, это имело место для вин и некоторых
спиртных напитков. Как в первом, так и во
втором случаях, пользователями географических наименований в основном являлись
предприятия, которые, как правило, использовали сырье, происходящее из этих мест и
имели все законные основания использовать их
в будущем в качестве географических указаний.
В-третьих, как мы отметили выше, в странах
СНГ уже на раннем этапе произошел обмен
списками географических указаний, чем
практически была исключена возможность
регистрации географических наименований в
виде товарных знаков, а следовательно, и
возникновения конфликтных ситуаций на этой
почве.
Одной из важных составляющих “Соглашения о
мерах” является наличие правоприменительных норм, направленных против незаконного
использования товарных знаков и географических указаний. Соглашение обязывает
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страны-участницы этого соглашения, включать
в свои законы эффективные меры против
любых нарушений прав, предусмотренных
Соглашением, в том числе, возможность
проведения срочных временных мер для
предупреждения таких нарушений. В соответствии с “Соглашением о мерах”, Стороны
устанавливают уголовную и административную
ответственность в случаях намеренного
использования ложных товарных знаков и
географических указаний в коммерческих
целях. Стороны берут на себя обязательство
обмениваться оперативной информацией о
фактах нарушений или предполагаемых
нарушениях требований этого соглашения,
совместно намечать и осуществлять мероприятия по профилактике, предупреждению и
пресечению таких нарушений. Этим вопросам
посвящены статьи с одиннадцатой по двадцать
четвертую “Соглашения о мерах”.

Координация действий странучастниц по реализации “Соглашения
о мерах” было поручено
Межгосударственному совету по
вопросам охраны промышленной
собственности (далее - МГСОПС).
Для решения спорных вопросов, связанных с
применением или толкованием Соглашения,
статьей 27 предусмотрено проведение консультаций и переговоров между соответствующими Сторонами. Если Стороны не смогут
достичь соглашения, они обращаются в
компетентный международный суд, который в
каждом конкретном случае определяется по
письменной договоренности сторон.
С самого начала разработки проекта “Соглашения о мерах” одной из важнейших целей
было признано создание “многосторонних
систем регистрации географических указаний и
уведомлений об их охране на территориях
Сторон”, что нашло отражение с статье 10
данного Соглашения.
Нужно подчеркнуть то обстоятельство, что
действие указанной статьи распространяется
на все виды товаров, в отличие от соответствующей нормы Соглашения ТRIPS (статья
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23(4)), которая предусматривала ведение
переговоров о создании таких систем только
для вин. Предполагалось, что создание такого
реестра позволит избежать рутинные процедуры регистрации географических указаний в
каждой стране СНГ в отдельности или ее
альтернативы - заключения двусторонних
соглашений между отдельными государствами.
На основании этой статьи, Грузией было
внесено предложение о создании Межгосударственного реестра охраняемых географических указаний. Подготовка проекта соглашения, касающегося создания такого реестра
было поручено грузинской стороне, как инициатору данного предложения.
Наша страна в сотрудничестве с другими
странами СНГ подготовила проект, который
был рассмотрен и принципиально одобрен на
12-м заседании МГСОПС в г. Москве в июне
2002 года.
Проект предусматривает довольно простую
процедуру для регистрации географических
указаний и распространения ее на территории
участников этого соглашения.
В частности, страна, желающая зарегистрировать географическое указание, направляет
соответствующую заявку в орган, ответственный
за ведение реестра. В соответствии с проектом,
такой орган определяется Исполнительным
комитетом СНГ.

Intellectus
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Данные о географическом указании вносятся в
реестр, публикуются и выписка из реестра
посылается компетентным ведомствам Сторон.
Вопрос распространения охраны на территории каждой Стороны решается ее Компетентным ведомством. Об отказе в предоставлении охраны Сторона уведомляет Орган,
ответственный за ведение реестра в течение
одного года. В противном случае, охрана
географическому указанию на территории этой
Стороны предоставляется автоматически. В
случае отказа Орган ведущий реестр ставит в
известность Компетентное ведомство страны
происхождения.
С целью решения спора, касающегося предоставления охраны географическому указанию предусматривается вступление соответствующих стран в двусторонние переговоры. В

случае невозможности урегулирования
спорных вопросов предлагается обращаться в
компетентные международные суды по
письменной договоренности Сторон.
С сожалением хочется отметить, что на
последующих заседаниях МГСОПС, состоявшихся в 2003 и 2004 годах, было принято
решение придать реестру функцию информационной базы, что, как указано в решении,
позволит Компетентным ведомствам Сторон
использовать эту информацию для предотвращения регистрации ложных и вводящих в
заблуждение товарных знаков. В связи с этим
хочу отметить, что это решение, по своей сути,
равнозначно обмену списками географических
указаний, который осуществлялся странами
СНГ еще в 1996-1997 годах.

Мы придерживаемся мнения, что
работа в направлении создания реестра с тем, чтобы создать эффективную систему охраны географических
указаний на территории СНГ должна
быть продолжена. Это отвечает
интересам наших стран и вписывается в современные тенденции
формирования региональных и
глобальных систем охраны
интеллектуальной собственности.

В настоящее время во всех странах СНГ
действуют законы об охране наименований
мест происхождения товаров и/или
географических указаний. Охрана этих
объектов интеллектуальной собственности не
предусмотрена лишь в Туркменистане. Большинство законов стран СНГ по охране географических указаний было принято в 1998-2002
годах. Исключение, как уже было отмечено,
составляют Российская Федерация, Республика
Таджикистан и Республика Молдова.
Законодательства по охране наименований
мест происхождения товаров и географических
указаний в государствах СНГ представлены как
отдельными законами, так и едиными
законами о наименованиях мест
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происхождения товаров и товарных знаках.
Лишь в Республике Таджикистан действует
Временное положение «О регистрации
наименования места происхождения товара и
предоставлении права пользования им».
Важно отметить, что во всех странах действует
регистрационная система охраны наименований мест происхождения и географических
указаний.
Вместе с тем, если проанализировать законодательства стран СНГ, то увидим, что
несмотря на их концептуальную общность,
наблюдаются некоторые отличия. Эти отличия,
в первую очередь, связаны с выбором объектов охраны, их определениями, условиями
предоставления охраны иностранным наименованиям мест происхождения и географическим указаниям и др.

Intellectus

4/2004

Одни государства в качестве объекта охраны
предусматривают охрану только наименований
мест происхождения товаров, или только
географических указаний. К числу государств,
охраняющих только наименования мест
происхождения, относятся Республика
Армения, Республика Казахстан, Кыргызская
Республика, Российская Федерация, Республика
Таджикистан, Республика Узбекистан, только
географические указания охраняются в
Азербайджанской Республике. Наконец, охрана
обоих объектов предусмотрена в законодательствах Республики Беларусь, Грузии,
Республики Молдова и Украины.
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Следуя международной практике, во всех
странах СНГ охрана наименований мест
происхождения предполагает существование
сильно выраженной связи характеристик
продукции с местом ее происхождения, т.е когда
особые свойства продукции исключительно или
главным образом определяются природными
условиями и человеческими факторами.
В большинстве из законодательств стран СНГ
(исключение составляют Украина, Грузия и
Таджикистан), достаточным условием является
связь свойств и характеристик товара либо с
особенностями природной среды, либо с
человеческими или с другими факторами. (На
слайде № 15 в качестве примера приведено
определение НМПТ из закона Российской
Федерации “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров”).

Для сравнения напомню, что по Лиссабонскому
соглашению требуется одновременное выполнение обоих критериев, а именно, наличие
связи характеристик продукции как с особенностями природной среды, так и с
человеческими факторами.
По-видимому, это отличие объясняется
желанием этих стран распространить охрану на
товары, свойства которых практически обусловлены только человеческими факторами, в
частности, на предметы рукоделия и народного
промысла (например, в России защищаются
Рязанские узоры, Вологодские кружева,
Крестецкая строчка, Городецкая роспись и др.).
За основу определения географического
указания в большинстве стран СНГ, охраняющих этот объект, взято определение Соглашения ТRIPS. В данном случае, для признания
объекта географическим указанием достаточно
существование связи одного из трех факторов качества, репутации или других характеристик
товара с местом происхождения.

Как известно, одним из проблемных
вопросов в области ™ охраны географических указаний является их взаимоотношение с товарными знаками.
Законодательства стран СНГ в основном
отдают предпочтение правам на НМП/ГУ.
Возьмем для примера закон Российской
Федерации. В соответствии с пунктом 2 статьи 7
закона, “не могут быть зарегистрированы в
качестве товарных знаков в отношении любых
товаров обозначения, тождественные или
сходные до степени смешения с наименованиями мест происхождения товаров,
охраняемые в соответствии с настоящим
Законом, за исключением случаев, если эти
обозначения включены как неохраняемые
элементы в товарные знаки, регистрируемые
на имя лиц, имеющих право пользования
такими наименованиями”. В то же время,
наименованию места происхождения товара
не будет отказано в регистрации ввиду наличия
тождественного или сходного с ним зарегистрированного товарного знака.
Законами большинства государств СНГ
предусмотрен такой же подход к решению
вопроса регистрации товарных знаков и НМП/
ГУ. Исключением являются законы Грузии и
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Республики Армения. В частности, закон Грузии
предусматривает отказ в регистрации НМП в
виду хорошей репутации и известности товарного знака. Законом Республики Армения
основанием для отказа в регистрации НМП,
среди прочих названа способность наименования “нарушить права третьих лиц
(авторское право, право на промышленную
собственность и т.д.)”.
В странах СНГ иностранцам охрана географических указаний предоставляется путем
национальной регистрации или на основе
международного договора. Исключением
является законодательство Грузии, которое
такую охрану предоставляет только на основе
международного соглашения.

1) Любое прямое или косвенное коммерческое использование зарегистрированного наименования места происхождения или географического указания в
отношении такого товара, на который не
распространяется регистрация, но который
является сходным с зарегистрированным
товаром.

ХВАНЧКАРА

Закон Грузии “О наименовании места происхождения и географическом указании товаров”
был принят в начале 1999 года.
В основу определений объектов - наименования места происхождения и географического
указания, подлежащих охране по этому закону,
были положены определения наименования
места происхождения и географического
указания из Регламента ЕС №2081/92.
Осуществление охраны двух объектов грузинским законодательством было продиктовано
следующими соображениями:

Ô

Использование наименований мест
происхождения позволяет наложить
достаточно жесткие условия охраны на
определенную категорию продукции,
например, вина, чтобы не произошло
“умаления” известных грузинских наименований и не был нанесен ущерб их престижу
и репутации;

4/2004

Ô

Intellectus

Регистрация НМЛ и ГУ накладывает ограничения на их использование, в частности, исходя
из регистрации наименования места происхождения и географического указания, и
запрещается:

Ô

ВИНО

МИНЕРАЛЬНАЯ
ВОДА

В соответствии с этим требованием, например
наименование места происхождения грузинского вина “Хванчкара” не может быть использовано не только для другого вина, но и для
других алкогольных напитков (напр. бренди,
водка, пиво и др.);

2) Любое такое применение зарегистрированного названия, которое использует
репутацию зарегистрированного наименования места происхождения или
географического указания;

Охрана “географического указания” делает
грузинскую законодательную базу более
гибкой, распространяя ее действие на
более широкий круг продуктов. Одновременно это отвечает духу Соглашения TRIPS
- сделать охрану ГУ более доступной;
И наконец, между Грузией и ЕС заключен
договор, в соответствии с которым
Грузинское законодательство, в том числе
в области охраны интеллектуальной
собственности, должно быть гармонизи-

БРЕНДИ

ХВАНЧКАРА

ВИНО

СИГАРЕТЫ

ровано с Европейским.
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В соответствии с этим требованием, на
примере той же “Хванчкары”, это название не
может быть использовано для табачных
изделий, парфюмерии, продуктов
питания и др. В качестве примера применения
подобной нормы можно привести известный
случай из Французской практики, где суд
запретил компании “Ив Сен Лоран”
использование наименования “Шампань”
для парфюмерии;

3) Такое использование зарегистрированного
наименования места происхождения или
географического указания, которое точно,
слово в слово, указывает на место производства товара, заготовки или переработки
сырья для его производства, но, тем не
менее, создает ложное представление о
происхождении товара.
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Минеральная вода

Минеральная вода типа

БОРЖОМИ

БОРЖОМИ

Думаю, что данное положение не требует
особых комментариев, и если взять в качестве
примера минеральные воды то, например,
запрещается использование наименования
“минеральная вода типа Боржоми”.
Что касается взаимоотношения ГУ и НМП с
товарными знаками, грузинское законодательство регулирует данный вопрос основываясь на принципах, заложенных в
Регламенте ЕС №2081/92 и Соглашении ТRIPS.

ВАЗИСУБАНИ

ВАЗИСУБАНИ

ВАЗИСУБАНИ

Кахетия

Западная Грузия

В соответствии с грузинским законодательством, вино с наименованием места происхождения “Вазисубани” производится в селе
Вазисубани Гурджаанского района Восточной
Грузии, в Кахетии, из сортов винограда
Ркацители и Мцване. В Западной Грузии, в
районе Самтредия, находится одноименное
село Вазисубани. В случае производства вина в
данном селе, даже с использованием тех же
сортов винограда Ркацители и Мцване,
применение наименования “Вазисубани” будет
противозаконным;

4) Использование такого названия или символа, который является сходным с зарегистрированным наименованием места
происхождения или географическим указанием, даже в переводе, или в сочетании с
такими выражениями как “тип”, “стиль”,
“похожий”, “такой же”, “по методу” и т.д.
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В частности, если заявка на регистрацию
наименования места происхождения или
географического указания имеет более ранний
приоритет, чем заявка на товарный знак, то
преимущество предоставляется наименованию
места происхождения или географическому
указанию, и товарному знаку отказывается в
регистрации.
Если на день подачи заявки на регистрацию
НМП/ГУ товарный знак уже зарегистрирован,
это не станет препятствием для регистрации
НМП/ГУ. Более того, за исключением
некоторых случаев, оговоренных в законе,
последующая регистрации НМП/ГУ может
послужить основанием для аннулирования
предшествующей регистрации товарного
знака.
Исходя из вышесказанного, очевидно, что
законодательство Грузии отдает НМП/ГУ
предпочтение по отношению к товарным
знакам.
Единственным исключением из этого общего
правила, как уже отмечалось выше, является
случай, когда, принимая во внимание хорошую
репутацию товарного знака, его известность, а
также продолжительность его использования,
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допускается не производить регистрацию
наименования места происхождения или
географического указания, если такая регистрация может ввести в заблуждение потребителя в отношении истинного происхождения
товара.
В заключение хочу отметить, что Грузия, как и
другие страны, внимательно следит за ведущимися в рамках ВТО дискуссиями по созданию глобального реестра географических
указаний для вин и спиртных напитков и
возможности распространения действия
статьи 23 Соглашения ТRIPS и на другие виды
продуктов.
Также очень важным является решения
весьма деликатного вопроса интерпретации
статей 16(1) и 24(5) Соглашения ТRIPS,
касающихся взаимоотношений географических
указаний с товарными знаками.

Именно с урегулированием этих вопросов в
основном связана гармонизация подходов
различных стран в области охраны географических указаний.
Мы полностью разделяем мнение о необходимости скорейшей выработки общей
позиции, отсутствие которой является сдерживающим фактором в развитии международной торговли, а также наносит значительный ущерб интересам как предпринимателей, так и потребителей продукции с
географическими указаниями.
Мы считаем, что при решении данного вопроса,
наряду с экономическими факторами, надо со
всей серьезностью учитывать и то важное для
многих стран и народов обстоятельство, что
многие географические указания являются
неотъемлемой частью их национального и
культурного достояния.

SUMMARY

The new economic relations give rise in the CIS countries to the negative processes of the
large-scaled falsification of products. Unfortunately, many producers identify the principles
of the free competition with the permissiveness in their activity. It is beginning of the illegal
use of many known geographic indications. The products with counterfeit geographic
indications flood the markets of the CIS countries that are usual for the autochthonous
producers, where the products with such denominations are well known and find the
market.
This matter also has a special meaning in Georgia which is a producer of well-known
wines and mineral waters.
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CALENDAR
La 29 noiembrie 1849 s-a născut John Fleming, inginerul electrician britanic care a inventat prima
componentă electronică, dioda cu vid, folosită la filtrarea alternanţelor pozitive ale semnalelor
electrice.
La 29 noiembrie 1803 s-a născut Christian Doppler, om de ştiinţă austriac, care a descoperit efectul
ce-i poartă numele privind modificarea frecvenţei aparente a unui sunet a cărui sursă se mişcă spre
receptor.
La 30 noiembrie s-a născut Nicolae Dimo, agrolog, cercetător ştiinţific şi profesor universitar
(1873-1959)
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ASPECTE ECONOMICE
ALE PROTEC|IEI PRIN BREVET
Iurie BAD~R,
[ef Direc\ie economie [i evaluare PI, AGEPI

Problemele economice ale proprietăţii intelectuale reprezintă un subiect pregnant în cadrul
forurilor naţionale şi internaţionale de resort. De curând, pe 6-8 octombrie, la Lubliana şi-a
desfăşurat lucrările unul din cele mai reprezentative reuniuni internaţionale din domeniul
proprietăţii intelectuale - Simpozionul cu tema „Aspecte economice ale protecţiei prin brevet”, organizat de Academia Internaţională a OEB în cooperare cu Oficiul de Proprietate
Intelectuală din Slovenia. La lucrările simpozionului au participat reprezentanţi a 29 de
oficii naţionale şi 5 organisme internaţionale - Comisia Europeană, OMPI, OEB, Asociaţia
Internaţională de Licenţiere LES etc.
Raportorii au efectuat o trecere în revistă a

al cunoştinţelor şi al informaţiei în general în

activităţii instituţiilor internaţionale şi naţionale

evoluţia ascendentă a economiei mondiale.

privind stimularea cercetărilor ştiinţifice şi

Condiţiile actuale revendică o altă abordare a

implementarea în economie a rezultatelor

problemei utilizării invenţiei de către titular - în

obţinute, accelerarea procesului inovaţional,

calitate de instrument necesar obţinerii unor

comercializarea produselor intelectuale,

profituri suplimentare, concepţie fundamentată în

evaluarea activelor nemateriale.

teoria economică de către I. Shumpeter.
Societatea informaţională, activitatea economică

Comunicări importante au prezentat în cadrul

se bazează tot mai mult pe cunoştinţe şi

simpozionului reprezentanţii unor instituţii

informaţii, însă monopolul titularilor asupra

naţionale şi internaţionale de resort: dr. Bojan

inovaţiilor utilizate i-ar transforma pe toţi

Pretnar (OMPI), Nels Stevnsborg (OEB), Dries

antreprenorii în inovatori şi monopolişti.

Intellectus
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Stoel (SINTENS, Olanda), Paul-Eric Nielsen
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(Oficiul de Brevete şi Mărci, Danemarca), Denis

Nels Stevnsborg, reprezentantul OEB, a luat în

Dambois (Comisia Europeană), dr. Heinz Goddar,

dezbatere mai multe aspecte actuale ale

Preşedinte al Asociaţiei Internaţionale de

problemei în discuţie: extinderea rapidă a cererii

Licenţiere LES. Ei au remarcat, în special, rolul

pe piaţa inovaţiilor şi, implicit, sporirea volumului

determinant al cercetării şi inovării în economia

de brevetări, creşterea ponderii brevetelor din

mondială (actualmente, potrivit opiniei experţilor în

sfera biotehnologiilor, sporirea sumelor de

domeniu, progresul tehnic asigură trei pătrimi din

compensare pentru încălcarea drepturilor asupra

volumul total al creşterii economice mondiale).

obiectelor de proprietate intelectuală, utilizarea
brevetelor în calitate de mijloc de protecţie a

În raportul său întitulat „Suportul inovaţional al

pieţelor şi în activitatea publicitară. Un exemplu

dezvoltării economice”, Bojan Pretnar a

concludent: pe etichetele mărfurilor se indică tot

demonstrat cu lux de argumente că titularul

mai frecvent faptul că produsul este brevetat, iar

invenţiei trebuie să deţină monopolul asupra

uneori întâlnim şi specificarea că a fost înaintată

utilizării ei, avându-se în vedere rolul determinant

cererea de obţinere a brevetului.
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Rudolf Dömötör, profesor la Universitatea de
Economie, Business şi Administrare din Viena, a

Naţional Danez în domeniul promovării inovaţiilor,

examinat în comunicarea sa căile de estimare a

elaborării şi utilizării unui program pentru

activităţii inovative şi a rezultatelor acestei activităţi.

evaluarea obiectelor de proprietate intelectuală,

El a adus la cunoştinţa participanţilor la

domeniu deosebit de important pentru

simpozion rezultatele unui sondaj de opinie

comercializarea produselor intelectuale.

cuprinzând 198 de companii, majoritatea cărora

Raportorul a remarcat, de asemenea, contribuţia

au expus pe piaţă în ultimii ani produse noi. În

substanţială a Oficiului la dezvoltarea sistemelor

aceste companii 52% din vânzări au fost

naţionale de protecţie a proprietăţii intelectuale

asigurate anume de produsele nou create. 98%

din alte euroregiuni, prin acordarea de asistenţă

din companiile chestionate ţin în permanenţă în

logistică şi financiară ţărilor în tranziţie (România,

vizorul lor inovaţiile de pe piaţă în cadrul

Lituania, Croaţia). Paul-Eric Nielsen a specificat

expoziţiilor, cercetărilor de marketing etc., 64% din

că, pentru evaluarea produselor intelectuale, a

ele au strategii inovaţionale, 22% - subdiviziuni de

fost elaborat un program special, bazat pe

cercetări ştiinţifice, 86% - subdiviziuni de manage-

sondajul de opinie care se efectuează în mediul

ment inovaţional. Circa 9% din mijloacele

specialiştilor, fiecărui indice atribuindu-se o

financiare obţinute din vânzările companiilor

expresie cantitativă. Informaţia obţinută pe

chestionate sunt utilizate pentru finanţarea

această cale se generalizează, se structurează în

sectorului cercetare-dezvoltare, iar în primele 10

scheme şi diagrame conform indicilor examinaţi:

companii indicele respectiv atinge cota de 31%.

tehnologici, economici, financiari, factori de risc

Un viu interes a suscitat comunicarea lui Dries
Stoel, consultant în domeniul inovaţiilor din cadrul
instituţiei SINTENS de pe lângă Ministerul
Economiei al Olandei. SINTENS este o instituţie
bugetară, având misiunea principală de a stimula

reprezintă o estimare subiectivă şi, totodată,
colectivă, prin urmare exclude responsabilitatea
evaluatorului pentru rezultatele obţinute. Costul
programului este de 2.300 euro.

activitatea inovativă la întreprinderile mici şi

Denis Dambois, reprezentantul Comisariatului
European pentru Cercetare-Dezvoltare, a apreciat

colaboratori, are 15 reprezentanţe în teritoriu,

înalt iniţiativele Comisiei Europene şi ale unor ţări

dispunând în ansamblu de un buget anual de 45

privind perfecţionarea mecanismelor de

mln. euro. Este o structură de intermediere între

implementare a rezultatelor cercetărilor ştiinţifice,

sectorul cercetare şi cel al business-ului; acordă

modalităţilor de finanţare a proiectelor de

gratuit servicii de consulting şi intermediere

cercetare.

invenţiilor. Datorită faptului că serviciile acordate
nu comportă un caracter comercial, informaţia şi
rezultatele cercetărilor livrate întreprinderilor se
disting printr-un înalt grad de obiectivitate. În
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etc. Evaluarea efectuată pe această cale

mijlocii. Instituţia numără circa 500 de

întreprinderilor în vederea implementării

Intellectus

raportul său experienţa acumulată de Oficiul

activitatea sa SINTENS utilizează pe larg
informaţia brevetară furnizată de colaboratorii
Oficiului de Brevete al Olandei. SINTENS acordă
anual aproximativ 12 mii de consultaţii. În cei 2,5
ani de când activează această instituţie de
serviciile sale au beneficiat circa două mii de
întreprinderi.

Programul Comisiei Europene pentru finanţarea
sectorului cercetare constituie în prezent 17 mlrd.
euro şi prevede alocarea mijloacelor financiare
comunitare şi private după principiul paritar, adică
în proporţie de 50 la 50. În opinia lui D. Dambois,
unul din factorii determinanţi ai accelerării
procesului inovaţional îl reprezintă conştientizarea
de către viitorii specialişti a rolului exclusiv al
proprietăţii intelectuale pentru progresul economic. În această ordine de idei este extrem de
actuală problema includerii în planurile de
învăţământ universitar a disciplinelor ce ţin de

Paul-Eric Nielsen, reprezentantul Oficiului de

inovaţii, creativitate, protecţia proprietăţii

Brevete şi Mărci al Danemarcei, a expus în

intelectuale.
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Raportul prezentat de Heinz Goddar, preşedintele
Asociaţiei Internaţionale de Licenţiere LES, s-a
axat în special pe problemele privind aplicarea
licenţierii şi cesiunii obiectelor de proprietate
intelectuală, aspectele financiare ale acestora,
modalităţile de încheiere a contractelor de
transmitere a drepturilor asupra obiectelor de
proprietate intelectuală, selectarea licenţiarilor,
licenţierea invenţiilor nebrevetate. În contextul
chestiunilor abordate, Heinz Goddar a apreciat
înalt experienţa Germaniei, care a creat structuri
speciale de atragere şi selectare a licenţiarilor,
plata pentru serviciile prestate reprezentând

În cadrul dezbaterilor şi totalizărilor
a fost examinată, de asemenea, iniţiativa
AGEPI de a crea un fond special destinat
susţinerii brevetării invenţiilor în
străinătate. B. Pretnar, reprezentantul
OMPI, a sprijinit această iniţiativă,
menţionând că un atare program de
asistenţă urmează să fie iniţiat şi promovat
mai întâi la nivel naţional, ulterior
obţinându-se şi o asistenţă de cofinanţare
din partea OMPI.

aproximativ 20-30 la sută din redevenţe.

SUMMARY

Recently, in October 6-8, in Ljubljana took place one of the most representative
international conferences in the field of IP – the Symposium organized by the International
Academy of EPO in cooperation with the Intellectual Property Office of Slovenia.
In the work of the Symposium took part representatives of 29 national offices
and 5 international bodies - European Commission, WIPO, EPO, Licensing International
Society L.E.S. etc.

CALENDAR
La 9 noiembrie 1959 s-a născut, la Chişinău, Raisa IVANOV, colaborator ştiinţific superior la
Institutul Naţional de Farmacie, autor şi coautor a peste 50 de lucrări şi comunicări ştiinţifice
valoroase, în special, în problema sintezei compuşilor complecşi ai iodului cu amidonul, procedeelor
tehnologice de obţinere a preparatelor cu activitate biologică.
Invenţia sa “Principiu activ al remediilor cu acţiune antimicotică pentru tratamentul

Intellectus
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candidomicozelor” (BI nr. 1194, MD, coautori: V. Valica, A. Popa, M. Krimer, E. Stângaci) a fost
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menţionată la Saloanele internaţionale de inventică „INFOINVENT-99", Chişinău, şi „Geneva2000”, iar invenţia “Procedeu de obţinere a preparatului antiseptic” (BI nr. 1295, MD, coautori: R
Tatarov, V. Valica) a fost înalt apreciată la saloanele „INFOINVENT–99”, „INFOINVENT-2000",
„Geneva-2001” şi „Inventica-2001", inclusiv medalia de bronz (Geneva) şi Premiul I (Bucureşti).
R. Ivanov este membră a Asociaţiei Femeilor Inventatoare din Republica Moldova.

TEHNOLOGII INOVATIVE

PROCESELE DE ZDROBIRE
{I SEPARARE }N TEHNOLOGIA
DE PRELUCRARE A NUCILOR

Ruslan |+RN+, lector UTM

Importanţa economică a nucului pentru economia naţională, îndeosebi la capitolul

Intellectus
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exportului, impune imperios elaborarea unei tehnologii avansate de prelucrare a soiurilor
locale de nuci cu ajutorul unor instalaţii de maximă eficacitate tehnologică şi fiabilitate,
departe de caracterul rudimentar pe care îl au acestea în prezent.
Fluxul tehnologic de prelucrare a nucilor include

dispozitiv care permite măsurarea forţei de

următoarele operaţiuni tehnologice de bază:

compresiune în regim operativ de la 0 până la

curăţirea pericarpului, calibrarea nucilor, zdrobirea

1000 N. În scopul înregistrării deformaţiilor cojii

cojii nucilor şi separarea miezului, prelucrarea

de nucă în procesul de zdrobire, dispozitivul a fost

termică a produsului. În prezenta lucrare sunt

dotat cu un indicator tip IC-10. Utilizându-se

relevate cercetările efectuate în domeniul zdrobirii

procedeul de zdrobire a nucilor între două plăci

nucilor şi separării miezului, care au condus la

paralele, s-a obţinut un produs de o calitate relativ

elaborarea unui agregat de zdrobire-separare a

joasă. [1]. În opinia noastră, calitatea scăzută a

nucilor.

miezului se datorează suprafeţei mici de contact.

Scopul cercetărilor noastre este de a determina

executat inele cu un diametru interior mai mic

energia minimă ce se consumă în procesul de

decât cel mai mare diametru posibil al nucii.

zdrobire a nucilor, având în vedere faptul că miezul

Calitatea miezului depinde, în mare măsură, nu

obţinut trebuie să fie de o calitate

numai de proprietăţile fizico-mecanice ale cojii,

corespunzătoare cerinţelor tehnologice. Precum

dar şi de raportul evaluat corect dintre diametrul

se ştie, energia consumată în procesul de

interior al inelului şi cel exterior al nucii. Pentru

zdrobire este direct proporţională cu forţa depusă.

stabilirea corelaţiei raţionale şi cercetării

Pentru a majora suprafaţa de contact, s-au

Ţinând cont de aceasta, în procesul de zdrobire

consumului de energie al procesului, au fost

forţa a fost acceptată drept mărime determinată.

executate inele cu diferite diametre interioare.

Pentru evaluarea acestei mărimi s-a utilizat un

Dimensiunea diametrului interior al inelului
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variază în limitele de 20-30 mm cu pasul de 2

grosimea cojii egală cu 1,0 mm, până la 1,3 J, la

mm. Contactul dintre coaja nucii şi conturul

o grosime de 2,5 mm. Corelaţiile din fig.1 poartă

diametrului interior al inelului poate provoca

un caracter liniar şi pot fi exprimte prin relaţiile:

apariţia unor fisuri locale în coaja nucii, având
drept consecinţă zdrobirea insuficientă a cojii şi
extragerea necalitativă a miezului. Pentru
excluderea acestui dezavantaj, am executat pe

1. Amax=0,53d+0,07

3. Amax=0,63d+0,77

2. Amax=0,87d+0,63

4. Amax=0,48d+0,62.

În procesul de efectuare a experienţelor s-a

suprafaţa interioară a inelului o serie de tăieturi
oblice. Fiind executate sub diferite unghiuri – 15 ,

observat: calitatea miezului depinde atât de

30 , 45 , 60 , aceste teşituri oferă posibilitatea de

raportul evaluat corect dintre diametrul nucii şi

a majora suprafaţa de contact în procesul de

diametrul inelului, cât şi de teşitura inelului. De

zdrobire. În baza forţei determinate experimental,

aceea, pentru obţinerea unei calităţi corespun-

am calculat consumul de energie în procesul de

zătoare cerinţelor tehnologice este recomandabil

zdrobire prin amplasarea nucilor între o placă şi

de a realiza procesul de zdrobire ţinând cont de

un inel cu diferite teşituri.

următoarele: raportul dintre diametrul nucii şi

o

o

o

o

diametrul inelului urmează să fie aproximativ de
În fig.1 este reprezentată variaţia energiei maxime

1,1 la 1,3, iar teşitura inelului de 30o.

de zdrobire în funcţie de grosimea cojii de nucă la
umiditatea de 5% pentru amplasarea nucii între o

procesul de zdrobire, este gradul de zdrobire i,

placă şi un inel cu diferite teşituri.

care poate fi calculat prin raportul dimensiunilor

Amax, J

medii ponderate a fragmentelor iniţiale şi finale
ale materialului.

3
2,5
2
1,5

i=

3

Dimensiunea medie ponderată:

4

d mp =

1

unde d1, d2, ..., dn – dimensiunea medie a claselor

d, mm
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1,5

d mp

.

(1)

(d 1 × m1 + d 2 m2 + ... + d n mn )
100

,

(2)

granulometrice;

0,5
1

Dmp

2

1

2

2,5

Fig.1. Variaţia energiei maxime de zdrobire
(Amax, J) în funcţie de grosimea cojii de nucă
pentru amplasarea nucii în inele cu diferite
teşituri: a1=15o; a2=30o; a3=45o; a4=60o.
Analiza graficelor din fig.1 ne demonstrează:
consumul energiei în procesul de zdrobire creşte

m1, m2 ... mn – ponderea claselor granulometrice
date, %.
Valorile d1, d2, ..., dn din formula (2), care mai sunt
denumite şi diametru mediu, pot fi calculate după
formula:

d m = 3 l m × bm × hm ,

(3)

unde: lm – lungimea maximă a cojii de nucă, m;
bm – lăţimea maximă a cojii de nucă, m;

o dată cu majorarea grosimii cojii de nucă.
Totodată, energia consumată în procesul de
zdrobire depinde şi de unghiul teşiturii inelului. De
exemplu, în cazul amplasării nucii într-un inel cu
teşitura de 30o, energia maximă la grosimea cojii

hm – înălţimea maximă a cojii de nucă, m.
În rezultatul efectuării calculelor, gradul de
zdrobire a nucilor a constituit indicele de 1,3.

de 1,0 mm este de 1,5 J, iar la grosimea de 2,5

Cercetările efectuate au condus la elaborarea

mm – 2,7 J. În cazul utilizării inelului cu teşitura de

unei instalaţii de zdrobire a nucilor cu o eficienţă

15 , energia de zdrobire creşte de la 0,6 J, la

tehnologică înaltă [2].

o
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Un indicator important al calităţii, caracterizând
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80

Un alt proces important în tehnologia de

e¢

prelucrare a nucilor îl constituie separarea
miezului de coaja nucilor. În majoritatea cazurilor,
procesul de separare a componentelor nucii se
axează pe principiul pneumatic de separare, care
nu asigură un rezultat pe deplin satisfăcător. O

60
3

1

anumită majorare a randamentului şi a calităţii
poate fi obţinută utilizându-se principiul electric de

20

separare. Dacă procedeele mecanice de
separare se întemeiază pe diferenţa dintre
mărimi, densitate, starea suprafeţei particulelor, la

W, %

0
5

baza procedeelor electrice se află diferenţa de
conductivitate electrică, permitivitate dielectrică,
sarcina electrică. De menţionat, că proprietăţile
electrice ale materialului se află în strânsă
legătură cu cele mecanice şi cu componenţa
biologică [3]. Analiza surselor bibliografice [3, 4],
demonstrează că cel mai efectiv procedeu de

20

25

Analizând graficele din fig. 2, constatăm că o dată
cu creşterea umidităţii se majorează şi
Cea mai mare permitivitate dielectrică o are

încărcarea lor în câmpul electric cu descărcare

miezul, iar cea mai mică - coaja. Aceasta se

prin efect corona.

explică prin faptul că miezul nucii reţine mai bine
umiditatea decât celelalte componente ale nucii.

Pentru determinarea permitivităţii dielectrice
relative a componentelor nucii a fost utilizată

În opinia noastră, fenomenul creşterii umidităţii în

metoda balistică de măsurare a capacităţii cu

funcţie de permitivitate este condiţionat de

ajutorul galvanometrului.

majorarea numărului de molecule polare. Ceea
ce, la rândul său, conduce la majorarea e´.

Permitivitatea dielectrică relativă a particulei se
determină prin relaţia:

Pentru a stabili posibilitatea separării componen(4)

unde a2 – deviaţia galvanometrului la descărcarea
condensatorului umplut cu produs;

a2 – deviaţia galvanometrului la descărcarea
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15

permitivitatea dielectrică a componentelor nucii.

încărcare electrică a particulelor îl constituie

a
e¢= 2
a1

10

Fig. 2. Permitivitatea dielectrică relativă
a componentelor nucii în funcţie de
umiditate: 1 – coajă; 2 – inimioară;
3 – miez.

polarizare, proprietatea de a primi şi a ceda

Intellectus
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telor nucii în câmp electric, se construiesc curbele
de variaţie a criteriului de separare, în funcţie de
totalitatea caracteristicilor fizico-mecanice şi
electrice ale particulelor care se separă. Criteriul
de separare se exprimă prin formula:

1 ,
r lK f

condensatorului fără produs.

CS =

Rezultatele experimentale obţinute, caracterizând

unde r – densitatea particulelor, kg/m3;

raportul dintre permitivitatea dielectrică şi
umiditatea componentelor nucii, sunt reflectate
în fig. 2.
Raportul dintre permitivitatea dielectrică a
produselor alimentare şi umiditate este multilateral şi complicat, deoarece formele de legătură a
umidităţii sunt foarte diverse, totodată, o bună

(5)

l – lungimea particulei, m;
Kf – coeficientul dielectric al formei, calculat după
formula:

Kf =

1 + (e ¢ - 1)y
e¢

,

(6)

unde y - coeficientul deplasării axiale ce depinde

parte din produsele alimentare reprezintă corpuri

de coeficientul nesferic K şi de poziţionarea

coloidal-capilare.

particulei în câmpul electric.
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După cum ne demonstrează curbele de variaţie

2.

Lupaşco A. et al. Instalaţie pentru spargerea
nucilor. Brevet de invenţie nr. 2094, Int. cl. A 23
N 5/00. 2003.02.28, BOPI nr. 2/2003.

3.

Электрозерноочистительные машины. /
А. М. Басов. – М.: Машиностроение, 1967. –
201 с.

4.

Электротехнология / А. М. Басов. – М.:
Агропромиздат, 1985. – 256 с.

5.

Lupaşco A., Ţărnă R., Tarlev V.
Trennungskriterium von Walnussen im
elektrischen Feld mit Koronaentladung //
Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi.-Tomul

din formula [5], în câmpul electric cu descărcare
prin efect corona inimioara se separă totalmente
de miez şi coajă, iar miezul se separă de coajă
parţial, aproximativ 75%.
Cercetările efectuate au condus la elaborarea unui
nou procedeu de separare a miezului de nucă,
precum şi a unui agregat de zdrobire-separare a
nucilor cu un randament tehnologic înalt.
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nucii în procesul de zdrobire a cojii, Meridian
Ingineresc, Nr.1, Chişinău: UTM. – 2001. – p.
23-25.
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SUMMARY

The author points out researches carried out in the field of nuts crushing and kernel
cleaning that lead to the elaboration of a new process of nut kernel separation, as well as of
a unit for nuts crushing-separation at a high technologic efficiency.

CALENDAR
La 17 noiembrie 1952 s-a născut la Lăpuşna, Hânceşti, Ion PRIDA, doctor în ştiinţe tehnice,
specialist în domeniul optimizării proceselor tehnologice în vinificaţie, director administrativ şi
ştiinţific al întreprinderilor inovaţionale “Oenolab” si “OenoConsulting” (începând cu 1992).

Intellectus

4/2004

Este autor şi coautor a peste 30 de publicaţii şi 50 invenţii în domeniul vinificaţiei generale şi
speciale; a studiat şi optimizat procesul de fermentare alcoolică la producerea vinurilor extractive.
Studiile în vinificaţia primară i-au permis lui I. Prida să elaboreze concepţia teascului continuu cu
falcă flexibilă (1986) şi să propună câteva construcţii originale (1988 - 1991), ce au contribuit la
optimizarea procesului de extragere a mustului din struguri la fabricarea vinurilor albe de elită.
A activat în domeniul fabricării vinurilor efervescente, elaborând cupajele optimale pentru spumantul
clasic (Cricova, 1988), construind şi un aparat performant pentru fermentaţie în flux continuu la
concentraţii sporite de drojdii (Cricova, 1990), a inventat un proces original la fabricarea vinurilor
frizante (Stăuceni, 1997).
Este inventator al unor tehnologii de fabricare a extractelor fenolice din stejar, din seminţe de struguri,
din ciorchine etc. (1995), precum şi al procedeelor de maturare accelerată a produselor alcoolice pe
baza materialelor netradiţionale (1998 - 2002), a elaborat un asortiment nou de produse vinicole cu
proprietăţi organoleptice sporite şi stabilitate ridicată (începând cu 1992).
Autor a 15 mărci de brandy (‘Taur”, “Centaur”, “Garling”) şi peste 50 de mărci de vinuri (seria
“Nostalgie”, “Oraşul subteran”, “Periniţa”, “Ciornaia roza”, “Nostradamus”).
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Protecţia produselor împotriva falsificării a devenit o problemă extrem de actuală în multe
ţări ale lumii. În ultimul deceniu fenomenul contrafacerii produselor comerciale a căpătat o
răspândire deosebii de largă. Spre mijlocul anilor “90 volumul produselor contrafăcute în
toată lumea se estima la circa 200 mlrd. dolari SUA anual. Mai mult ca atât, fluxul acesta a
început să se extindă asupra producerii de masă a articolelor de larg consum, inclusiv
asupra băuturilor alcoolice. În acest scop, escrocii utilizează tehnica modernă de copiat, alte
mijloace tehnice de ultimă oră. Comercializarea deosebit de profitabilă a băuturilor alcoolice
contrafăcute, obţinerea venitului prin intermediul falsificării acestor produse de largă
căutare constituie pilonul comerţului tenebru şi „calul de bătaie” al structurilor criminale.
Din cauza prejudiciilor provocate sistemului de impozitare, statul pierde sume colosale,
nefiind în stare să plătească la timp pensiile, salariile specialiştilor din sfera bugetară etc.
Elaborarea şi implementarea sistemului de protecţie

Scopul de bază al unor asemenea

a producţiei alcoolice împotriva contrafacerii, care ar

sisteme constă în protecţia consumatorului

constitui o barieră serioasă în calea tuturor genurilor

împotriva produselor falsificate (contrafăcute),

de escrocherie, constituie o sarcină de importanţă

creşterea volumului de colectare

primordială pentru orice guvern. O cale sigură în

a accizelor, asigurarea transparenţei pieţei

vederea rezolvării acestei probleme sunt soluţiile

de băuturi alcoolice şi a gradului de

tehnice privind crearea şi perfecţionarea sistemelor

veridicitate a controalelor în sistemul

de protecţie a producţiei alcoolice.

comerţului en detail.
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Sistemele moderne de protecţie a unor astfel de

câmp pentru înscrierea informaţiei de evidenţă-

produse trebuie să corespundă ansamblului de

control atât în formă de cod de bare din două cifre,

cerinţe, principalele dintre ele fiind: posibilitatea

cât şi în formă numeric-literală - pentru

de realizare practică, flexibilitatea structurii şi

consumatori. Informaţia de evidenţă

modulul construcţiei, oportunitatea economică şi

şi control conţine date despre producător,

compatibilitatea cu alte sisteme.

despre furnizor, tipul producţiei alcoolice,

La ora actuală, cea mai sigură modalitate de
protejare a pieţei produselor de larg consum, a

din partida respectivă. Deci, fiecare marcaj
special de protecţie este individual, ca şi

protecţie pe articole, documente, produse - cu

amprentele digitale sau spectrul ocular al omului.

includerea datelor despre însemnele de protecţie

Aplicarea informaţiei de evidenţă şi control se

şi obiectele marcate în sistemul informaţional.

efectuează conform unui permis special al

Baza materială a acestui marcaj este sistemul

organelor competente după verificarea calităţii

informaţional automat de evidenţă şi control al

producţiei alcoolice în laborator. La citirea codului

producţiei.

de bare la locul de lucru mobil automatizat al

identificare a obiectului verificat şi un sistem de
marcare şi identificare a articolelor, lucrări
protejate prin Brevetul eurasiatic nr. 002516
şi nr. 002696, care sunt în vigoare în câteva ţări
ale CSI. În componenţa sistemului informaţional
intră: centrul de comandă şi control (CUK),

inspectorului, pe monitor se afişează toată
informaţia necesară despre producţia verificată.
La citirea repetată a marcajului pe ecranul
postului automatizat de lucru se afişează
inscripţia: „Marcajul este citit a doua oară”. Dacă
marcajul special de protecţie este fals, atunci
informaţia de evidenţă-control nu apare pe
ecranul monitorului.

posturi ale producătorilor de băuturi alcoolice

În afară de aceasta, marcajul special de protecţie

şi furnizorilor en gross, marcaje de protecţie

trebuie să aibă un scut complex împotriva

speciale, componentul de transport, posturi

falsificării, şi anume: un element de protecţie

mobile de control al producţiei alcoolice

holografic; informaţie de evidenţă-control în formă

în sistemul comerţului cu bucata. În dependenţă

de cod de bare şi cod numeric-literal; o

de particularităţile teritoriale, sistemul poate

monogramă specială realizată cu o vopsea

avea o structură decentralizată, centralizată sau

incoloră, care apare doar la iradierea IR;

mixtă. Este prevăzută utilizarea echipamentului

elemente grafice; adâncituri care nu vor permite

modern de telecomunicaţie şi a calculatoarelor,

încleierea repetată, formă originală şi metode

pentru schimbul de informaţii este prevăzută

tipografice de protecţie.

legătura telefonică obişnuită sau reţeaua
Internet.

4/2004

partidei şi numărul individual al unităţii de produs

- un procedeu de aplicare a marcajelor de

din or. Sankt-Peterburg a elaborat un procedeu de

Intellectus

conformitate, certificatul de calitate, cât şi numărul

documentaţiei şi articolelor o constituie marcarea

Centrul tehnico-ştiinţific “Atlas-Severo-Zapad”
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capacitatea, tăria, data turnării, certificatul de

Combinarea elementelor de protecţie şi a
informaţiei de evidenţă-control în componenţa

Pe fiecare unitate de produs se aplică un marcaj

marcajului permite depistarea sigură a producţiei

special de proiecţie, care este prevăzut cu un

alcoolice falsificate.

Experienţa acumulată în procesul implementării sistemului de evidenţă şi control
a producţiei alcoolice pe teritoriul Federaţiei Ruse a demonstrat eficienţa şi fiabilitatea
sa înaltă.
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STRUCTURILE INOVA|IONALE
PE MAPAMOND {I PERSPECTIVA DEZVOLT+RII
LOR }N REPUBLICA MOLDOVA (2)

dr. hab. Artur BUZDUGAN,
Directorul CMA al A{M

În ultimii 5-6 ani Republica Moldova a înregistrat o anumită stabilitate la nivel macroeco-
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nomic – factor important, însă care nu este suficient pentru depăşirea crizei economice
actuale. Drept consecinţă a reducerii drastice, în unele cazuri până la distrugerea definitivă,
absolut nefondată, a potenţialului de producţie, situaţia generală a economiei naţionale se
caracterizează printr-o scădere substanţială a cheltuielilor pentru renovarea bazei tehnice şi
tehnologice. Majoritatea întreprinderilor care mai funcţionează nu sunt competitive,
deoarece nu corespund cerinţelor tehnologice moderne; atestăm o reducere alarmantă a
volumului de produse scientointensive. Nefiind solicitată şi stimulată de stat, nici de sectorul
privat, utilizarea rezultatelor activităţii inovaţionale a înregistrat o scădere catastrofală,
practic a atins cota zero.
Care sunt, în opinia noastră, premisele edificării

economică, pentru fundamentarea justă a

unei economii inovative? În primul rând, crearea

obiectivelor transformării şi dezvoltării economiei

unui cadru legislativ adecvat. Apoi, pregătirea

şi societăţii în ansamblu este necesară

mediului antreprenorilor din businessul mic şi

diseminarea, utilizarea şi gestionarea unor

mijlociu, a comunităţii ştiinţifice şi a societăţii în

concepte, noţiuni, metode, tehnici şi instrumente

ansamblu, care trebuie să devină receptive la

noi, operante. Cu părere de rău, cadrul legislativ

noile realităţi economice.

care ar asigura trecerea la o economie

Tranziţia la economia de piaţă înseamnă
restructurarea nu doar a macroeconomiei, dar şi
a întregului sistem economic, social, politic şi

inovaţională în Republica Moldova se află în faza
de elaborare deja al cincilea an şi se pare că nu
va fi finalizat în timpul apropiat.

moral. Deci, pentru asigurarea unui

Structura businessului practicat în Repub-

comportament raţional în activitatea social-

lica Moldova denotă caracterul limitat al acestuia,
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care se manifestă prin dezvoltarea doar a unor
diversificarea cât mai largă a spectrului economic
va contribui la receptarea şi asimilarea

Sfera de cercetare se caracterizează printr-o

4/2004

contrapunerea nejustificată a celor două sfere
ale activităţii de cercetare: fundamentalaplicativă şi inovativă;

parteneriat strategic durabil cu alte comunităţi, în

Ô

mediatizarea insuficientă a rezultatelor
cercetărilor.

continuă dezvoltare tehnocratică, deşi, am putea

De menţionat, totuşi, că AŞM a întreprins paşi

spune, şi în acest domeniu finanţarea

concreţi în vederea fondării primului Tehnoparc

potenţialului ştiinţific existent este sub orice nivel.

Ştiinţifico-Tehnologic din Moldova „Academica”,

În consecinţă, s-au păstrat doar unele domenii

pentru a lansa un Centru Interregional de Inovare

competitive, cuprinzând un spectru îngust al

şi Transfer Tehnologic în comun cu Universitatea

eventualei pieţe de consum al produselor

Tehnică a Moldovei, SA „ELIRI” şi alte instituţii. Însă,

scientointensive. Cu toate că o bună parte din

spre regretul nostru, aceste proiecte n-au bene-

rezultatele aplicative ale cercetărilor sunt competi-

ficiat până în prezent de susţinerea solicitată.

aptă de a le asimila. Considerăm că este necesar

Mediul operant. Astăzi suntem nevoiţi să

să fie dezvoltate suplimentar noi tehnologii

promovăm activitatea inovaţională într-o societate

umanistice, instrumente eficiente de transformare

absolut nepregătită pentru asimilarea noilor

a cunoştinţelor în resurse ale pieţei, să se

tehnologii, atât sub aspectul producerii, cât şi al

efectueze la un nivel avansat marketingul,

gestionării lor. În societatea noastră, contribuabil

asigurându-se un parteneriat profitabil cu alte

al sferei de cercetare şi beneficiar al produsului

comunităţi. La acest capitol savanţii noştri mai au

antreprenorial, s-au conturat atitudini şi opinii

de lichidat o serie de restanţe, pentru a ne

eronate cu privire la rolul ştiinţei, învăţământului,

sincroniza cu structurile similare occidentale.

businessului. Rolul savanţilor, al profesorilor

Este oportun de a dezvolta nu doar infrastructura

universitari - potenţiali experţi şi recenzenţi

inovaţională clasică, dar şi de a edifica în unele

independenţi, de înaltă calificare, ai deciziilor de

localităţi din republică, în cadrul unui program

stat privind activitatea inovaţională, aportul lor în

ştiinţifico-economic special, un anumit număr de

evoluţia economiei şi a progresului tehnico-

sociopolisuri - formă avansată a tehnopolisurilor,

ştiinţific s-a diminuat considerabil, în lipsa unei

în care tehnologiile sferei socio-umane vor fi

politici statale obiective şi transparente.

testate operativ şi eficient.
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Ô

ascendentă a noilor tehnologii, va conduce la un
special cu cele ştiinţifice.

lipsa infrastructurii inovaţionale ca interfaţă
între antreprenori şi cercetători;

sectoare înguste ale economiei. Or, numai

tive, piaţa existentă în Republica Moldova nu este

S-a creat o opinie negativă şi despre activitatea

În ce priveşte comercializarea rezultatelor

antreprenorilor, ei fiind prezentaţi uneori drept

ştiinţifice, vom nominaliza următoarele probleme

autori ai dezastrului economic din ţară. Evident,

majore:

asemenea etichetări demoralizatoare,

Ô
Ô

neconstructive nu vor contribui la colaborarea
complexitatea evaluării comerciale a

comunităţilor ştiinţifice cu cele ale antreprenorilor

elaborărilor inovaţionale;

sau cu structurile decizionale de stat, colaborare

insuficienţa sau stoparea finanţării, din care
cauză multe cercetări rămân nefinalizate;

Ô

Ô

care trebuie să conducă, în cele din urmă, la
ameliorarea situaţiei din sfera dată. În altă ordine
de idei, societatea, ca beneficiar, nu este

pierderea priorităţilor în unele domenii ale

receptivă la apariţia noilor produse şi servicii din

cercetării, considerate anterior ca fiind

cauza resurselor financiare limitate, fapt ce-l

avansate;
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Ô

determină pe cumpărător să achiziţioneze un
produs contrafăcut, nociv, expirat sau să opteze

nivelul scăzut al cunoştinţelor juridice în

pentru anumite servicii dubioase, fără garanţii,

domeniul comercializării;

oferite însă la un preţ mai redus.
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Având în vedere circumstanţele expuse mai sus,

ţării respective) – structuri formate de la zero, de

precum şi experienţa mea personală de promo-

regulă, pe lângă centrele ştiinţifice performante,

vare a unor modificări în cadrul legislaţiei naţio-

beneficiind de susţinere financiară din partea

nale, de activitate în vederea înfiinţării structurilor

statului, de un cadru legislativ ce le favorizează la

inovaţionale în ţara noastră, risc să afirm că, din

capitolul investiţii, credite, impozite pe venit, taxe

diferite motive obiective sau subiective, în prezent

vamale etc. Un astfel de model contribuie la

organele de stat, comunitatea ştiinţifică,

edificarea structurilor inovaţionale într-o perioadă

comunitatea antreprenorilor şi societatea în

de timp relativ scurtă (3-5 ani).

general nu corespund cerinţelor, realităţilor şi
tendinţelor de dezvoltare la scară mondială a
sferei inovative.

Ô

structurile inovaţionale iniţiale, cât prin mediul
facilitant, bazat pe condiţii macroeconomice

În ţările avansate ştiinţa a devenit marfă şi una din

stabile şi infrastructură dezvoltată, aspecte

cele mai influente ramuri ale economiei naţionale

deosebit de atractive pentru investitori.

la finele sec. XX. Evident, ţara noastră nu a avut

Tehnoparcul american reprezintă o structură

posibilitatea de a realiza un asemenea progres.

formată evolutiv, în rezultatul acumulării masei

Pentru a ne sincroniza cu aceste ţări este de

critice a elementelor ce o alcătuiesc – educaţie,

stringentă actualitate promovarea unei politici

instruire, cultură, ştiinţă, business scientointensiv,

inovaţionale la nivel de stat, bazată pe un sistem

capital de risc etc., fiind provocată „reacţia în lanţ”

operant, ce ar permite exploatarea la maximum, în

şi, în final, asigurându-se interacţiunea continuă a

termeni reduşi a potenţialului ştiinţifico-tehnic şi

activităţii ştiinţifice şi celei de antreprenoriat.

intelectual existent în republică. Statul trebuie să

Edificarea unei astfel de structuri poate dura zeci

susţină, să faciliteze prin crearea unui cadru

de ani.

legislativ favorabil formarea şi consolidarea
structurilor inovaţionale ca exponente ale
simbiozei dintre sfera de cercetare şi

ÎN LOC DE CONCLUZII:

Ô

îndoială, temeiul promovării unei strategii

În perspectiva promovării politicii unei economii

economice cu rezultate imediate, dar mai

inovative, statul trebuie să-şi asume

frecvente sunt, totuşi, cele scontate pentru un

responsabilitatea pentru susţinerea logistică şi

termen mai lung. Această activitate este

financiară a activităţii structurilor inovaţionale. De

susţinută financiar şi logistic de administraţia

exemplu, în diverse ţări statul finanţează parcurile

publică centrală şi locală.

ü Marea Britanie – 62%;

Ô

Parcurile inovaţionale reprezintă un
mecanism eficient pentru depăşirea crizei

ü Germania – 78%;

economice.

Ô

ü Franţa – 74%;

În sfera activităţii inovaţionale, pentru toate
ţările, fără excepţie, problema-cheie o

ü Olanda – 70%;

4/2004

Activitatea inovaţională constituie, fără

antreprenoriat, cu efect sinergic pentru societate.

ştiinţifice şi tehnologice în următoarea proporţie:

Intellectus

Modelul american – se impune nu atât prin

constituie elaborarea formei organizatorice şi

ü Belgia 100%;

financiare optime a mecanismului prin care

ü Japonia 90%, inclusiv 50% din bugetul

structurile inovaţionale şi de transfer

prefecturilor, 30% din cel regional, iar 10%

tehnologic ar transmite cunoştinţele

din bugetul de stat.

fundamentale şi aplicative acumulate către
întreprinderi într-o formă accesibilă pentru

Din experienţa mondială sunt cunoscute două
modalităţi de formare a structurilor inovaţionale:

Ô

Modelul european (cu varianta asiatică, care

se deosebeşte prin

particularităţile dictate de

politicile statale diverse şi specificul naţional al

asimilarea lor.

Ô

Cele mai performante structuri inovaţionale
din Occident s-au constituit ca nişte
organisme operante pe lângă centrele
ştiinţifice avansate.
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Ô

Chişinău (Republica Moldova) – Reni
(Ukraina), 24-25 martie 2004.

În toate ţările dezvoltate este reglementată şi
stimulată funcţionarea structurilor
inovaţionale, angajarea plenară a
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potenţialului tehnico-ştiinţific autohton,
utilizarea lui eficientă în interesele statului. Se
consideră că activitatea inovaţională în
ansamblu are un rol decisiv în evoluţia
economică a statului modern.

Ô

În condiţiile economiei de piaţă parcurile
inovaţionale reprezintă forma şi structura
optimă de integrare a ştiinţei, învăţământului,
antreprenoriatului, organelor puterii locale,
regionale şi centrale şi finanţelor.

Ô

Astăzi nu există o altă cale de a atinge nivelul
ţărilor avansate decât prin operarea unor
schimbări radicale, judicioase, rezonabile şi,
evident, cât mai urgente cu putinţă în sfera
inovaţională, având în vedere faptul că şi
ţările avansate întreprind permanent
schimbări în sfera respectivă.

Ô

În contextul integrării europene şi globalizării,
structurile inovaţionale joacă rolul de nuclee
de cristalizare a unei noi societăţi fără
frontiere în care rolul ştiinţei, educaţiei şi
inovaţiei este primordial.
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SUMMARY

Our attitude to the innovation shall be reconsidered in view of new aspects of the evolution
from the technocratic civilization to that of innovational. Necessity of this matter is also
dictated by the decision adopted by the governments of the advanced countries in 1999 in
Florence. The conclusion of this act consists in that in the XXI century the main evolution
will be determined by two factors – education and innovation. In such a way, three years
ago EU proposed the conception of the unique innovational European space formation with
the aim of the accelerated approaching to the highest technologic realizations of USA and
Japan, the world recognized leaders.
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MODELUL PEDAGOGIC
AL EDUCA|IEI PENTRU FAMILIE

dr. ]n pedagogie, conf. univ.
Larisa CUZNE|OV, specialist principal
]n domeniul pedagogiei [i psihologiei, CSA
„...Părinţii care au primit ei înşişi o educaţie sunt deja nişte modele
după care se îndreaptă copiii. Dar pentru a-i face pe aceştia mai buni este necesar
să facem din pedagogie un studiu; altfel nu este nimic de sperat de la dânsa,
iar educaţia este încredinţată unor oameni cu pregătire rea...”
Im. KANT

Cultura umană este de neconceput în lipsa celor două instituţii sociale:
familia şi învăţământul. Plecând de la premisa că învăţământul constituie factorul hotărâtor
al progresului ştiinţific, cultural şi mecanismul sociogenetic eficient de perpetuare a
intelectului uman, ţinem să precizăm că familia, prin realizarea numeroaselor sale funcţii,
reprezintă mecanismul optimal de reproducere biopsihosocială a individului.
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Pe bună dreptate menţiona sociologul american

Nimic mai valoros decât familia n-a inventat până

Robert Merton că familia este cea mai importantă

în prezent civilizaţia pentru a-l integra pe individ în

“curea de transmisie a valorilor şi normelor

societate, în relaţiile umane.

culturale din generaţie în generaţie” [10],
iar reputatul cercetător român Constantin Narly
sublinia că familia a avut întotdeauna
o influenţă decisivă asupra educaţiei, “ei îi
datorăm virtuţile neamului”, atenţionându-ne că
“familia are încă un cuvânt de spus în educaţie;
deoarece, în esenţă, ea este creatorul copilului

Deci, cele două formaţiuni sociale, familia şi
învăţământul, reflectă şi reproduc particularităţile
dezvoltării societăţii, ale statului şi ale etniei.
Ambele se află într-o relaţie de feed-back
continuu; ambele traversează în prezent o
perioadă de criză.

şi-i în stare mai bine decât oricine altul să

În acest context urmează să conştientizăm că

cunoască şi să apere punctul de vedere special

învăţământul trebuie şi poate fi reformat conform

al copilului” [11].

anumitelor strategii elaborate la nivel macrostruc-
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tural, iar familia nu poate fi reformată sau

sistemul de educaţie nu poate depăşi prin

restructurată la comandă, prin directive.

obiectivele şi metodele sale nivelul mediu de

Istoria civilizaţiei, antropologia ne demonstrează

moralitate al societăţii care îl pune în aplicare [12].

elocvent că procesele de formare şi consolidare a

Din moment ce şcoala nu poate fi mai bună decât

familiei, ocrotirea ei, crearea familiilor

societatea pe care o slujeşte, nici familia – sistem

armonioase, durabile, sunt posibile pe o singură

educativ natural al copilului – nu-i capabilă să

cale, cea a ridicării nivelului de cultură a unui

facă faţă problemelor apărute astăzi. În contextul

popor prin corelarea factorilor macrostructurali

dat, menţionăm că reformele care se produc

(reforme sociale, economice, politice

actualmente în Republica Moldova creează

educaţionale etc.) şi a celor microstructurali

condiţii favorabile atât pentru restructurarea

(activităţi formale şi nonformale organizate de

învăţământului, cât şi pentru educaţia şi

şcoală, proiecte realizate de diverse asociaţii

consolidarea familiei.

obşteşti etc.). Astfel, într-o societate democratică,
politicile educaţionale de dezvoltare şi ocrotire, de
asistenţă socială a familiei se pot realiza printr-o
colaborare complexă în baza principiului abordării
sistemice, prin acţiuni eficiente întreprinse de
toate instituţiile sociale: familia, şcoala, biserica,
justiţia, comunitatea etc.
Importanţa familiei în educaţia tinerei generaţii,
conţinutul, principiile, metodele şi mijloacele
educaţiei în familie au constituit obiectul
cercetărilor unor savanţi de renume mondial:
I. A. Comenius, J. J. Rousseau, D. Locke,
I. Moesiodax, F. F. Kapterev, E. F. Lesgaft,
V. A. Suhomlinski, F. Savater, H. Aysenck etc.

Procesele globalizării, care astăzi
afectează practic toate domeniile vieţii,
provoacă schimbări esenţiale în structura
şi funcţionalitatea instituţiilor sociale,
inclusiv în învăţământ şi familie. Familia
va trebui să ofere răspunsuri concrete şi
adecvate tuturor provocărilor timpului –
gradul de adaptabilitate, coeziune,
creativitate, competenţă, eficienţă în
organizarea vieţii familiale şi educaţia
copiilor.
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De la începutul epocii moderne problema
educaţiei familiale se află mereu în centrul

Proporţiile catastrofale ale fenomenelor negative

atenţiei practicienilor şi oamenilor de ştiinţă, în

legate de scăderea natalităţii, infidelitatea

timp ce latura educaţiei şi pregătirii copiilor pentru

conjugală, maladia incurabilă SIDA, abandonul

viaţa de familie, educaţia părintească propriu-zisă

copiilor, proliferarea vagabondajului infantil (“copiii

s-au plasat pe planul secund. Analizând literatura

străzii”), creşterea procentului de familii

de specialitate, relevăm o abordare deosebită a

reconstituite, a numărului de familii ce nu fac faţă

problemei în cauză la Herbert Spencer. Multe din

cerinţelor educaţionale, ne obligă să abordăm

ideile strălucitului gânditor englez sunt actuale şi

problema educaţiei pentru familie (EPF), prin

astăzi. De exemplu, el pleda pentru un sistem de

familie (eficientizarea acesteia ca sistem social şi

educaţie corelat cu activităţile dominante ale

educativ), prin intermediul învăţământului de toate

omului în societate. Spencer considera că, pe

gradele şi toate nivelurile.

lângă funcţia sa informativă care asigură procesul
pregătirii tinerei generaţii pentru viaţă,
învăţământul are şi o funcţie formativă, ce
determină integrarea acesteia în societate.
Referindu-se la concepţia potrivit căreia un sistem
bun de educaţie ar fi în stare să contribuie la
schimbarea omenirii, Spencer formulează teza
mult mai realistă decât cea a predecesorilor săi:
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Pentru ca o familie să-şi exercite
eficient funcţia educativă, ea trebuie să
dispună de o anumită cultură, de un nivel
intelectual adecvat, valori morale, etice şi
un cadru economic decent de viaţă.
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EPF şi noul demers educaţional, lansat de
Concepţia educaţiei şi Legea învăţământului

componente ale Curriculumului EPF: educaţia

Republicii Moldova, revendică o educaţie cu

preadulţilor (copii şi elevi) şi educaţia adulţilor.

caracter prospectiv, sistemic, formativ şi dinamic,
centrat pe valorile general-umane şi cele
naţionale. Redescoperirea şi redefinirea rolului
familiei în viaţa omului, a calităţii de familist şi
părinte competent şi eficient cer ca acestea să fie
tratate cu responsabilitate, ca o “adevărată
profesie ce trebuie învăţată” [12].
Cele două calităţi – de familist şi de părinte – îi
solicită cetăţeanului practic acelaşi efort ca şi
pregătirea de specialitate, o perfecţionare
continuă, deoarece competenţele de familist şi
cele de părinte se formează şi se cizelează

permanentă autoinstruire şi autoperfecţionare [4] .
Corelarea optimă a culturii postfigurative cu cea
cofigurativă şi prefigurativă, reactualizarea
modelului familiei armonioase şi eficiente, a
modelelor comportamentale în diadele copiipărinţi, soţ-soţie, bunici-nepoţi, ale căror esenţă
şi importanţă a fost diminuată în perioada
aşa-numitei revoluţii sexuale, sunt într-un
consens cu valorificarea problematicii lumii
contemporane şi a “noilor educaţii”.
Deşi educaţia şi pregătirea tinerilor pentru viaţa
de familie figurează în agenda şi proiectele unor
prestigioase organisme de talie europeană şi
internaţională (UNESCO, UNICEF, SOROS etc.),
iar după 1984 disciplina “Etica şi psihologia vieţii
de familie” a fost inclusă în programele de
învăţământ ale şcolii medii de cultură generală,
problema vizată n-a devenit prioritară şi nici măcar
una constantă pentru sistemul educaţional al
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Dat fiind faptul că în educaţia pentru familie este
implicat un ansamblu de actori (familia, grădiniţa,
şcoala, comunitatea, diverse asociaţii etc.), se
mizează pe un parteneriat educativ eficient şi de
aceea în Curriculum au fost incluse patru
subcomponente (în scopul optimizării cooperării
şi colaborării agenţilor educaţionali):

Ô

Coordonatele parteneriatului educaţional;

Ô

Blocaje posibile în parteneriatul educaţional;

Ô

Codul deontologic al parteneriatului
educaţional;

treptat, ambele bazându-se pe “ştiinţă şi artă,
ambele presupunând o anumită vocaţie”, o
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Astfel a apărut necesitatea de a elabora două

republicii [2].

Ô

Copilul - actor al propriei educaţii.

Strategia de formare a competenţelor şi,
implicit, de modificare a comportamentelor cadrelor didactice şi ale părinţilor
care se vor implica în programul de
educaţie pentru familie se întemeiază pe
o anumită filosofie. Familia, dragostea,
fericirea se vor aborda nu numai din
perspectiva vieţii cotidiene şi a
pedagogiei experimentale care operează
doar cu fenomene obiective (măsurabile),
ci şi din perspectiva metodologiilor
hermeneutice, axiologice şi teleologice,
ce vizează dimensiunea profundă şi
amplă a educaţiei realizată la nivelul
orientărilor valorice exprimate în termeni
de finalităţi (ideal, scopuri, obiective).

Mass-media, publicaţiile de specialitate, opiniile
părinţilor, pedagogilor, adolescenţilor şi

În consecinţă, strategia promovată implică nu

cercetările noastre realizate în ultimul deceniu

doar constatarea faptelor explicabile cauzal, ci şi

(IŞPR, IŞE, laboratorul “Bazele tehnologiei şi

înţelegerea mecanismelor lor interne în raport cu

măiestriei pedagogice”, UPS “Ion Creangă”) au

finalităţile proiectate. Aceasta impune construirea

pregătit terenul pentru elaborarea şi

unor modele conceptuale care reflectă

implementarea unui Curriculum de educaţie

conexiunile interne ale obiectului studiat într-un

pentru familie, care ar uni şi consolida într-o

context deschis, în continuă confruntare cu ceea

viziune sistemică şi integratoare educaţia

ce noi vrem să aflăm nou despre realitatea

părinţilor şi a copiilor.

nemijlocită [7].
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MODELUL PEDAGOGIC AL CURRICULUM-ULUI EDUCAŢIEI
PENTRU FAMILIE
CADRUL CONCEPTUAL
-

Ô
Ô
Ô
Ô
Ô
Ô

-

Repere conceptuale;
Principii de realizare a EPF;
Coordonatele parteneriatului educaţional;
Deontologia parteneriatului familie-grădiniţă-şcoală-comunitate;
Blocaje posibile în parteneriatul educaţional;
Modele operaţionale:

ü interdependenţa planului formal-nonformal-informal;
ü particularităţi ale educaţiei copilului şi adultului;
ü clasificarea partenerilor educaţionali după modalitatea
de colaborare;

ü copilul – actor al propriei educaţii;
ü etosul pedagogic familial (cultura pedagogică a familiei)

EPF în învăţământul
preşcolar

EPF în învăţământul
primar

EPF în învăţământul
gimnazial şi liceal

EPF în învăţământul
universitar

Ô introducere;

Ô introducere;

Ô introducere;

Ô obiectivele
generale;

Ô obiectivele
generale;

Ô personalitatea
profesorului
specializat în
domeniul EPF;

Ô obiectivelestandard la nivel
de cunoaştere,
aplicare,
integrare;

Ô obiectivelestandard la nivel
de cunoaştere,
aplicare,
integrare;

Ô obiectivele
de referinţă
şi conţinuturi;

Ô obiectivele
de referinţă
şi conţinuturi;

Ô strategii
educaţionale;

Ô strategii
educaţionale;

Ô activităţi
cu părinţii;

Ô activităţi
cu părinţii;

Ô sugestii
metodol. privind
realiz. EPF;

Ô strategii
şi instrumente
de evaluare.

Ô metodologia
activităţii
educaţionale;

Ô strategii de form.
a cadrelor didac.

Ô strategii
şi instrumente
de evaluare.
-

-

Ô obiective
generale;
Ô obiective
standard;
Ô obiective
de referinţă
şi conţinuturi
(pentru fiecare
vârsta);

Ô strategii
şi instrumente
de evaluare.
-

ABORDAREA SISTEMICĂ
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Ô obiectivele
generale;
Ô obiectivelestandard la nivel
de cunoaştere,
aplicare,
integrare;
Ô administrarea
cursului;
Ô tematica
şi repartizarea
orelor;
Ô obiective
de referinţă
şi conţinuturi;
Ô strategii
şi instrumente
de evaluare

-

PROPRIETATE INTELECTUALÃ ªI RESURSE UMANE

Abordarea filosofică, din perspectiva metodologiei

Interpretarea permanentă a realităţii ne plasează

hermeneutice ne orientează spre:

în filosofia schimbării, a unei schimbări privite ca

reflexivitate, analiza complexităţii obiectului de

experienţă individuală de reală profunzime, astfel

cercetare prin modele conceptuale, analiza şi

încât metodologia educaţiei pentru familie să fie

interpretarea permanentă a realităţii sociale şi

orientată spre valorificarea tezaurului culturii

pedagogice prin intermediul unor judecăţi de

universale, tezaurului culturii naţionale şi spre

valoare şi spre o hermeneutică a recuperării,

experimentarea de noi modele, determinate şi

axată pe reconstituirea obiectului la nivel de

interpretate în raport cu finalităţile preconizate ca

model holistic cu posibilităţi de aplicare

valori psihosociale majore, angajate nu numai în

multiplă [5].

realitatea imediată, ci şi în cea de perspectivă.
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SUMMARY

The formation of an effective family man and a parent is one of the tasks set by
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the government – the macro-system – must do with the practice of education
of the micro-system the present scientifics research is based on the system approach
to the education of the family and children.
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RAPORTURILE STATULUI CU ECONOMIA
}N VIZIUNEA LIBERAL+ (1)

Elvira P+LITU,
masterand=, Universitatea din Lion, Fran\a

În condiţiile tranziţiei de la economia centralizată la cea de piaţă, raporturile statului cu
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economia naţională constituie una dintre cele mai actuale probleme ale teoriei şi practicii
economice mondiale.
Mai bine de două secole, gândirea economică a
fost dominată de controversa privind rolul economic al statului. În gândirea economică s-au
conturat două concepţii opuse: prima, cea a
liberalismului economic, se caracterizează prin
ideea neamestecului statului în activitatea
economică. Reprezentanţii acestei concepţii
susţineau că economia poate fi optimală doar în
condiţiile activităţii nestingherite a agenţilor
economici, schimbul dintre producători urmând a
se desfăşura prin intermediul mecanismului
cerere-ofertă. De altfel, mesajul lui Adam Smith
era foarte clar: necesitatea eliminării controlului
efectuat de stat pe pieţele private; producătorii
individuali, în urmărirea intereselor lor private, vor
produce bunurile necesare şi solicitate de
consumatori. În concepţia sa, există o “mână
invizibilă” care îi determină pe producători să
promoveze interesele societăţii. Ca urmare, cea
mai bună politică este în general cea a “laissezfaire”-ului.
În definitiv, o economie naţională poate fi
considerată ca fiind de piaţă dacă îndeplineşte
următoarele condiţii:
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a) existenţa mai multor forme de proprietate,
egale în faţa legii, ponderea principală
deţinând-o proprietatea privată;

b) piaţa concurenţială reprezintă coordonatorul
principal al activităţii economice;

c) preţurile se formează liber, prin negocieri între
vânzători şi cumpărători, fără intervenţii ale
statului sau politici monopoliste;

d) interesul personal şi raporturile de piaţă
bilaterale constituie baza activităţii
economice, iar profitul este mobilul central al
unităţilor economice;

e) concurenţa loială, în conformitate cu
reglementările legale, pe toate tipurile de
piaţă, îi avantajează pe întreprinzătorii
puternici, înlăturându-i pe cei inadaptabili;

f)

crearea unui sistem financiar bancar
ramificat, cu o dotare modernă, capabil să
asigure reglarea operativă a masei monetare
şi orientarea activităţilor agenţilor economici;

g) realizarea unei structuri tehnico-economice
moderne care să asigure o eficienţă maximă;

AFLUX DE FORÞE TINERE

h) existenţa unei decentralizări, încât orice agent
economic să aibă autonomie de opţiune,
decizie şi acţiune;

i)

statul democrat exercită, în principal, o
intervenţie indirectă şi globală, prin care nu
desfiinţează piaţa şi nici nu îndeplineşte
funcţiile ei, ci caută să o completeze, să-i
corecteze eşecurile şi să vegheze asupra
funcţionării ei.

În concepţia opusă, cea a totalitarismului
economic, se consideră că individul este
subordonat statului, drepturile sale derivând din
voinţa acestuia. Iar în concepţia neoclasică, statul
este considerat deasupra intereselor economice,
atribuindu-i-se un rol neînsemnat în economie.
Până la criza din anii ’30, sistemul economic era
considerat de neoclasici ca “autoreglator”,
domina ideea că producătorul prin oferta sa
creează propria sa cerere.
Între cele două concepţii diametral opuse se
situează dirijismul keynesist şi sinteza
neoclasică.
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Recunoscând incapacitatea economiei de a se
autoregla prin mecanismele pieţei de liberă
concurenţă, J. M. Keynes a adăugat aici şi
intervenţia statului în scopul corectării
dezechilibrelor ciclice şi evitării amplificării lor.
Astfel, pentru echilibrarea raportului dintre cererea
globală şi ofertă se propune stimularea (cu
ajutorul ratei dobânzii) a investiţiilor private şi, mai
ales, promovarea unui program guvernamental
de investiţii proprii. Prin îmbinarea pârghiei fiscale
cu cea monetară s-ar crea premise pentru
asigurarea unor preţuri relativ stabile în condiţiile
utilizării depline a forţei de muncă.
Aşadar, dereglarea mecanismelor economice a
condus la elaborarea teoriilor dirijismului, in
cadrul cărora se remarcă keynesismul. Ideea
centrală a acestei teorii reprezintă posibilitatea
prevenirii unor fenomene negative (inflaţie, şomaj,
crize economice) prin intervenţia activă a statului
în viaţa economică. Pe această bază se constituie
orientarea economică denumită intervenţionism
statal.
Intervenţionismul statal preconizat de Keynes a
devenit, treptat, trăsătura caracteristică a politicilor
economice promovate de ţările dezvoltate, iniţial
fiind aplicat în SUA, înainte de cel de-al doilea
război mondial (“New-deal”).

Pentru Paul Samuelson, autorul sintezei
neoclasice, intervenţia statului în economie ar
trebui să fie cât mai limitată şi indirectă, având
drept obiectiv principal echilibrarea ofertei cu
cererea totală în scopul asigurării unei creşteri
economice echilibrate în condiţiile unui nivel înalt
de angajare a forţei de muncă şi de stabilitate a
preţurilor.
Mai categorică este concepţia reputatului politolog
american Robert Dahl. Adresându-se ţărilor care,
părăsind modelul conducerii hiperplanificate de
dezvoltare, caută o cale de tranziţie la economia
de piaţă, el subliniază: “Economiile cele mai
avansate si prospere ale lumii împletesc formele
economiei de piaţă cu intervenţiile programate ale
puterilor publice asupra pieţei”. După Robert
Dahl, o caracteristică a ţărilor dezvoltate este
economia mixtă.
În general, în optica neokeynesiştilor menţinerea
unor dezechilibre economice reclamă în
continuare un rol activ al statului în reglarea
proceselor economice, în prim-plan situându-se
relaţiile dintre volumul producţiei şi repartiţia
veniturilor între diferite categorii de agenţi. Istoria
dezvoltării economice a consemnat existenţa mai
multor tipuri de mecanisme economice:
economia de piaţă, economia planificată şi
economia mixtă. Aceste mecanisme economice
nu funcţionează în stare pură, în fiecare etapă
coexistând, în proporţii diferite, elemente din
diverse forme de realizare a mişcării şi moduri de
intervenţie economică a statului.
În sfârşit, concepţia liberală asupra statului derivă
din concepţia liberală asupra societăţii: de vreme
ce societatea este o asociere liberă de indivizi, ea
nu poate fi altceva decât instrumentul acestei
asocieri. Fondatorii liberalismului credeau că
oamenii s-au asociat, formând comunităţi, pentru
a-şi putea apăra bine drepturile (în special dreptul
de proprietate) şi libertăţile; statul a fost
instrumentul prin care s-a realizat (şi se
realizează încă) această funcţie de apărare. Însă
protecţia drepturilor şi libertăţilor nu se exercită
doar prin acţiunea unor forţe de menţinere a
ordinii publice (armata, poliţia): ea presupune şi
aplanarea (în baza legii) a conflictelor dintre
indivizi (justiţia), de aici derivând şi funcţia
esenţială a statului - elaborarea şi aplicarea
legilor. Concepţia liberală despre stat este deci
una legislativă: activitatea acestuia este privită
prin prisma juridicului, iar rolul acordat instituţiilor
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statale nu este acela de a asigura Binele general,
prosperitatea, fericirea oamenilor, ci acela de a
garanta legalitatea, adică respectarea acelor
reguli, în baza cărora indivizii s-au decis să-şi
organizeze viaţa în comunitate.
Liberalii au urmărit permanent impunerea de
constrângeri constituţionale asupra puterii. De
aici s-a născut tendinţa de a privi statul şi funcţiile
sale prin prisma legii fundamentale - Constituţia şi a prevederilor legislative corespunzătoare;
gândirea liberală pleacă mereu de la ceea ce
trebuie să facă statul (conform Constituţiei şi
legilor în vigoare).
Liberalii radicali nu renunţă la pledoaria lor
împotriva acţiunii statului în favoarea libertăţii
individuale, ci aduc tot mai multe argumente în
acest sens. Deci, statul nu trebuie să facă nimic
altceva decât să asigure ordinea socială prin care
daunele reciproce sunt evitate.
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Un alt argument invocat adesea de liberali este
ineficienţa acţiunii instituţiilor statale, ele
intervenind lent, greoi şi birocratic în rezolvarea
problemelor. Din lipsă de resurse (pe care, de
altfel, adeseori le risipesc în labirintul acţiunlor
publice de tip birocratic), informaţii, energie
creatoare şi bună organizare instituţiile publice
eşuează în efortul lor de a servi Binele general.
Interesele oamenilor sunt, de regulă, satisfăcute
mult mai bine şi mai eficient prin acţiunea privată,
individuală sau bazată pe asociere, decât prin cea
statală.
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Pentru prevenirea şi corectarea abuzurilor
autorităţilor de stat, gândirea şi practica politică
modernă au conceput mai întâi mijloace de
divizare a puterii: împărţirea puterii de stat în trei
sfere - legislativă, executivă şi judecătorească - ,
precum şi presupusa supraveghere sau limitare
reciprocă a acestora, menită să garanteze
menţinerea acţiunii instituţiilor statale în graniţele
lor fireşti şi legale.
În viziunea liberală, cea mai sigură cale de
prevenire a abuzurilor autoritarismului şi
totalitarismului este nu divizarea, ci diminuarea
puterii centralizate a instituţiilor statului. Decât
societatea să încredinţeze statului o multitudine
de prerogative economice, politice şi spirituale,
mai bine să le păstreze pentru sine, adică pentru
diferitele sale componente “private” (instituţiile
publice ale autorităţilor locale), statului

acordându-i doar o sumă minimă de atribuţii
juridice. Adică, statului nu-i revine decât rolul
restrâns de a veghea asupra respectării “regulilor
jocului”. Majoritatea liberalilor consecvenţi sunt de
părerea că statul nu trebuie să fie decât un
“arbitru imparţial”, un “judecător neutru”, care nu
urmăreşte nici un obiectiv propriu, ci lasă pe
fiecare “jucător” să-şi urmărească propriile
obiective, singurul său obiectiv fiind aplicarea
legii: „Statul se limitează la fixarea unor reguli care
stabilesc condiţiile de folosire a resurselor
disponibile, lăsând pe seama indivizilor decizia
privitoare la scopurile pentru care urmează a fi
folosite” (Hayek). Şi întrucât membrii societăţii
concurează între ei pentru acapararea şi folosirea
resurselor (niciodată suficiente pentru toţi),
problema principală este de a crea “regulamentul
competiţiei” şi de a veghea la respectarea lui sarcina instituţiilor puterii.

Obiectivul necontestat al eforturilor unei
comunităţi omeneşti e binele membrilor
ei, prosperitatea, succesul şi satisfacţia
indivizilor ce o alcătuiesc. Marea
întrebare este cum trebuie urmărit şi
promovat acest obiectiv: este oare
necesar ca statul, instituţiile publice să
coordoneze eforturile tuturor membrilor
comunităţii şi să conducă aceste eforturi
la atingerea, în colectiv, a unui Bine
general sau este necesar ca fiecare om
să fie lăsat liber să-şi caute propriul Bine
(propria prosperitate, succesul dorit),
astfel ca bunăstarea generală să rezulte
spontan din suma bunăstărilor
individuale, în timp ce statul nu face
altceva decât să vegheze la respectarea
legilor.

În general, liberalii nu ezită deloc să răspundă la
această întrebare, respingând prima alternativă şi
adoptând-o cu entuziasm pe cea din urmă. Omul
este din fire individualist şi toate succesele
omenirii, în definitiv, au avut drept premisă un
interes personal, el constituind cea mai puternică
forţă dinamică din societate.
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TUDOR LUPA{CU:
VOCA|IE {I D+RUIRE
TUDOR LUPAŞCU este unul dintre eminenţii cercetători prin care s-a afirmat o nouă
generaţie de savanţi, organizatori şi modelatori ai ştiinţei noastre academice, realişti,
pragmatici, promotori ai ştiinţei inovative, racordate la necesităţile stringente ale economiei
naţionale.
Drumul anevoios al cunoaşterii şi

unor tehnologii noi de purificare prin

afirmării începe pentru viitorul savant

absorbţie a apelor reziduale devine

într-un anotimp al regenerării (e

o problemă de primă importanţă, la

născut la 2 martie 1950), iar

rezolvarea căreia Tudor Lupaşcu

biografia sa nu se deosebeşte prea

contribuie din plin, lărgind cadrul

mult de cea a generaţiei sale.

cercetării, antrenând în acest proces

Descinde din Flămânzenii

forţe tinere, creând un laborator şi

Săngereilor, absolveşte şcoala

consolidând un colectiv preocupat

medie din aceeaşi localitate şi,

de aceste probleme, aprofundând şi

ulterior, facultatea de chimie a

diversificând relaţiile de colaborare

Universităţii de Stat din Moldova.

în domeniu cu cercetători din SUA,

Este înrolat în armata sovietică, iar

Franţa, Spania, Germania,

după demobilizare, din 1974, îşi face

România, Ucraina, Rusia etc.

doctorantura la Kiev, în cadrul prestigiosului
Institut de Chimie Coloidală şi Chimie a Apei al
Academiei Naţionale a Ucrainei.

4/2004

a tânărului savant nu a rămas neobservată. Chiar
în anul susţinerii doctoratului, Tudor Lupaşcu

Îşi susţine doctoratul în 1981, cu teza „Elaborarea

devine laureat al Premiului Prezidiului AŞM pentru

teoriei şi tehnologiei purificării prin absorbţie a

tinerii savanţi, astfel fiind apreciat ciclul de lucrări

apelor reziduale de coloranţi în industria textilă”.

reunite sub titlul comun al tezei sale de doctor în

Această cercetare a lui Tudor Lupaşcu se

ştiinţe. Numele său intră decent, dar temeinic în

evidenţiază în mod deosebit în şirul de probleme

conştiinţa publică. În primul rând desfăşoară o

de stringentă actualitate, propunând o serie de

activitate prodigioasă în cadrul Institutului de

soluţii privind ameliorarea situaţiei ecologice.

Chimie, de care se simte legat cu toate fibrele

În general, în ultimii 20 de ani protecţia mediului

Intellectus

Implicarea asiduă, contribuţia tot mai ponderabilă

şi ocrotirea sănătăţii pe meleagul nostru a devenit
un obiectiv de importanţă vitală. În cadrul
proceselor tehnologice de obţinere a mărfurilor
industriale şi a produselor alimentare se
formează cantităţi mari de ape reziduale. Poluarea
primară a bazinului acvatic cu substanţe nocive
sau cea secundară cu poluanţi proveniţi din
transformarea chimică şi biologică a acestora
sub acţiunea factorilor naturali are un impact
negativ asupra hidroflorei, hidrofaunei, precum şi
asupra sănătăţii omului. Depistarea, elaborarea

fiinţei sale. Parcurge drumul sinuos de cercetare
şi organizare a acestui complicat proces în cadrul
prestigioasei instituţii academice din postura de
laborant în anii ’70, secolul trecut, până la funcţia
de director, în 2001.

Tudor LUPAŞCU a demonstrat că este
savantul care anticipează problemele
generate de progresul tehnico-ştiinţific întrun nou secol şi mileniu. În perioada anilor
1985-2000, împreună cu colegii săi de
breaslă, desfăşoară în Laboratorul de
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Chimie Ecologică a Institutului de Chimie
al AŞM o serie de cercetări de perspectivă,
bine planificate, care oferă soluţii originale
privind crearea şi fundamentarea unei
ramuri noi în economia naţională –
producerea şi utilizarea cărbunelui activ
obţinut din materii prime vegetale, anual
regenerabile.

specialiştii de la Institutul de Proiectări Chimice

Specializat în domeniul chimiei fizice, savantul

economia republicii, fiind elaborat un proiect de

cercetează cu multă competenţă şi rigoare diverşi

construcţie a unei întreprinderi care ar produce

absorbanţi naturali şi sintetici – mai cu seamă

cărbune activ nu numai pentru satisfacerea

cărbuni activi – acordând o atenţie constantă

necesităţilor ţării, dar şi pentru export. Conform

elucidării mecanismului procesului de absorbţie.

calculelor efectuate de către specialiştii în

Rezultatele cercetărilor fundamentale sunt

domeniu, efectul economic obţinut anual de la o

deosebit de utile.

asemenea întreprindere – cărbunele activ fiind

din Bucureşti, valorificând rezultatele cercetărilor
întreprinse de colegii lor de la Chişinău, au
elaborat studiul de fezabilitate a instalaţiei de
producere a cărbunelui activ, demonstrând că
fabricarea absorbantului la noi în republică este
mai profitabilă.
Bineînţeles, s-au făcut încercări de a pune pe
picior industrial producerea cărbunelui activ în

utilizat la epurarea apei şi în industria alimentară,
Aplicând unele principii din ştiinţa teoretică,

în special, la fabricarea zahărului – se estimează

savantul a reuşit să elaboreze metode şi

la o cifră exorbitantă.

tehnologii de obţinere a diferitelor tipuri de cărbuni
activi din deşeurile acumulate în industria

Însă, deocamdată, implementarea în economie a

alimentară locală, elaborând noi căi de

rezultatelor unor cercetări de mai mulţi ani,

valorificare complexă a unor deşeuri în industria

soldate cu rezultate mai mult decât convingătoare,

de prelucrare a fructelor, legumelor etc.

întârzie să se producă. Republica continuă să
importe, asemenea ţărilor bogate, contra valută

Însă cele mai valoroase rezultate Tudor Lupaşcu

forte, cantităţi importante de cărbune activ,

şi echipa sa le înregistrează în sfera cercetării

necesar pentru diverse procese tehnologice,

cărbunelui activ, aşa-numitului Carbosan, obţinut

inclusiv pentru tratarea diferitelor maladii ale

din sâmburi, care poate fi aplicat cu nebănuite

omului. Tudor Lupaşcu consideră această

perspective la tratarea cirozei, hepatitei, astmei,

situaţie intolerabilă şi continuă să aducă noi şi noi

bronşitei etc. Preparatul a susţinut toate testările

argumente întru susţinerea ideii de a fabrica

necesare şi poate concura cu omologul său

cărbunele activ la noi acasă.

produs în România, Franţa, Germania.
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De-a lungul a circa două decenii Tudor Lupaşcu a
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Pe parcursul ultimilor ani s-au lărgit considerabil

elaborat cu multă perseverenţă şi dăruire cea mai

şi relaţiile de colaborare ale laboratorului în cauză

durabilă operă a sa, care pe parcursul timpului a

cu unităţi de cercetare de profil similar din ţară şi

depăşit cadrul unei simple teze pentru titlul de

de peste hotare. În colaborare cu colegii de la

doctor habilitat în chimie şi a devenit o preocupare

Institutul de Cercetări ale Elastomerilor din

permanentă a savantului, o pasiune de o viaţă.

Bucureşti au fost elaborate tehnologii de obţinere
a cărbunilor activi din materie primă locală –

Lucrarea sa „Studii fizico-chimice privind cărbunii

sâmburi de fructe, coji de nucă şi seminţe de

activi obţinuţi din materie primă vegetală şi

struguri, materie primă care poate fi găsită din

utilizarea lor” pune în circulaţie noi tehnologii de

abundenţă pe teritoriul republicii. În baza

producere a cărbunilor activi din sâmburi de

cărbunelui activ autohton, obţinut în laboratorul

fructe, seminţe de struguri, coji de nucă prin

condus de Tudor Lupaşcu, specialiştii de la

activare fizică, chimică şi mixtă. Un mare interes

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Nicolae

pentru ştiinţă şi economie îl prezintă modificarea

Testemiţanu” au efectuat cercetări preclinice şi

suprafeţei cărbunilor activi prin oxidare cu agenţi

clinice ale preparatului medicinal Medicas. Iar

chimici şi determinarea parametrilor de structură
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şi a capacităţii de absorbţie a cărbunilor activi

preocupărilor lor ştiinţifice. Concluzionăm acest

obţinuţi; cercetarea proceselor şi mecanismelor

fapt la apariţia celei de a doua cărţi, semnată de

de absorbţie a substanţelor toxice (aromate,

Tudor Lupaşcu şi Vasile Rusu, colegul său de

coloranţi, metale grele, metaboliţi ai intoxicaţiilor

laborator: Chimia sedimentelor sistemelor

organismului uman) cu ajutorul cărbunilor activi;

acvatice. Proprietăţi de suprafaţă. Metode fizico-

tehnologiile de epurare a apelor reziduale şi de

chimice (Chişinău: Elena V.I., 2004. – 272 p.)

potabilizare a apelor de suprafaţă prin metoda
imobilizării noxelor pe cărbuni activi, precum şi
practicile de utilizare a cărbunilor activi pentru
dezintoxicarea organismului uman. Elaborarea
tehnologiei de regenerare a cărbunilor activi
epuizaţi încununează şirul de realizări ale
neobositului savant.

Efectuând cercări ştiinţifice privind
procesele de sorbţie a poluanţilor de
natură organică şi anorganică, de
conversie a materialului lemnos de
cărbune activ prin diverse procese de
activare, elaborând fluxuri tehnologice
de epurare a apelor reziduale şi de
potabilizare a apelor de suprafaţă şi
subterane, creând noi medicamente în
baza cărbunilor activi (Medicas-E şi
Medicas-H), Tudor Lupaşcu, împreună
cu colegii şi colaboratorii săi,
soluţionează la modul teoretic şi practic
probleme dintre cele mai stringente cu
care se confruntă azi ştiinţa şi economia
din ţara noastră.

În procesul muncii migăloase de ani de
zile Tudor Lupaşcu a adunat în jurul său
cadre tinere de savanţi, animaţi şi
pasionaţi de o idee comună. Astfel se
înfiripează o şcoală ştiinţifică autohtonă,
cu direcţiile ei de cercetare bine determinate, atentă şi receptivă la imperativele
realităţilor curente, bună cunoscătoare a
bogăţiilor naturale ale meleagului nostru,
purtând, eventual, numele de Chimia
Protecţiei Mediului.
Referitor la valoarea acestei şcoli, s-au pronunţat
deja mai mulţi specialişti din afara ţării. Unul
dintre ei, pe care nu l-a interesat decât aspectul
aplicativ al unui proiect propus de Laboratorul de
Chimie Ecologică condus de Tudor Lupaşcu, în
cadrul programului bilateral de cercetaredezvoltare CRDF-MRDA cu privire la elaborarea
tehnologiei de îndepărtare a poluanţilor prezenţi
în apele subterane, a ţinut să menţioneze că
realizarea acestui proiect va fi de real folos nu
numai pentru SUA şi Moldova, dar şi pentru alte
ţări ale lumii, problemă fiind deosebit de actuală
pe mapamond.

Savantul are o convingere, demnă de toată
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admiraţia: truda de ani de zile a unui savant
trebuie să se materializeze neapărat într-o carte –
fie studiu, fie monografie. Pagina scrisă şi lăsată
moştenire celor mai tineri îţi înnobilează numele,
aduce slavă şi cinstire pământului şi neamului
care ţi-a dat suflare. Acest crez al său s-a
concretizat în monografia apărută de curând:
(Tudor Lupaşcu. Cărbuni activi din materii prime
vegetale. Chişinău: Ştiinţa, 2004. – 224 p.).

Este remarcabilă şi preocuparea ştiinţifică a lui
Tudor Lupaşcu pentru crearea unor noi materiale
de construcţie, utilizând absorbanţi minerali ieftini,
care se găsesc din abundenţă în Republica
Moldova, în special, făina de calcar. Prin experiment a fost creată o compoziţie pentru tencuirea
suprafeţelor interioare ale încăperilor,
producându-se o mică „revoluţie” în producerea
materialelor de finisare. Aplicarea, utilizarea
acestor compoziţii a permis mecanizarea

Se pare că pentru militantul savant şi colegii săi

proceselor de finisare, a sporit productivitatea

de generaţie a sosit momentul când trebuie să-şi

muncii de 4-5 ori şi a asigurat economisirea unei

pună în lumină rezultatele cercetărilor din sfera

cantităţi mari de materiale.
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Rezultatele multiplelor preocupări de
cercetător ale lui Tudor Lupaşcu s-au
materializat în peste 270 de lucrări
ştiinţifice, publicate în reviste şi culegeri de
profil, prezentate la întruniri ştiinţifice
naţionale şi internaţionale, saloane
internaţionale de inventică etc.
Pentru prodigioasa activitate ştiinţifică
privind elaborarea tehnologiilor de
protecţie şi utilizare raţională a apelor din
Republica Moldova, lui Tudor Lupaşcu i
s-a acordat, în 1996, Premiul de Stat al
Republicii Moldova în domeniul ştiinţei,
tehnicii şi producerii. Rezultatele obţinute
în urma cercetărilor desfăşurate în
colaborare cu savanţii din Ucraina şi
Belarus i-au adus, în 1997, Premiul
Preşedinţilor celor trei Academii.
O altă distincţie, Premiul Prezidiului
Academiei de Ştiinţe a Moldovei,
savantul şi-a adjudecat-o în 1999, pentru
ciclul de lucrări „Elaborarea tehnologiilor
de obţinere a cărbunilor activi
din materie primă vegetală şi utilizarea lor
pentru protecţia mediului ambiant şi a
sănătăţii omului”. Tudor Lupaşcu este şi
autorul a 14 brevete de invenţie şi 7

propuneri de raţionalizare. Participant la
saloanele internaţionale de inventică şi la
expoziţiile „Know-how” din lume
(Budapesta, Iaşi, Geneva, Bruxelles,
Bucureşti, Chişinău etc.), mai multe din
invenţiile sale au fost distinse cu medalii de
aur, argint, bronz, diplome etc.
Pentru meritele sale cu adevărat
remarcabile, în anul 2000 i se conferă
titlul onorific „Om emerit”.
Alegerea lui Tudor Lupaşcu în fruntea Institutului
de Chimie poate fi considerată un moment fast
pentru ştiinţa noastră, având în vedere calităţile
sale excepţionale de om şi de cetăţean. Se pare
că îndărătnicia, insistenţa, tenacitatea în
realizarea unui scop sunt virtuţi rare; şi oamenii
din preajma lui Tudor Lupaşcu înţeleg de minune
acest lucru. Asiduitatea, dinamismul, forţa lui de
muncă merită toată admiraţia colegilor. Mobil, se
deplasează continuu: azi la Bucureşti sau
Timişoara, mâine la Kiev, poimâine la Strasbourg,
oferindu-şi colaborarea şi invitând la realizarea
unor proiecte comune savanţii din marile centre
ştiinţifice ale lumii: Berlin, Frankfurt pe Main,
Frankfurt pe Oder, Karlsruhe, Geneva, Zürich,
Lisabona, Moscova, Sankt Petersburg, Lvov,
Odesa, Cluj, Iaşi… Căci numai o largă şi
fructuoasă colaborare cu lumea ştiinţifică din
afară ne oferă astăzi şansa prosperării.
dr. hab. în chimie, prof. univ.
Dumitru BATÎR, laureat al Premiului de Stat

SUMMARY
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In this article it is described the mode of the life and the activity of Tudor Lupashcu,
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famous researcher and person of science, Doctor of chemistry, laureate of the Prize of the
State, obtaining the honorary title “Om emerit”, Director of the Institute of Chemistry of the
Academy of Sciences of Moldova; author of about 270 scientific works and owner of 14
patents for inventions. His main investigations related to two very actual scientific directions (physical chemistry, protection of the environment and utilization of the natural
resources), in the field of synthesis of active coal of the autochthonous raw material, and
some technologies for water protection and human sanitary, represented at the scientific
forums of the country and abroad, as well as at the International Exhibitions of Inventions,
where he was decorated with gold, silver and bronze medals.
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BIOTEHNOLOGII VEGETALE MODERNE
{I IMPACTUL LOR }N HORTICULTUR+,
FLORICULTUR+ {I FARMACEUTIC+

dr. ]n biologie, conf.

dr. ]n biologie, conf.

Universitatea de Stat de Medicin=
[i Farmacie “N.Testemi\anu”

Universitatea de Stat
din Moldova

Mihai LE{ANU,

Ludmila PERCIULEAC,

Biotehnologiile moderne se manifestă azi prin implicaţii economice şi sociale de o

Intellectus
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însemnătate deosebită, fapt ce determină numeroase ţări să depună eforturi financiare
considerabile pentru aplicarea lor în scopul soluţionării unor probleme legate de agricultură,
farmaceutică, medicină (1). Una din aceste biotehnologii o reprezintă cultura in vitro.
Tehnicile de cultivare in vitro sunt utilizate la multiplicarea clonală a genotipurilor
valoroase, obţinerea biomasei calusale şi a metaboliţilor secundari, transformarea genetică şi
obţinerea unor plante transgenice, producerea de somaclone şi selecţia la nivel celular,
crioconservarea şi păstrarea genofondului vegetal (2,3,4).
Fără a se pretinde un studiu exhaustiv, autorii

peisagistică, printre care: Chrysantemum

lucrării îşi propun de a prezenta unele conside-

balsamita L., Cattleya hybrida Cdl.,

raţii privind aplicarea culturilor vegetale in vitro în

Vanilla planifolia L., Dianthus caryophyllus L.,

diferite domenii şi de a aduce la cunoştinţa

Morus alba L., Mentha piperita L., Satureja

cititorilor interesaţi unele rezultate obţinute de ei

montana L.

pe parcursul ultimilor 6 ani de investigaţii.

Metodele de prelevare, inoculare şi cultivare in

MATERIALE ŞI METODE

vitro a materialului au fost cele tradiţionale (5).

Investigaţiile ştiinţifice au fost efectuate pe diferite

segmente de tulpină, frunză, peţiol, mugurii

genotipuri de valoare economică, farmaceutică şi

adventivi şi apicali, calusul.

În calitate de explante primare s-au utilizat
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Materialul inoculat în condiţii aseptice se transfera

obţinerii plantulelor etc.) pot fi realizate doar dacă

în camera de cultivare la un regim specific

sunt cunoscute mediile nutritive optimale. Astfel, o

genotipurilor analizate.

etapă semnificativă în cadrul biotehnologiilor
vegetale ce ţin de multiplicarea clonală a

REZULTATE ŞI DISCUŢII

genotipurilor valoroase o reprezintă alegerea şi

1. BIOTEHNOLOGII VEGETALE
ÎN FLORICULTURĂ

Ca rezultat al investigaţiilor efectuate, s-a stabilit

Simplitatea relativă a mediilor nutritive, cultivarea

plantulelor depinde în mare măsură de

prepararea mediului nutritiv adecvat.

că intensitatea caulogenetică şi neoformarea

organelor şi ţesuturilor în afara organismului, în

echilibrarea conţinutului de fitohormoni, a nutriţiei

medii artificiale, controlul riguros al condiţiilor de

glucidice şi minerale. În consecinţă, au fost

cultivare etc., permit cercetarea minuţioasă a

optimizate mediile nutritive pentru o serie de

proceselor de creştere şi multiplicare a plantelor

plante (tab.1).

in vitro (2,3).

Randamentul micropropagării depinde de

Avantajele micropropagării plantelor de interes

alegerea corectă a explantului primar şi

floricol (obţinerea în masă a materialului săditor,

modalitatea de formare a plantulelor noi.

devirozarea materialului, micşorarea duratei

Rezultatele obţinute sunt prezentate în figura 1.

TABELUL NR. 1

Mediile nutritive pentru cultivarea unor plante in vitro
Genotipul

Concentraţia substanţelor
AIA, mg/l

2,4-D, mg/l

Kinetină, mg/l

BAR, mg/l

Zaharoasă, mg/l

Dianthus caryophyllus

–

2,0

–

2,0

30,0

Chrysantemum balsamita

–

2,0

2,0

–

20,0

Cattleya hybrida

1,0

–

–

1,0

30,0

Vanilla planifolia

1,0

–

–

3,0

30,0

Astfel, în experimentele noastre multiplicarea

specii de interes horticol este, deocamdată,

clonală a plantelor analizate s-a realizat pe două

mai puţin valorificată.

căi principale:
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Ô

Ô

formarea lăstarilor adventivi - lăstarii se obţin

În cadrul investigaţiilor efectuate, au fost
examinate capacităţile morfogenetice ale dudului

direct pe explant (organogeneza directă) sau

(Morus alba L.), obiect studiat relativ puţin in vitro,

în calusul derivat din explantul primar

dar extrem de preţios prin faptul că reprezintă

(organogeneză indirectă);

materialul nutritiv de bază al viermilor de mătase.

lăstărirea axilară multiplă - lăstarii se obţin la

Elaborarea tehnologiilor de cultivare a dudului in

cultivarea in vitro a apexului sau a mugurilor

vitro poate oferi o serie de avantaje (6), şi anume:

laterali.

2. BIOTEHNOLOGIILE VEGETALE
ÎN HORTICULTURĂ

Ô

reducerea perioadei ontogenetice a dudului;

Ô

cultivarea dudului în flux continuu, indiferent
de condiţiile climatice;

Dacă multiplicarea clonală prin tehnici
in vitro a plantelor decorative este deja
comercializată pe larg, micropropagarea unor
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Ô

ameliorarea genofondului dudului practicat la
creşterea viermilor de mătase;
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Fig.1. Intensitatea regenerării plantulelor (%) în dependenţă de tipul explantului primar:
1 - segmente de tulpină, 2 - segmente de frunze, 3 - muguri adventivi, 4 - muguri apicali

Ô

obţinerea biomasei vegetale de dud in vitro.

După cum s-a stabilit, la explanţii primari de dud
(segmente de internoduri, frunze) calusogeneza
este stimulată de prezenţa în mediul nutritiv a

pentru care până în prezent nu au fost elaborate
metodele de cultivare in vitro.
Problema în cauză este foarte actuală pentru

egal (1:1). Concentraţia optimă s-a dovedit a fi de

ţara noastră, dacă ţinem cont de faptul că în ultimii

1,0 mg/l 2,4-D şi 1,0 mg/l BAP. Zaharoza

ani aprovizionarea cu plante medicinale

stimulează acumularea biomasei calusale în

întâmpină în Moldova multe dificultăţi legate de

concentraţie de 15,0 – 30,0 g/l.

scăderea substanţială a resurselor vegetale,

calusogenetică şi caulogenetică, precum şi
structura calusului depindeau de natura

exploatarea lor neraţională şi existenţa anumitor
impedimente de ordin tehnic sau economic în
cultivarea plantelor.

genotipului analizat. În cadrul experienţelor au fost

Cercetările noastre, desfăşurate timp de 6 ani, au

studiate diferite soiuri de dud (fig. 2).

avut drept scop elaborarea tehnicilor de cultivare

3. BIOTEHNOLOGII VEGETALE
ÎN FARMACEUTICĂ
Tehnologiile celulare dispun de un înalt potenţial
în vederea obţinerii a unei game industriale

4/2004

număr destul de mare de plante medicinale

auxinelor şi citokininelor într-un raport aproximativ

Iniţierea proliferării celulare, intensitatea

Intellectus

obţinuţi din culturi vegetale in vitro, există încă un

variate de principii active cu aplicare largă în
farmaceutică.

in vitro a unor plante medicinale: menta (Mentha
piperita L.) şi cimbrul de munte (Satureja
montana L).
Aceste plante se caracterizează printr-un conţinut
înalt de compuşi de o mare importanţă
farmaceutică. Menta este bogată în ulei eteric,
caroten, flavonoizi, acizi organici, betaină etc.

Prin numeroase experimente s-a demonstrat că

Cimbrul de munte reprezintă o plantă

celulele vegetale pot sintetiza în condiţii in vitro

netradiţională pentru Moldova, conţine un procent

diferiţi metaboliţi, caracteristici ţesuturilor

înalt de ulei volatil cu proprietăţi antibacteriene,

vegetale: alcaloizi, tanine, fenoli, antociane,

antimicotice şi antihelmintice.

uleiuri, steroizi, glicozide, caroteni, preparate
antibacteriene şi antivirotice etc. (1,7,8)

Pentru obţinerea biomasei calusale de mentă se
utilizau mediile LS. Către a 30-a zi de cultivare în

De menţionat că, deşi s-au înregistrat multiple

aceste medii, cantitatea biomasei calusale

cazuri când compuşii specifici ai plantei sunt

sporea de 3 – 3,5 ori. O condiţie obligatorie a
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Fig.2. Influenţa genotipului asupra intensităţii acumulării biomasei calusale (%)
de dud după a 8-a (1), a 15-a (2) şi a 20-a (3) zi de cultivare
creşterii calusului de mentă o constituia prezenţa

proprietăţilor morfogenetice, au fost selectate

în mediu a 2,4-D, cea mai optimală concentraţie

variante optimale, care se caracterizau prin

fiind de 3,0 mg/l.

prezenţa AIA în concentraţii de 1,5-2,0 mg/l, BAP în

În perioada cultivării plantelor in vitro au fost

cantitate de 1,5 mg/l şi a zaharozei - 20 g/l.

efectuate analize şi observări în vederea

În baza investigaţiilor efectuate, au fost elaborate

evidenţierii proliferării celulare, intensităţii

tehnici şi procedee de introducere a cultivării unor

acumulării biomasei calusale şi regenerării

specii de plante in vitro, au fost optimizate mediile

plantulelor (pentru mentă şi cimbrul de munte).
Analiza biochimică a calusului de mentă a
confirmat prezenţa uleiului eteric. Conţinutul de
ulei eteric din biomasa calusală era aproape
similar celui din plantele iniţiale. Drept
componenţi de bază serveau alcoolul mentol,
cetona menton şi izomerii lor. În acelaşi timp, de
rând cu componenţii de bază (mentol, izomentol,
menton, izomenton, metilacetat, pulegon,
piperiton), în biomasa calusală au fost depistaţi şi

nutritive pentru obţinerea şi menţinerea culturilor
calusale, au fost stabilite condiţiile fizice
(temperatura, lumina) necesare. Rezultatele
experimentelor au pus în evidenţă particularităţile
cultivării in vitro, confirmând posibiltatea aplicării
tehnologiilor celulare în diferite domenii ale
activităţii umane.
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SUMMARY

During recent years biotechnological methods and, particularly, techniques in vitro have
acquired more and more significance in different fields of life. The aim of this study was to
elaborate the in vitro technologies for different species of plants and analyze their use in
cultivation of flower, horticulture and pharmaceutics.
The effect of various component of nutritious medium, physical condition of cultivation,
nature of explant on the biomass accumulation and regeneration of whole plants in vitro
have been studied. The different specia of flower, horticulture and medicinal plant, such as
Chrysantemum balsamita L., Cattleya hybrida Cdl., Dianthus caryophylus L., Vanilla
planifolia L., Morus alba L., Mentha piperita L., Satureja montana L. were taken as an
experimental material.
The results obtained in our investigations showed a significant effect of medium composition, the nature and physiological state of initial explant. On the basis of conducted research the optimal chemical and physical conditions of cultivation in vitro have been
worked out.
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The possibility of the elaborated techniques application to producing new source vegetal
material, preservation and micropropagation of valuable elite plants, obtaining virus free
plants, producing biologically active substances in callus cultures of medicinal plants have
been shown. These results may be used in various biotechnological programs in floriculture,
horticulture and pharmaceutics.
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Anatolie E. KOVARSKY – 100 ani din ziua naşterii

O VIA|+ CONSACRAT+
{TIIN|EI AGRICOLE
Născut la 23 ianuarie 1904 în satul Popovka, gubernia Cernigov, în familia unui agronom
de viţă, savantul-biolog şi ameliorator de plante Anatolie KOVARSKY şi-a consacrat întreaga
viaţă dezvoltării ştiinţei agricole şi aplicării ei nemijlocite în practică.
După absolvirea facultăţii de agronomie a

colegii de la catedră şi discipolii săi, savantul

Institutului agricol din Harkov, a fost repartizat în

adună de la ţăranii din diferite zone ale republicii

renumita rezervaţie de stat Askania-Nova în funcţia

seminţe de plante agricole, care au constituit

de director al câmpului experimental (din 1926 –

ulterior fondul de aur pentru crearea de soiuri şi

Staţiune fitotehnică). Harul de a sintetiza şi

hibrizi autohtoni, omologaţi şi cultivaţi în ţară şi

generaliza ştiinţific va fi constatat deja în prima sa

peste hotarele ei.

lucrare de proporţii (1930) „Agricultura AskanieiNova în aspect istoric pe parcursul a 100 de ani
(1829-1929)”. În 1930 este învitat în calitate de
conferenţiar al catedrei de fitotehnie la Institutul de
mecanizare şi electrificare a agriculturii din
Harkov, instituţie din care se va transfera la sudul
Ukrainei, în oraşul Herson, unde este numit în
postul de director al subdiviziunii regionale a
Institutului Unional pentru soia şi culturile noi.

Kovarsky fusese deja creat un fond de material
iniţial pentru ameliorarea porumbului, suficient
pentru următorii 25 de ani. Spiritul de observaţie
i-a permis să depisteze o mutaţie unică la
porumb, obţinută sub influenţa radiaţiei gamma
artificiale de către profesorul V. N. Lâsikov.

1936, iar peste patru ani – şi pe cea de doctor în

„migratoare” a fost ulterior cercetată de mai mulţi

ştiinţe cu tema „Cultivarea arahidelor în URSS”.

tineri savanţi în tezele lor de doctorat.

început în Kazahstan, apoi în Kîrgîzstan, în oraşul
Frunze, unde ceva mai înainte fusese evacuat
Institutul Agricol din Chişinău cu o parte din
cadrele didactice şi circa 100 de studenţi.
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organizare, sub conducerea academicianului

Această mutaţie determinată de o genă

1941 este evacuat cu familia în Asia Mijlocie – la

Intellectus

pentru Porumb şi Sorg era abia la etapa de

Îşi susţine teza de candidat în ştiinţe agricole în

Obţine titlul de profesor la vârsta de 36 de ani. În

În 1961 A. E. Kovarsky devine membru corespondent al Academiei de Ştiinţe din Moldova, iar în
1965 - membru titular. Până la sfârşitul vieţii sale
(a decedat în 1974) savantul s-a ocupat de
ameliorarea mai multor culturi agricole – soia,
năut, fasole, sorg, bostan, harbuz, având

În septembrie 1944 este repartizat la Institutul

predilecţie, totuşi, pentru grâul de toamnă şi

Agricol din Chişinău. Cursurile la Institut încep o

porumb. Sub conducerea sa nemijlocită au fost

lună mai târziu, inclusiv la catedra creată de

create şi omologate zeci de soiuri şi hibrizi de

profesorul A. E. Kovarsky. După primul an de studii

porumb – timpurii, medii şi tardivi, pentru siloz şi

această catedră este recunoscută ca fiind cea

grăunţe-furaj, pentru pop-corn şi mămăligă.

mai bună la Institut. În cadrul cercului ştiinţific
întemeiat şi condus de profesorul Kovarsky au
participat activ pe parcursul a trei decenii de
activitate mai mult de o mie de studenţi,
susţinându-şi teza de licenţă în domeniul geneticii
şi selecţiei peste 300 dintre ei. Împreună cu
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Pe timpul când Institutul de Cercetări ştiinţifice

Academicianul Anatolie E. Kovarsky merită
întreaga noastră recunoştinţă pentru contribuţia
pe care a adus-o la dezvoltarea agriculturii
moldave.
Boris S. FILIP, doctor în agronomie
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UN VINIFICATOR DE EXCEP|IE
AL MOLDOVEI
Petru UNGUREANU – 110 ani din ziua naşterii

La începutul acestei toamne, în cadrul AŞM a fost
comemorată aniversarea de un secol şi un deceniu de la
naşterea lui Petru UNGUREANU, membru corespondent al
Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Petru Ungureanu face
parte, incontestabil, din pleiada celor mai mari specialişti
moldoveni din domeniul vinificaţiei din ultimul secol al
mileniului doi.
S-a născut la 26 august 1894 în satul Boghiceni,

vinurilor albe de masă neoxidate

Hânceşti. A absolvit Şcoala de viticultură şi

şi tehnologia vinurilor spumante în Republica

vinificaţie din Chişinău (1916), Institutul Agricol şi

Moldova. Este autor a peste 100 de lucrări

de Amelioraţie din Novocerkask (1923). A activat la

ştiinţifice, inclusiv o monografie. A activat în

întreprinderile de vinificaţie din oraşele

calitate de membru al colegiului de redacţie al

Novocerkask, Rostov-pe-Don (Rusia) şi Taşkent

revistei “Pomicultura, viticultura şi vinificaţia

(Uzbekistan). În anul 1944 revine la baştină, în

Moldovei”.

Moldova, unde continuă să muncească în
domeniul vinificaţiei încă trei decenii, până la

A pregătit 11 doctori în ştiinţă.

sfârşitul vieţii (1975). A activat în calitate de specia-

Lucrări de referinţă: Научные основы

list principal la Combinatul de Şampanie din

производства советского шампанского.

Moldova (1944-1956), şef al secţiei de vinificaţie a

Chişinău, 1954; Основы виноделия Молдавии.

Institutului de Cercetări Ştiinţifice în domeniul

Chişinău, 1960; Tehnologia vinurilor albe de

Pomiculturii, Viticulturii şi Vinificaţiei (1956-1960),

masă cu aciditate scăzută. Chişinău, 1966

cercetător ştiinţific superior, consultant al acestui

(coautor).
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institut (din 1961).
Petru Ungureanu este Om emerit în ştiinţă
Activitatea ştiinţifică: a elaborat teoria şi

(1954); Vinificator emerit al Republicii Moldova

metodele practice de raionare a viticulturii, de

(1965); distins cu ordinele “Insigna de Onoare”

zonare şi specializare a viticulturii şi vinificaţiei.

(1942), “Lenin” (1949); Erou al Muncii Socialiste

Pentru prima dată în URSS a creat tehnologia

(1969).
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Dimitrie VERDEREVSKI – 100 ani din ziua naşterii

DISCIPOLII }{I OMAGIAZ+
}NAINTA{UL
Urmele lăsate în ştiinţă de un savant de marcă sunt lucrările sale, şcoala ştiinţifică
fondată, discipolii care continuă şi dezvoltă cercetările sale. Sub semnul acestui adevăr
evocator au decurs conferinţa ştiinţifică omagială, consacrată unui savant de origine rusă, a
cărui activitatea a fost legată, la propriu, de pământul nostru. E vorba de prof. Dimitrie
VERDEREVSKI, membru corespondent al AŞM, fondator al şcolii ştiinţifico-didactice în
domeniul protecţiei plantelor din Moldova.
Conferinţa a fost organizată de către Consiliul

pregătit 40 de doctori şi doctori habilitaţi în

Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică

biologie. Prof. D. Verderevski activează neîntrerupt

al AŞM, Senatul Universităţii Agrare de Stat din

în domeniul ştiinţei până în 1974, când se stinge

Moldova şi Consiliul ştiinţific al Institutului

din viaţă la locul de muncă.

Naţional pentru Viticultură şi Vinificaţie.

D. Verderevski, membru corespondent al AŞM, au

contraamiral, ministru al Flotei Maritime şi al

fost evocate de foştii săi discipoli, colegi de

Forţelor Marine Ruse; în 1917 părinţii, sora şi

serviciu, astăzi personalităţi marcante în domeniul

fratele au emigrat în Franţa), Dimitrie a scăpat ca

menţionat de cercetare: dr. hab., prof. univ.

prin minune cu viaţă, schimbându-şi actele şi

Gh. Cimpoieş, rectorul Universităţii Agrare de Stat

anul naşterii. După absolvirea, în 1930, a facultăţii

din Moldova; dr.hab., prof. univ. P. Nedov, membru

de agrobiologie a Institutului Învăţământului

de onoare al AŞM, Institutul Naţional pentru

Public din Kiev, el se încadrează activ în cercetare,

Viticultură şi Vinificaţie; dr. hab. M. Vronschih,

domeniu pe care nu l-a abandonat până la

membru corespondent, şeful Laboratorului

sfârşitul vieţii.
Din anul 1944 activitatea prof. D. Verderevski este
legată de Republica Moldova. Aici a creat Serviciul
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de protecţie a plantelor, Catedra de protecţie a
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Aceste şi alte detalii din viaţa şi activitatea prof.

Născut într-o familie de dvoreni (tatăl său a fost

protecţia plantelor, Institutul de Cercetări Ştiinţifice
pentru Culturile de Câmp; dr. P. Apruda, şeful
Catedrei viticultură a Universităţii Agrare de Stat
din Moldova şi alţii.

plantelor a Institutului Agricol din Chişinău,

Lucrările conferinţei au fost moderate de membrul

Catedra de fitopatologie a plantelor inferioare a

corespondent B. Găină, Secretar ştiinţific general

Universităţii de Stat din Moldova, Laboratorul de

al AŞM, care, la rândul său, şi-a exprimat

fitopatologie şi virusologie al Institutului de

admiraţia şi recunoştinţa pentru cel care a fost

Biologie al AŞM. A elaborat teoria imunităţii la

savantul şi omul Dimitrie Verderevschi.

plante, a întemeiat şcoala ştiinţifică de imunologie
şi virusologie din Moldova, publicând peste 300
de lucrări ştiinţifice, inclusiv 9 monografii. A

Participanţii la conferinţă au depus jerbe de flori la
mormântul lui Dimitrie Verderevschi din cimitirul
central al capitalei.
Tatiana ROTARU,
Serviciul de presă AŞM
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SESIUNEA I A ASAMBLEEI A{M

Întru promovarea Codului cu privire la ştiinţă şi inovare, adoptat la 15 iulie curent,
pe 29 octombrie, în sala mare de conferinţe a AŞM, şi-a desfăşurat lucrările Sesiunea I
a Asambleei Academiei de Ştiinţe a Moldovei. În cadrul acestui for ştiinţific au participat
Preşedintele Republicii Moldova Vladimir Voronin, reprezentanţii Guvernului – ministrul
învăţământului Valentin Beniuc, ministrul culturii Veaceslav Madan, ministrul ecologiei şi
resurselor naturale Constantin Mihailescu, alte persoane oficiale.
în sfera ştiinţei şi inovării, coordonator
plenipotenţiar al activităţii ştiinţifice şi
de inovare, cel mai înalt for ştiinţific al
ţării şi consultantul ştiinţific al
autorităţilor publice ale Republicii
Moldova. De asemenea, pentru prima
dată Academiei i se deleghează
competenţele Guvernului în sfera
ştiinţei şi inovării, precum şi rolul de
coordonator în promovarea inovaţiilor
şi transferului tehnologic.
Reformarea Academiei de Ştiinţe şi a
În faţa auditoriului, din componenţa căruia au

cercetării în ansamblu se va realiza prin organul

făcut parte 177 membri ai Asambleei Academiei

său de conducere Consiliul Suprem pentru Ştiinţă

de Ştiinţe a Moldovei, reprezentaţi de 45 acade-

şi Dezvoltare Tehnologică, în componenţa căruia

micieni, 54 membri corespondenţi şi 78 doctori

Asambleea a ales 6 noi reprezentanţi ai

habilitaţi, aleşi la adunările Secţiilor de Ştiinţe ale

comunităţii ştiinţifice: Eva Gudumac, deputată în

AŞM, academicianul Gh. Duca, preşedintele AŞM,

Parlament, Efim Badinter, Director General al

a prezentat raportul ”Perspectivele dezvoltării

Institutului „ELIRI”, Gheorghe Rusnac, rector al

ştiinţei în Republica Moldova”.

Universităţii de Stat din Moldova, Mihai Rapcea,

Intellectus
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Examinarea Statutului Academiei de Ştiinţe a

Director General al Institutului de Cercetări pentru

Moldovei, o altă problemă importantă din

Pomicultură, Grigore Belostecinic, rector al

programul primei sesiuni a Asambleei AŞM, a

Academiei de Studii Economice, Ştefan Novac,

costituit obiectul raportului prezentat de acad. T.

Director General AGEPI.

Furdui, vicepreşedintele AŞM. Conform acestui
document, elaborat în baza Codului cu privire la
ştiinţă şi inovare, Academia obţine calitatea de
persoană juridică cu statut autonom şi
funcţionează pe principiile autoadministrării.

Sesiunea I a Asambleei AŞM a aprobat Acordul de
parteneriat între Guvernul Republicii Moldova şi
Academia de Ştiinţe a Moldovei, Regulamentul
Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare
Tehnologică, Regulamentul Agenţiei pentru

Conform Statutului AŞM, Academia de Ştiinţe

Inovare şi Transfer Tehnologic, Regulamentul

devine unica instituţie publică de interes naţional

Fondului Naţional de Susţinere a Ştiinţei.
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PROGRAME DE STAT }N DOMENIUL
{TIIN|EI {I INOV+RII
Şapte programe de stat în domeniul ştiinţei şi inovării pe anul 2004, adoptate de Guvernul
Republicii Moldova, au fost examinate în cadrul unei recente şedinţe a Consiliului Suprem
pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM.
Cercetările demarate în anul curent au fost apreciate înalt de către membrii CSŞDT, ei propunând ca
acestea să fie ulterior finanţate de către stat. Menţionăm câteva dintre programele puse în discuţie:
„Principii şi procedee tehnologice de diminuare a consecinţelor calamităţilor naturale (secetă, îngheţuri)
asupra plantelor de cultură”; „Prelucrarea şi utilizarea deşeurilor din industria vinicolă,
precum şi obţinerea unor produse noi”; „Nanotehnologii, materiale noi multifuncţionale şi microsisteme
electronice”; „Elaborarea, tirajarea şi deservirea tehnicii medicale cu destinaţie specială” etc.

UNIVERSITATEA AGRAR+ DE STAT:
PERSPECTIVE {I OPORTUNIT+|I
În cadrul ultimei şedinţe a Senatului Universităţii Agrare de Stat din Moldova a fost

Intellectus
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examinată chestiunea Cu privire la activitatea de cercetare din cadrul instituţiei nominalizate şi racordarea ei la exigenţele Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii
Moldova. Raportorul, prof. V. Starodub, prorector abilitat cu activităţile ştiinţifice, a
menţionat că pe parcursul mai multor decenii savanţii Universităţii Agrare de Stat au
efectuat cercetări, rezultatele cărora au contribuit la soluţionarea unor probleme
stringente din economia republicii.
Sunt cunoscute şi peste hotarele ţării şcolile

a înaintat un demers către Consiliul Naţional

ştiinţifice fondate de academicienii Iu. Petrov, A.

pentru Acreditare şi Atestare al Republicii Moldova

Kovarski, D. Verderevski, A. Subotovici şi alţii. Au

ca să fie evaluată activitatea de cercetare şi

fost elaborate şi implementate în producţie

inovare a instituţiei respective şi condiţiile de

tehnologii noi de creştere a culturilor agricole,

acreditare a ei. Totodată, în cadrul Universităţii

recondiţionată tehnica agricolă, omologate soiuri

Agrare să fie creat un institut de cercetări, iar în

şi hibrizi de plante, specii de animale şi păsări

scopul impulsionării activităţii de cercetare să se

domestice.

editeze o revistă ştiinţifică. Consiliul de

Totodată, s-a constatat că situaţia precară a
finanţării cercetărilor din ultimii ani a diminuat
prestigiul şi eficienţa activităţii ştiinţifice.
Având în vedere importanţa problemelor discutate
în cadrul şedinţei, la care a participat şi acad.
Gheorghe Duca, preşedintele AŞM, Senatul UASM
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administraţie îşi ia obligaţiunea să majoreze
finanţarea activităţii ştiinţifice din surse
extrabugetare până la cota de 20%. Pentru a spori
eficienţa cercetărilor, va fi redusă cu 25% norma
anuală didactică a conducătorului de proiect.
Tatiana ROTARU,
Serviciul de presă AŞM
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“PROBLEME ACTUALE ALE PROTEC|IEI
PROPRIET+|II INTELECTUALE”
(SEMINAR REGIONAL OMPI-OMC-AGEPI)

O

rganizaţia Mondială de Proprietate
Intelectuală (OMPI) în colaborare cu

Organizaţia Mondială a Comerţului (OMC) şi
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală
a Republicii Moldova (AGEPI) a organizat în
perioada 19-21 octombrie curent, la Chişinău,
seminarul regional cu genericul „Probleme
actuale ale protecţiei proprietăţii
intelectuale”. Lucrările seminarului s-au
desfăşurat în sala mică a Palatului Republicii.
Republica Moldova a fost aleasă în calitate de

Seminarul a fost destinat în mare parte factorilor

gazdă a acestui seminar datorită succeselor

guvernamentali responsabili de administrarea

obţinute în dezvoltarea sistemului naţional de

proprietăţii intelectuale, reprezentanţilor ministere-

protecţie a proprietăţii intelectuale, armonizării

lor justiţiei, economiei, finanţelor şi altor instituţii

legislaţiei naţionale cu cerinţele Acordului privind

implicate în realizarea drepturilor de proprietate

Aspectele Drepturilor de Proprietate Intelectuală

intelectuală şi prevederilor Acordului TRIPS.

legate de Comerţ (TRIPS), administrat de OMC,
integrării plenare a ţării noastre în sistemul

Specialiştii organismelor internaţionale au

mondial de proprietate intelectuală.

prezentat comunicări privind situaţia la zi în
domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale:

La lucrările seminarului au participat specialişti

Proprietatea intelectuală – instrument forte pentru

consacraţi ai Organizaţiei Mondiale de Proprietate

dezvoltarea economică; Sistemul multilateral al

Intelectuală, ai Organizaţiei Mondiale a

OMC: Retrospectivă; Proprietatea intelectuală şi

Comerţului, reprezentanţi ai oficiilor de brevete din

sănătatea publică; Proprietatea intelectuală şi

ţările Europei de Sud-Est şi statele CSI, inclusiv

folclorul; Biotehnologia / Cunoştinţele tradiţionale /

România, Serbia şi Muntenegru, Macedonia,

Diversitatea biologică ş.a.
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Turcia, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Croaţia,
Federaţia Rusă, Armenia, Azerbaidjan, Ucraina,

O atenţie deosebită a fost acordată negocierilor

Belarus, Georgia, Tadjikistan, Turkmenistan,

OMC privind stabilirea unui sistem multilateral de

Uzbekistan.

notificare şi înregistrare a indicaţiilor geografice
pentru vinuri şi băuturi spirtoase. În această
ordine de idei, participanţii la seminar au efectuat
o vizită la „Cricova” SA, întreprindere viti-vinicolă,
utilizatoare de indicaţii geografice în activitatea sa
comercială.
La finele seminarului, AGEPI a organizat o conferinţă de presă în incinta agenţiei „INFOTAG” la care
au participat reprezentanţi ai „Moldpres”, „AP Flux”,
„Reporter md”, „Interlic”, „Logos press”, Radio
Naţional - „Actualităţi” şi „Evrika”, „RIF” TV etc.
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La întrebările jurnaliştilor au răspuns dnii Ion Daniliuc,
Prim-vicedirector general AGEPI, Serghei Zotine,
consultant juridic principal, Direcţia cooperare cu
unele ţări din Europa şi Asia, OMPI, David Gabunia,
Director General Sakpatenti, Georgia.
Pe 22 octombrie reprezentanţii organizaţiilor
internaţionale au efectuat o vizită de lucru la AGEPI, în
cadrul căreia s-au familiarizat cu activitatea Agenţiei,
cu realizările şi perspectivele dezvoltării protecţiei
proprietăţii intelectuale în Republica Moldova.

“INFOINVENT–2004” – EVENIMENT
EXPOZI|IONAL DE R+SUNET

În perioada 10-13 noiembrie curent la CIE „MOLDEXPO” s-a desfăşurat

cea de-a VIII-a
ediţie a Expoziţiei Internaţionale Specializate „INFOINVENT”, un adevărat for al
inteligenţei naţionale şi expo-târg de invenţii, tehnologii, tehnică şi materiale noi.
Evenimentul s-a bucurat de un interes profund din partea inventatorilor, cercetătorilor,
oamenilor de creaţie, deoarece a avut loc în contextul transformărilor fundamentale în
domeniul ştiinţifico-inovaţional ce se preconizează în ţara noastră pe măsură ce va fi pus in
aplicare Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova, document cu un
impact definitoriu asupra activităţilor intelectuale şi proceselor legate de protecţia şi
aplicarea în economia naţională a rezultatelor acestor activităţi.
Organizatorii Expoziţiei „INFOINVENT–2004”
au fost: Agenţia de Stat pentru Protecţia
Proprietăţii Industriale şi Centrul Internaţional
de Expoziţii “MOLDEXPO”.

Intellectus
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În calitate de co-organizatori s-au produs:
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Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul
Industriei, Ministerul Agriculturii şi Industriei
Alimentare, Departamentul agroindustrial
„Moldova-Vin”, Uniunea Inventatorilor şi
Raţionalizatorilor „Inovatorul”, care au instituit
diverse premii şi diplome.
La inaugurarea expoziţiei a participat şeful

Intelectuală etc. În alocuţiunea sa, Preşedintele

statului, Vladimir Voronin, conducători de

Vladimir Voronin a subliniat următoarele: ”Organi-

ministere şi departamente, Gheorghe Duca,

zarea şi desfăşurarea în fiecare an a expoziţiei

preşedintele AŞM, Ştefan Novac, Directorul

“Infoinvent” este o dovadă elocventă a faptului că

General al Agenţiei de Stat pentru Proprietatea

în ţara noastră există un potenţial inovativ activ,

AGEPI NEWS

care elaborează şi pune la dispoziţia producăto-

diverse proiecte inovaţionale în următoarele

rilor o gamă largă de realizări intelectuale -

domenii: agricultură, vinificaţie, biologie, chimie,

invenţii, soiuri de plante, modele de utilitate,

medicină, farmacie, mecanică, electronică,

tehnologii, produse şi materiale noi”.

tehnică de calcul, construcţii, noi soiuri de plante,

Preşedintele a afirmat că obiectivul principal al

precum şi design industrial.
Medaliile de Aur OMPI „Inventator remarcabil”
au fost acordate anul acesta lui Valeriu Dulgheru,
dr. hab., conferenţiar universitar, şeful Catedrei
teoria mecanismelor şi organe de maşini, UTM,
pentru ciclul de invenţii în domeniul transmisiei
planetare precesionale, şi Anastasiei Ştefârţă, dr.
hab. în ştiinţe biologice, de la Institutul de
Fiziologie a Plantelor al AŞM, pentru procedee de
sporire a rezistenţei plantelor în diverse condiţii,

politicii de stat în domeniul ştiinţei şi inovaţiilor îl
constituie dezvoltarea social-economică stabilă şi
dezvoltarea potenţialului uman, crearea condiţiilor
pentru comercializarea serviciilor, a inovaţiilor şi
produselor pure din punct de vedere ecologic,
precum şi formarea valorilor unei societăţi
democratice de tip deschis.
Domnul Voronin şi-a exprimat speranţa că
participanţii la expoziţie, printre care firme din
România şi Rusia, vor stabili relaţii şi vor încheia
contracte, care vor stimula dezvoltarea ideilor
inovatoare şi a diverselor sfere din viaţa social-

Laureat al Premiului Guvernului Republicii
Moldova a devenit inventatorul Pavel Chintea,

Ca şi în ediţiile precedente, EIS „INFOINVENT-

invenţii în domeniul obţinerii şi utilizării

2004” a urmărit două scopuri principale:

substanţelor biologic active. Marele Premiu

ţională a rezultatelor tehnico-ştiinţifice în
vederea iniţierii unor contracte de comercializare a drepturilor asupra obiectelor de
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decernat Universităţii Tehnice a Moldovei.

economică a ţării.

a) promovarea la scară republicană şi interna-
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iar Trofeul OMPI „Întreprindere inovatoare” a fost

proprietate industrială protejate legal,
precum şi atragerii investiţiilor la

Institutul de Genetică al AŞM, pentru ciclul de

AGEPI a fost decernat lui Viorel Prisăcaru,
prorector USMF „N. Testemiţanu”, pentru ciclul de
invenţii în domeniul creării preparatelor
medicamentoase antibacteriene şi antifungice, iar
Premiul special AGEPI a fost acordat prof. Ion
Sandu, preşedintele Forumului Inventatorilor

implementarea obiectelor elaborate;

b) evidenţierea celor mai actuale şi de perspectivă realizări tehnico-ştiinţifice pentru
economia naţională şi stimularea autorilor
prin diverse distincţii şi premii instituite de
organizatorii şi co-organizatorii expoziţiei.
Spre aprecierea Juriului (preşedinte – acad. Gh.
Duca) au fost propuse cca 200 de noi invenţii şi
cicluri de invenţii pentru produse şi tehnologii,
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Români, pentru merite deosebite în promovarea

România şi Federaţia Rusă au prezentat

inventatorilor moldoveni la expoziţiile

elaborările lor de ultimă oră. Şi dat fiind că AGEPI

internaţionale. Deţinătorul medaliei de aur AGEPI

promovează, în mod tradiţional, la saloanele

cu menţiune specială a devenit inventatorul

internaţionale de inventică de la Geneva,

Victor Ghicavâi, dr. hab. în medicină, prof. univ.,

Bruxelles, Pittsburgh, Casablanca, Iaşi etc. cele

şef Catedră farmacie şi farmacologie clinică a

mai valoroase elaborări autohtone, nu există nici

USMF „N. Testemiţanu”, pentru ciclul de invenţii în

o îndoială că o bună parte din invenţiii prezentate

domeniul preparatelor medicamentoase

la EIS „Infoinvent-2004” vor ajunge să fie expuse

antihipertensive, regeneratoare şi absorbante.

şi la saloanele nominalizate.

Cupa AGEPI pentru „Cel mai reuşit design”
expus a revenit grupului de inventatori ai UTM: V.
Podborschi, M. Vaculenco, Ch. Moraru, A. Palii
ş.a. pentru ciclul de lucrări: Stelă-simbol al
Universităţii Tehnice a Moldovei, design-concept
al automobilului, Tractor T70C pe şenile şi pe roţi.
Deţinător al Premiului „Cel mai dotat tânăr
inventator” a devenit elevul clasei a IV-a din or.
Oneşti, România, Bogdan Paul Colpos, pentru
ciclul toc pentru creta şcolară, dispozitiv de

În cadrul EIS „Infoinvent-2004”, au fost anunţate,
de asemenea, totalurile unor concursuri. Astfel,
laureaţi ai Concursului republican „Trofeul pentru
inovare şi
creativitate”,
ediţia a II-a,
instituit de
AGEPI, au
devenit ÎM
United Wine
Company SRL
- la capitolul
antreprenoriat,
producţie,
prestare
servicii, şi
Universitatea
Tehnică a Moldovei – la capitolul cercetaredezvoltare şi învăţământ superior. Aceste instituţii
deţin cel mai impunător portofoliu de obiecte de
proprietate industrială brevetate/înregistrate la

ştergere a tablei şcolare.
În total, juriul şi organizatorul principal al

Intellectus
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expoziţiei, Agenţia de Stat pentru Protecţia

concursului în cauză au mai fost acordate 5
diplome de menţiune, respectiv pentru locurile 1-5.

Proprietăţii Industriale, au acordat în acest an 25

Învingătorii Concursului jurnaliştilor care au

medalii de aur, 35 de argint, 39 de bronz şi 64

abordat pe parcursul anului cel mai activ tematica

diplome de menţiune. Au mai fost înmânate

proprietăţii intelectuale au devenit: Premiul I - Ion

diplome şi premii ale AŞM, UIR, altor instituţii şi

Axinte, Stela Nistor, Compania Teleradio-Moldova,

organizaţii din republică, ale Forumului

EXPRES-TV, Premiul II – Andrei Cibotaru, Agenţia

Inventatorilor din România. O Diplomă cu
menţiune pentru cea mai reprezentativă
participare a fost decernată Institutului de
Cercetări Ştiinţifice pentru Porumb şi Sorg.
Multe menţiuni au fost însoţite de abonamente
anuale la publicaţiile AGEPI – Intellectus şi BOPI.
Peste 60 de instituţii de cercetare-dezvoltare şi de
învăţământ superior, întreprinderi mici şi mijlocii,
firme de producţie din Republica Moldova,
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AGEPI pe parcursul ultimelor 12 luni. În cadrul
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de presă „BASA–PRESS”, Premiul III – Valeriu

inovatorii, AGEPI a organizat în cadrul expoziţiei

Babansky, revista „INFO PRO BUSINESS”,

„INFOINVENT–2004” două mese rotunde: „Rolul

Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii

mărcilor şi designului industrial în promovarea

Moldova.

produselor autohtone” şi „Valorificarea

Principalele criterii de apreciere a concurenţilor au
fost:

Ô

invenţiilor – factor important în dezvoltarea
economică”, la care au participat activ expozanţi,
studenţi, persoane fizice şi juridice interesate.

Profesionalismul şi modul de abordare
a multiplelor aspecte ale PPI;

Ô

Profunzimea şi originalitatea expunerii;

Ô

Capacitatea de relatare a faptelor, precizia
de documentare şi citare a surselor,
cunoştinţele în domeniu.

Suvenire şi diplome de menţiune au fost acordate
jurnaliştilor Ana Griza (Agenţia de
presă „REPORTER MD”); Igor Fomin (ziarul
Economiceskoe Obozrenie); Nicolae Becciu
(Compania Teleradio-Moldova, ACTUALITĂŢI),
Corina Boaghe (Compania Teleradio-Moldova,
emisiunea CARTIERUL TINEREŢII), Claudia
Rotaru (Compania Teleradio-Moldova,
ACTUALITĂŢI), Violeta Epureanu (Compania
Teleradio-Moldova, ACTUALITĂŢI).

Astăzi, pe calea progresului, în lumea întreagă are
loc o adevărată goană după inovaţii care, mai mult
ca oricând, au devenit principala forţă motrice a
competitivităţii atât în cadrul fiecărei întreprinderi
în parte, cât şi a economiei naţionale în
ansamblu. Deci este vorba nu numai de obişnuita
perfecţionare şi sporire a calităţii producţiei deja

În vederea dezvoltării aspectelor teoretice şi

puse pe conveier, dar şi, în primul rând, de

practice ale proprietăţii intelectuale, promovării

cercetările ştiinţifice care conduc la elaborări de

drepturilor asupra obiectelor de proprietate

materiale, tehnologii şi produse principial noi, de

intelectuală şi creării unor condiţii favorabile de

organizarea procesului de producţie şi a

colaborare a agenţilor economici cu inventatorii şi

desfacerii ulterioare a mărfurilor, ceea ce asigură
poziţii ferme pe piaţă.
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Practica mondială ne arată că ştiinţele fundamentale, cercetările ştiinţifice aplicate şi
elaborarea noilor materiale, tehnologii şi produse cer mari investiţii, cheltuieli, dar, în cele
din urmă, aduc şi mari venituri societăţii. Şi cu toate că în republica noastră finanţarea
ştiinţei s-a făcut, ani şi ani de zile, după aşa-zisul principiu restant, cercetătorii şi
inventatorii noştri desfăşoară o activitate inovaţională cât se poate de fructuoasă. Acest
lucru l-a demonstrat încă o dată EIS „Infoinvent-2004”. Sunt destul de numeroase ideile
reuşite, elaborările, produsele competitive. Mai rămâne doar ca acestea să fie
implementate cât mai curând în producţie.
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CONFERIN|A INTERNA|IONAL+
“PROBLEME TEORETICE {I PRACTICE
ALE ECONOMIEI PROPRIET+|II INTELECTUALE”
Pe 24-25 noiembrie 2004, la AGEPI şi-a
desfăşurat lucrările Conferinţa internaţională
„Probleme teoretice şi practice ale economiei
proprietăţii intelectuale”, ediţia a III-a, cu
genericul „Inovarea creează viitorul”.
Organizatorii conferinţei au fost Agenţia de Stat
pentru Proprietatea Intelectuală şi Academia
de Ştiinţe a Moldovei.
La conferinţă au participat savanţi şi practicieni
din România, Ucraina, Rusia. Din partea
Republicii Moldova au participat reprezentanţi de
la circa 35 de ministere şi departamente, instituţii
de cercetare-dezvoltare şi de învăţământ superior,
întreprinderi şi organizaţii, printre care: Ministerul
Economiei, Ministerul Agriculturii şi Industriei
Alimentare, Departamentul Agroindustrial
„Moldova-Vin”, Agenţia Cadastru şi Relaţii
Funciare, Camera de Comerţ şi Industrie, ASEM,
USM ş.a.

Actualmente, la scara mondială, cca 3/4 din
creşterea economică este asigurată de
implementarea obiectelor de proprietate
intelectuală. Republica Moldova, la capitolul
invenţii, se plasează pe primele poziţii între ţările
europene, astfel proprietatea intelectuală, în
condiţiile epuizării resurselor naturale, accelerării
procesului tehnico-ştiinţific şi sporirii rolului

La şedinţa în plen a conferinţei au prezentat

informaţiilor şi cunoştinţelor în dezvoltarea

comunicări Veaceslav AFANASIEV, Viceministru al

economică a devenit astăzi factorul determinant

Economiei, Boris GĂINĂ, Secretar ştiinţific general

al creşterii economice.

al AŞM, Ion DANILIUC, Prim-vicedirector general
AGEPI, Ovidiu DINESCU, şef Serviciu Analize şi
Sinteze Documentare, Oficiul de Stat pentru
Invenţii şi Mărci, România.
Dl Ion DANILIUC, Prim-vicedirector general AGEPI,

În cadrul conferinţei au fost abordate probleme ce
ţin de elaborarea, protecţia şi implementarea
invenţiilor, realizărilor ştiinţifice, altor obiecte de
proprietate intelectuală în economia naţională,
încurajarea activităţii inovaţionale.

în raportul prezentat a menţionat următoarele:
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Tematica conferinţei a mai cuprins compartimentele:

ü

Rolul proprietăţii intelectuale în

dezvoltarea economico-socială a ţării

ü

Dimensiunea intelectuală a creşterii

economice

ü

Antreprenoriatul inovaţional şi formarea

infrastructurii procesului de inovare

ü

Gestionarea proprietăţii intelectuale la

nivel macro şi microeconomic
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ü Formarea şi specificul pieţei de proprietate
intelectuală

ü Stimularea spiritului inovativ şi încurajarea
implementării inovaţiilor

ü Evaluarea şi evidenţa contabilă a activelor

ü Combaterea contrafacerii şi pirateriei.

nemateriale

ü Rolul strategiilor şi proiectelor inovaţionale în
relansarea economică

Materialele conferinţei (circa 50 de comunicări) vor
fi publicate într-o culegere specială Probleme
teoretice şi practice ale economiei proprietăţii

ü Modalităţi de promovare a produselor noi

intelectuale.

“BIBLIOTECA PUBLIC+ {I PROPRIETATEA
INTELECTUAL+” – SEMINAR SPECIALIZAT
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală

intelectuală, de dreptul la informare şi limitele

a organizat pe 25 noiembrie în incinta Bibliotecii

dreptului de autor, de organizarea şi utilizarea

Naţionale, seminarul specializat cu genericul

colecţiilor de documente din domeniul proprietăţii

„Biblioteca publică şi proprietatea
intelectuală”, ce a făcut parte din programul

intelectuale în bibliotecile publice s.a.

Congresului V al Bibliotecarilor din Republica
Moldova.
Scopul seminarului a fost identificarea rolului şi

AGEPI a încheiat cu multe biblioteci publice

locului bibliotecilor publice în diseminarea

acorduri de colaborare, prin care se urmăreşte

informaţiilor referitoare la protecţia proprietăţii

crearea în cadrul bibliotecilor a unor fonduri de

intelectuale, în informarea cititorilor referitor la

literatură în domeniul proprietăţii intelectuale.

procesul de creare, protecţie juridică şi utilizare a
integrării bibliotecilor în circuitul valorilor de
proprietate intelectuală.

Întru evidenţierea şi menţionarea celor mai active
biblioteci în diseminarea informaţiei şi
promovarea proprietăţii intelectuale, în cadrul
seminarului a fost anunţat Concursul republican

La seminar au participat specialişti din
administraţia bibliotecilor publice raionale,
municipale şi orăşeneşti din republică.
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mai strâns cu bibliotecile publice din republică şi
promovarea proprietăţii intelectuale în teritoriu,

obiectelor de proprietate intelectuală în procesul

Intellectus

De menţionat că, în vederea realizării unui contact

Specialiştii în domeniul proprietăţii intelectuale de
la AGEPI au luat în dezbatere problemele

„Biblioteca publică – partener în promovarea
proprietăţii intelectuale”, organizat de AGEPI pe
parcursul anului 2005, la care vor putea participa
toate bibliotecile publice, indiferent de
apartenenţa lor departamentală.

proprietăţii intelectuale legate de dezvoltarea

Condiţiile concursului pot fi găsite pe adresa:

economiei naţionale, de promovarea şi

www.agepi.md

diseminarea informaţiei de proprietate
Rubrica a fost pregătită de către colaboratorii Serviciului de presă AGEPI.
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C+L+TORIE DE SUFLET
Pe la mijlocul lunii octombrie curent un grup de peste 40 de colaboratori ai AGEPI,

din iniţiativa Comitetului sindical, a avut fericita ocazie să viziteze mai multe mănăstiri
şi muzee din Moldova de peste Prut - judeţele Neamţ şi Iaşi. (În anul 1999 am vizitat
mănăstirile Suceviţa, Moldoviţa, Voroneţ, Putna şi Cetatea Sucevei, vezi revista „Intellectus”
nr. 3 ,”O călătorie la Ierusalimul neamului nostru”, pag. 87-90).
…Din Chişinău am pornit la drum seara târziu, cu
un autocar confortabil, condus de şoferul
Gheorghe, având-o în calitate de ghid pe dna
Tamara Suniţa, care pe parcursul călătoriei ne-a
înarmat cu diverse date, legende, nume legate de
istoria neamului. Pe la două de noapte am trecut
vama Sculeni. Drumul rămas l-am parcurs prin
localităţile Iaşi, Târgu-Frumos, Roman, TârguNeamţ, Humuleşti.
La Agapia Nouă am ajuns pe la orele 5 dimineaţa.
Când s-a luminat de ziuă, ne-am pornit pe jos
spre Mănăstirea Agapia Veche. Am parcurs pe un
drum de munte vreo 2 km, am admirat
frumuseţea naturii, pădurea din jur, cu brazi falnici
şi copaci de foioase cu frunza multicoloră, vopsită
de pensula miraculoasă a toamnei.

Intellectus
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Mănăstirea Agapia Veche
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Ghidul ne-a povestit că denumirea Agapia provine
de la numele sihastrului Agapie (din gr. drag,
dragoste), care, în a doua jumătate a sec. 14, a
ridicat împreună cu ucenicii săi o bisericuţă de
lemn pe locul „Livada părinţilor”. După distrugerea
ei de o alunecare de teren, biserica a fost refăcută
pe o altă temelie în „Poiana lui Eufrosin” cu
hramul „Minunea Arhistrategului Mihail din
Colose”. La sfârşitul sec. 15 şi încep. sec. 16 pe
actualul amplasament s-a construit sihăstria
Agapia Veche. Aici am avut prilejul să asistăm la
Sfânta Liturghie, să ne ridicăm pe Dealul Crucii,
cu brânduşe liliachii, atinse de brumă, crescute

pe locul unde s-a scufundat vechiul lăcaş, să
gustăm din bucatele servite de măicuţe.
Vizitând Mănăstirea Agapia Nouă, am aflat că prin
anii 1600 un număr mare de călugări a trecut aici
de la Agapia Veche. Biserica din lemn devenise
neîncăpătoare. Au hotărât să ridice un nou lăcaş.
Construcţia bisericii mari cu hramul „Sfinţii
Arhangheli Mihail şi Gavriil” a început la 16
octombrie 1642 şi s-a încheiat la 3 septembrie
1644. Slujba de sfinţire a avut loc la 12
septembrie 1647, fiind oficiată de Mitropolitul
Varlaam Moţoc, în prezenţa voievodului Vasile
Lupu, a ctitorilor şi a celor mai reprezentative figuri
ale cinului boieresc şi clerului din Moldova.
Semnificativ e faptul că prin anii 1858-1861
biserica a fost pictată de către Nicolae Grigorescu,
care a realizat 29 de lucrări originale, într-un stil
neoclasic, bazat pe marile opere ale titanilor
Renaşterii: Rafael, Leonardo Da Vinci, Tizian etc.,
acestea fiind o podoabă de nepreţuit a mănăstirii.
Alexandru Vlahuţă, referindu-se la momentul
sfinţirii mănăstirii, scria:”După trei ani Agapia în
sărbătoare îşi sfinţea podoaba de care cu drept
cuvânt se putea mândri. Din câte biserici avem în
ţară nici una nu închide o aşa de aleasă comoară
artistică, atâta bogăţie de viaţă cerească, exprimată aşa de frumos, aşa de curat şi cu atâta
putere... Parcă nu mai este de mână omenească!
Aşa se minunau maicile clătinând din cap. Acolo
rămâne un muzeu şi o şcoală de pictură bisericească...” Iar Mihail Kogălniceanu cu această
ocazie menţiona: „…prin bogăţia compoziţiei,
adevărul şi vivacitatea coloritului lor, tablourile de
la Agapia formează pentru Moldova o adevărată
galerie de pictură, care va atrage întotdeauna
admiraţia românilor şi stima străinului cunoscător
care ar călători prin aceste îndepărtate locuri”.
Tot aici am vizitat şi casa memorială „Alexandru
Vlahuţă”, în ea fiind expuse cărţi, scrisori, fotografii ale cunoscutului scriitor.
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Pe la ora mesei drumul ne-a adus la Mănăstirea
Văratic, fondată în 1785 de schimonahia
Olimpiada şi duhovnicul Iosif. Am vizitat hramul
„Adormirea Maicii Domnului”, construit în anii
1808-1812 şi biserica „Naşterea Sf. Ioan
Botezătorul” (1844), lângă care se află mormântul
Veronicăi Micle, decedată în 1889. Cuvintele de pe
placă glăsuiesc:
„Şi pulbere, ţărână
din tine s-a alege,

piatră, pe care am intrat şi noi în cetate. Porţiunea
de pod dintre ultimul pilon şi zidul fortăreţei era
mobilă, putând fi ridicată printr-un sistem de
scripeţi. Unele transformări au fost efectuate pe
vremea domnitorului Vasile Lupu (1645-1646).
Cetatea a fost un important avanpost de apărare
a graniţei de vest a Moldovei. Ea a rezistat
asediilor ungurilor (1395), turcilor (1476). A fost
cucerită de poloni (1691).
Despre distrugerea cetăţii scrie Letopiseţul
cronicarului Ioan Neculce:”...lui Mihai (Racoviţă n.n.) i-au venit de la Poartă poroncă să strice
Cetatea Neamţului şi Miera, unde au şăzut
cătanele. Şi le-au străcat, iar nu foarte de tot”.
După aceasta cetatea îşi pierde orice importanţă
politico-militară, iar procesul de degradare a
continuat şi prin acţiunea factorilor naturali. A fost
restaurată parţial prin 1960.

Căci asta e a lumii
nestrămutată lege.

Nimicul te aduce,
nimicul te reia,

Nimic din tine-n
urmă nu va
rămânea.”
Veronica Micle
4.VIII. 1889
Am trecut pe lângă „Pădurea de argint”, despre
care a scris Mihai Eminescu. Iar la cimitirul sătesc
din Filioara am aprins lumânări la mormântul
diaconului Constantin Oglinzeanu, care a
propovăduit după 1990 la biserica Sf. Teodora de
la Sihla din Chişinău şi s-a stins din viaţă, în plină
tinereţe, tot aici, printre creştinii din Basarabia, pe
care i-a iubit atât de mult.
Ajunşi la Târgu-Neamţ, am vizitat Cetatea Neamţ,
care e amplasată pe Stânca Pleşului. De aici, de
la înălţimea de circa 480 m, în stânga se vede ca
în palmă târgul şi râul Ozana din vale, iar în
dreapta – localitatea Vânători-Neamţ, locul unde a
văzut lumina zilei Sf. Teodora de la Sihla.

După vizitarea cetăţii ne-am oprit la casa
memorială „Veronica Micle” din Târgu-Neamţ,
construită în prima jumătate a sec. 19, din lemn şi
cărămidă, în stil românesc, cu tindă şi trei odăiţe.
Casa a fost lăsată în posesia V. Micle ca zestre şi
moştenire de la părinţi. În 1886 casa este donată
de Veronica Mănăstirii Văratic, fiind locuită de
maicile care primeau îngrijire medicală la spitalul
din localitate. Aici am văzut cărţi, manuscrise,
fotografii, obiecte şi haine care au aparţinut
poetei. În faţa casei este amplasat un bust al
Veronicăi, realizat din bronz de către sculptorul
Damian-Ioan Popa în anul 1998.
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Casa memorială „Veronica Micle”

Cetatea Neamţ
Ghidul ne-a povestit că fortăreaţa a fost construită
în timpul domniei lui Petru I Muşat (1375-1391).
Iniţial avea o înălţime de 12-15 m, cu grosimea
pereţilor de 3 m. Cetatea a fost refăcută de Ştefan
cel Mare (1475-1476) cu ziduri variabile de până
la 30 m. Calea de acces reprezintă, ca şi pe
vremuri, un pod arcuit, sprijinit pe 11 piloni de

În continuare am trecut pe la muzeul memorial
„Ion Creangă” din Humuleşti. Muzeograful
Roxana Josanu ne-a povestit multe lucruri
arhicunoscute, dar şi inedite despre copilăria lui
Ion Creangă. Casa a fost construită în 1830 de
către Petrea Ciubotariul, bunicul scriitorului. E
acoperită cu şindrilă, iar pereţii sunt duraţi din
bârne groase, peste care s-a aşternut un strat de
lutuială. Are două odăiţe cu ferestre înguste şi o
tindă, iar pe din afară – o prispă lată de câteva
palme, ca la majoritatea caselor ţărăneşti din
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Patrimoniul cultural-artistic al mănăstirii include
mai multe lucrări ale pictorului-călugăr Irineu
Protencu – 50 de icoane zugrăvite pe lemn şi
pânză, printre care Ecce homo, Ispitirea lui Iisus,
Tânguirea Maicii Domnului etc.

Muzeul memorial „Ion Creangă” din Humuleşti

zonă. În spatele casei – un acoperemânt din
scânduri pentru uneltele agricole. În casa-muzeu
am văzut pe viu lucrurile pe care le-a descris cu
atâta farmec Creangă în „Amintiri...”
Pe la orele 16.30 am ajuns la Mănăstirea Neamţ,
cea mai veche aşezare monastică a Moldovei. În
preajma unei bisericuţe de lemn Petru I Muşat a
ridicat aici primul lăcaş de piatră cu hramul
„Înălţarea Domnului”, la finalizarea căruia şi-au
adus contribuţia şi ceilalţi voievozi Muşatini.

Mănăstirea Neamţ

Intellectus
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Dintre reprezentanţii de seamă ai bisericii, la
Mănăstirea Neamţ au activat Grigore Ţamblac,
Mitropolitul Iosif Teoctist (sfătuitor al lui Ştefan cel
Mare), cronicarii Macarie şi Eftimie, stareţul Paisie
Velicicovschi, Teoctist Arăpaş, actualul Patriarh al
Bisericii Ortodoxe Române etc.

90

În sec. 15 la mănăstire a existat o şcoală de
caligrafi şi miniaturişti. Aici se păstrează un
Tetraevanghel, scris pe pergament la finele
sec. 14, iar cel scris în 1429 de vestitul miniaturist
Gavriil Uric a ajuns la Biblioteca Bodleyana din
Oxford.
Seara am tras la Mănăstirea Sihăstria,
amplasată pe aşa-numita „Poiană a lui Atanasie”.
În jurul anului 1640 şapte monahi ai Mănăstirii
Neamţ au întemeiat aici o mică sihăstrie. În 1655
episcopul de Huşi Ghedeon, ucenic al
Mitropolitului Varlaam Moţoc, ridică o mică
biserică de lemn şi câteva chilii. Iar în 1730-1734,
un alt episcop Ghedeon ridică un nou lăcaş cu
hramul „Naşterea Maicii Domnului”.

La cină călugării ne-au servit cu o ciorbă de
fasole, cartofi de sec şi mămăliguţă. Am dormit la
mănăstire pe paturi cu două niveluri. Iar la miezul
nopţii - începutul unei noi zile - un călugăr ne-a
trezit din somn ca să luăm parte la Utrenie.
La 16 octombrie de dimineaţă până la masă am
vizitat Schitul Sihla. Călugărul Vasile Andrei ne-a
mărturisit despre viaţa sa, despre mântuirea
sufletului prin copiii noştri. Am trecut şi ne-am
închinat la peştera Sf. Teodora, care a vieţuit aici
ca pustnică mulţi ani, hrănindu-se numai cu
roadele pădurii.
De la peştera Sf. Teodora, timp de două ore, am
mers pe cărări de munte până la Schitul Sf. Daniil
Sihastru. Am vizitat biserica nouă, la intrare
descălţându-ne cu toţii. În interior am rămas
impresionaţi de policandrul unical din coarne de
cerb, de icoana Sf. Ioachim şi Ana. Părintele
Achint, un ucenic al arhimandritului Ilie Cleopa,
ne-a povestit despre construcţia lăcaşului, de
faptul că din lipsa drumului toate materialele au
fost aduse cu spatele. Iluminarea se face cu
ajutorul felinarelor cu gaz, din motivul că nu există
energie electrică. Am fost şi prin chilii. Călugării
ne-au servit la masă cu o ciorbă gustoasă, cartofi,
pâine coaptă de ei, dulciuri, suc şi un degetar de
ţuică din afine, bună pentru stomac. Binecuvântaţi
de părinte, am purces la drum, coborând muntele
la locul unde ne aştepta autocarul.
La Mănăstirea Secu am poposit pe la orele 17-00.
Mănăstirea are aspectul unei fortăreţe, situate la
poalele Muntelui Vasan. Intrând în mănăstire şi
aşezându-ne în jurul fântânii din centrul curţii
interioare, ghidul, un călugăr de aici, ne-a relatat
că prima aşezare călugărească a fost ridicată pe
aceste locuri între anii 1420-1450 de un grup de
sihaştri, condus de Zosim, care au curăţat un loc

Mănăstirea Secu
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în pădure şi au ridicat o bisericuţă cu hramul
„Naşterea Sf. Ioan Botezătorul”. Între anii 17751779, pe timpul stareţului Paisie Velicicovschi, la
Secu s-au construit circa 100 de chilii.
Ca şi în celelalte mănăstiri, aici au avut loc şi
evenimente tragice. În luna august 1821, cetele
eteriste, urmărite de oastea otomană, s-au retras
pe Valea Secu. Cei mai mulţi s-au adăpostit la
mănăstire. Timp de 14 zile au reuşit să reziste
atacurilor otomane, dar pierderile mari şi
incendiul mistuitor din incinta mănăstirii i-au
obligat să intre în tratative cu Salih Paşa. Amăgiţi
de promisiunile lui, eteriştii s-au predat, fiind apoi
măcelăriţi împreună cu toţi cei care se aflau în
mănăstire. Numai căpitanul Farmache şi 14
oameni ai săi au fost „cruţaţi” pentru a fi duşi la
Istanbul, unde au fost decapitaţi.
Aici, la mănăstire, ne-am închinat la mormintele
lui Nestor Ureche şi al soţiei sale Mitrofana, la
mormântul vestitului cărturar Varlaam Moţoc, pe
piatra funerară a căruia am citit inscripţia:
”Varlaam, Mitropolitul Moldovei şi Sucevei. 1657.”
La muzeul mănăstirii se păstrează Cazania lui
Varlaam, tipărită la Iaşi în 1643, Liturghia slavonă
(manuscris), executată de asemenea de acest
mare cărturar, Evanghelia românească, apărută la
Bucureşti în 1682 etc.
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În seara zilei de 16 octombrie am revenit pentru
mas la Mănăstirea Sihăstria, am vizitat cimitirul,
unde e înmormântat arhimandritul Ilie Cleopa,
punând câte o lumânare la mormântul acestui om
de mare valoare duhovnicească. Am ascultat
sunetele miraculoase ale clopotelor, ce se
auzeau de la biserica mănăstirii. Am vizitat chiliamuzeu, unde a locuit şi s-a rugat reputatul
duhovnic şi predicator. De asupra patului unde
stau rânduite hainele sale de toate zilele am citit
cu duioşie cuvintele cu care îşi blagoslovea în
glumă discipolii:
”Mânca-v-ar raiul!”

Cheile Bicazului

La 17 octombrie,
pe la orele 7.00
dimineaţa, ne-am
pornit la drum spre
Cheile Bicazului,
care leagă Moldova
de Transilvania.
Am trecut prin
localităţile TârguNeamţ, PiatraNeamţ, Bicaz. La

Lacu-Roşu, care de fapt e verde şi cu o mulţime
de trunchiuri de copaci petrificaţi în el, am făcut
mai multe fotografii, am stat la un pahar de ceai
într-o cafenea de alături, iar la Cheile Bicazului
am admirat trecerea prin munţi făcută de mâna
omului, micul tunel şi drumurile şerpuitoare, râul
Bicaz, aerul rece şi umed de la poale, parcă am fi
fost în interiorul unui imens frigider. Dar nu în
ultimul rând am fost frapaţi de lucrările de
artizanat, expuse cu generozitate la Chei de
meşterii-fauri ai acestui ţinut blagoslovit de
Dumnezeu.

Lacu-Roşu

În drum spre Mănăstirea Petru Vodă am trecut pe
lângă barajul de acumulare „Izvorul Muntelui”,
care se întinde pe o distanţă de peste 40 km, pe
fundalul Masivului Ceahlău, cel mai înalt munte
din Carpaţii Orientali (1907 m) – un extraordinar
de frumos peisaj în miez de toamnă.
La Mănăstirea Petru Vodă am ajuns pe la ora
mesei. Am fost serviţi cu ciorbă, peşte prăjit,
pâine, chifle dulci şi un păhărel de vin roşu
bisericesc.
Mănăstirea cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi
Gavriil” e amplasată pe o poiană însorită, fiind
construită la sfârşitul sec. 20, prin anii 1992-1995,
şi pictată în exterior cu picturi murale ca la
mănăstirile Voroneţ şi Putna. La mănăstire ne-a
binecuvântat pe toţi şi ne-a miruit stareţul Iustin
Pârvu, unul din cei mai mari duhovnici români în
viaţă. La ora actuală lăcaşul adăposteşte circa 60
de călugări.
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De la Mănăstirea Petru Vodă am plecat pe la orele
16.30. Am trecut prin localităţile Vânători-Neamţ,
Cristeşti, Moţca, un pitoresc sat ţigănesc,
Ruginoasa, unde se află castelul domnitorului
Alexandru Ioan Cuza, oraşul Paşcani.
La Iaşi am ajuns pe la orele 20.00. Am vizitat
Catedrala Mitropolitană (sec. 19). Şi la această
oră târzie aici era multă lume. Ieşenii ne-au
permis să trecem fără rând, deoarece ne
grăbeam spre casă. Ne-am închinat la moaştele
Sf. Cuvioase Parascheva, ocrotitoarea Moldovei,
şi am pus câte o lumânare la icoana făcătoare de
minuni a Maicii Domnului.

copilărească la acest drum lung, având ocazia să
imprime în memoria lor pură imaginea acestor
lăcaşe sfinte. Or, după cum spunea Iisus:”Lăsaţi
copiii să vină la Mine că a lor este Împărăţia
Cerului”, viitorul e în mâinile copiilor. Revenim la
cuvintele călugărului Vasile Andrei de la Schitul
Sihla, că mântuirea omului se face prin urmaşii
lui, prin copii.
La Chişinău am ajuns pe la ora unu de noapte,
obosiţi fizic, dar îmbogăţiţi spiritual nemăsurat de
mult în urma acestei călătorii de neuitat. Aveam
impresia că am văzut atâtea, cât nu ne-a fost dat
să vedem o viaţă întreagă.

Printre noi au fost şi doi copii – Gheorghiţă şi
Sorin, care au rezistat cu bucurie şi spontaneitate

Mihai CUCEREAVII,
Ana ZAVALISTÎI

INVEN|II “EXTRAVAGANTE”
Revista „Time” a publicat lista celor mai originale invenţii ale anului 2003.
Printre neobişnuitele elaborări sunt: impermeabiul invizibil, peştişorii de neon, cuptorulfrigider, telefonul cu cameră video, bikini din piele de peşte ş.a.

Ô În Japonia a fost creat cel mai mic
elicopter din lume
Greutatea acestui aparat minuscul constituie mai
puţin de 9 g, iar înălţimea lui nu depăşeşte 7 cm.
Principala destinaţie a aparatului – de a-i ajuta pe
oameni să lupte cu urmările cataclismelor
naturale.

Ô Trenul japonez pe suport magnetic a

Intellectus
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stabilit recordul vitezei – 560 km pe oră
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Ruta locomotivei MLXO1 a fost efectuată în regim
de autopilot, ca să fie verificată trăinicia
construcţiei. În timpul apropiat în Japonia aceste
trenuri vor lua locul trenurilor electrice obişnuite.
Inginerii afirmă că vor mări viteza locomotivei
MLXO1 până la 580 km pe oră.

Ô Savanţii bieloruşi au elaborat o nouă
vestă antiglonţ şi pantaloni antiglonţ
Această haină de protecţie cântăreşte numai 1,53 kg şi are un design îmbunătăţit. Suplimentar la
vestă sunt prevăzuţi şi pantaloni antiglonţ originali,
care conţin fibre ce nu pot fi străpunse de
obiectele ascuţite.

Ô În Rusia a fost experimentat un avion
al viitorului, care va zbura de la Moscova
la New York în timp de 50 de minute
Cosmoplanul reprezintă un avion de clasă
superioară cu motoare de rachetă. El are o formă
rotundă, iar decolarea se va efectua vertical în
sus. Viteza maximală – 30 mii km pe oră. Avionul
va transporta pasageri atât pe Pământ, cât şi în
cosmos.

Ô Pe orbi îi vor învăţa să vadă cu urechile
Savantul olandez Peter Maier a elaborat un sistem
vOICe, care transformă imaginile filmate de
cameră într-un sistem complicat de sunete, iar
apoi le transmite utilizatorului prin casca de
ascultare. Treptat, nevăzătorii învaţă să
reconstruiască în memorie imaginile pe care le
primesc în formă de sunete şi datorită acestui fapt
pot „vedea”.
Traducere de Mihai Cucereavîi
(Internet)
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DIC|IONAR EXPLICATIV
DE PROPRIETATE INTELECTUAL+
Continuare din nr. 3, 2004

A
Analiza depozitului
preliminary examination

E

Annual fees

F

examen préalable

F

Annuités

G

die Vorprüfung

G

Die Jahresgebühren

S

examen previo

S

Anualidad

R

анализ материалов заявки (предварительная

R

Годовые пошлины

экспертиза)

Taxe care trebuie să fie plătite, conform legislaţiei în vigoare,
în fiecare an, pentru menţinerea în vigoare a titlului de
protecţie a obiectului de proprietate industrială, de exemplu,
a brevetului de invenţie sau a certificatului de înregistrare
a modelului de utilitate etc.

Analiza depozitului (examinarea preliminară) a cererii de
brevet are ca scop punerea în evidenţă a existenţei
documentelor necesare constituirii depozitul naţional
reglementar şi a îndeplinirii de către acestea a dispoziţiilor
legale, în vederea continuării celorlalte proceduri de
examinare a cererii de brevet.
Analiza materialelor cererii depus e are în vedere
examinarea următoarelor aspecte: îndreptăţirea solicitantului la eliberarea brevetului; dreptul reprezentantului
de a acţiona faţă de AGEPI; dacă sunt declaraţi inventatorii;
corectitudinea invocării priorităţii convenţionale şi existenţa
actelor de prioritate; dacă s-a efectuat plata taxelor legale
şi dacă ele corespund procedurilor cerute de solicitant;
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îndeplinirea condiţiilor de întocmire a descrierii, revendicărilor
şi desenelor; îndeplinirea condiţiilor prescrise pentru
celelalte documente sau acte care sunt anexate cererii de
brevet; îndeplinirea, la prima vedere, a unităţii invenţiei.
Dacă în urma analizei preliminare a cererii de brevet se
constată iregularităţi, acestea vor fi notificate solicitantului,
acordându-i-se un termen de răspuns. Examinarea de fond
a cererii de brevet nu va începe dacă nu au depus actele
necesare solicitate şi dovada plăţii taxelor în termenele
prevăzute de lege şi de regulamentul de aplicare a sa.

Intellectus

Anuităţi

E

Anterioritate
E

Anteriority

F

Antériorité

G

Die Vorveröffentlichung

S

Anterioridad

R

Первенство

Anterioritate este o însuşire de a fi anterior. Orice document sau fapt accesibil publicului înainte de data de depozit
sau de prioritate a unei cereri de acordare a protecţiei unui
obiect de proprietate industrială deţine anterioritatea faţa
de el.

Anularea brevetului de invenţie
E

Patent avoidance

F

Invalidité d´un brevet d´invention

G

Die Nichtigerklärung eines Patents

S

Invalidada de una patente

R

Аннулирование патента на изобретение

În decursul termenului de valabilitate brevetul poate fi anulat,
integral sau parţial, în cazurile în care:
a)
b)
c)
d)

invenţia protejată nu îndeplineşte condiţiile de
brevetabilitate, stabilite prin prezenta lege;
în revendicări există elemente care au lipsit în
documentele iniţiale ale cererii;
invenţia nu a fost dezvăluită deplin şi clar în descriere;
în brevet nu a fost indicat corect inventatorul sau
titularul.

Anularea totală sau parţială a brevetului rezultă din
admiterea unei cereri, formulate de o persoană interesată,
în orice moment al duratei de valabilitate a brevetului, când
se constată că la data înregistrării cererii de brevet nu
erau îndeplinite condiţiile pentru existenţa unei invenţii
brevetabile.
Efectele anulării se produc de la data depunerii cererii de
brevet de invenţie la AGEPI.

Anularea certificatului de înregistrare
E

Certificate of registration avoidance

F

Invalidité d´un certificat d´enregistrement

G

Die Nichtigerklärung eines Zertifikats

S

Invalidada de una certificado

R

Аннулирование свидетельства о регистрации
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Anularea certificatului de înregistrare este o sancţiune

S

Susceptibilidad de aplicación industrial

civilă, constând în desfăşurarea, printr-o hotărâre

R

Промышленная применимость

judecătorească, a titlului de protecţie a unui obiect de
proprietate industrială, care este certificatul de înregistrare,
de exemplu, a desenului sau modelului industrial, şi a
drepturilor care decurg din existenţa acestui titlu.

O invenţie este susceptibilă de aplicare industrială, dacă
obiectul ei poate fi folosit în industrie, agricultură sau în
orice alt domeniu de activitate umană.
Criteriu de brevetabilitate care exprimă calitatea unui obiect

Anularea înregistrării mărcii
E

Trademark registration avoidance

F

Invalidité d´un enregistrement de la marque

G

Die Nic htigerklärung ener Eintragung eines
Warenzeichens

C

Invalidada de una registro de marca de fábrica

R

Аннулирование регистрации товарного знака

de proprietate industrială de a putea fi folosit cel puţin întrun domeniu de activitate din industrie, agricultură sau din
orice altă activitate umană şi de a putea fi reprodus cu
aceleaşi caracteristici ori de câte ori este necesar.
Este suficient ca în exemplele de realizare ale descrierii
invenţiei aceasta să fie suficient dezvăluită astfel încât o
persoană de specialitate să poată realiza invenţia fără a
desfăşura o activitate inventivă.

AGEPI anulează, integral sau parţial, înregistrarea mărcii

Aplicarea invenţiei

sau a denumirii de origine a produsului în cazul în care:
a)

expiră termenul ei de valabilitate;

E

Application of invention

a fost depusă la AGEPI de către titularul certificatului

F

Application d’invention

de înregistrare cererea întemeiată;

G

Die Anwendung der Erfindung

c)

înregistrarea a fost efectuată cu încălcarea legii;

S

Uso de invencion

d)

folosirea mărcii induce în eroare consumatorul;

R

Применение/использование изобретения

e)

s-au schimbat factorii naturali într-o zonă geografică;

Se consideră aplicare a invenţiei brevetate efectuarea

f)

produsul pentru care este folosită o denumire de

următoarelor acţiuni:

origine nu mai posedă calităţile deosebite specificate;

a)

b)

g)
h)

economică sau stocarea în acest scop a produsului,

persoana juridică - titular al certificatului de înregistrare

obţinut prin aplicarea invenţiei protejate prin brevet;

a fost lichidată.
AGEPI publică în Buletinul Oficial informaţia privind anularea

b)

oferirea spre vânzare, vânzarea, exportarea sau

Apărarea drepturilor
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folosirea procedeului, în cazul în care obiectul
brevetului este un procedeu, precum şi folosirea,

înregistrării.

Intellectus

fabricarea, folosirea, importul,exportul, oferirea spre
vânzare, vânzarea, alt mod de punere în circulaţie

au apărut alte motive întemeiate;

E

Defense of Rights

F

Défense des droits

G

Der Schutz der Rechte

S

Defensa de derechos

R

Защита прав

importarea în aceste scopuri a produsului obţinut prin
procedeu brevetat;
c)

îndemnarea terţilor la efectuarea acţiunilor indicate
mai sus.

Un produs se consideră fabricat conform invenţiei
protejate prin brevet, iar un procedeu protejat prin brevet
- aplicat, dacă în acesta este folosit fiecare element al

Apărarea drepturilor privind proprietatea industrială se

invenţiei inclus într-o revendicare independentă. Acţiunea

poate realiza în Republica Moldova prin mijloacele adminis-

brevetului pentru procedeul de obţinere a unui produs

trative, depunând opoziţia sau contestaţia la Comisia de

se extinde şi asupra produsului obţinut prin acest

Apel a AGEPI, şi prin mijloacele juridice, prin acţiuni în justiţie,

procedeu. Până la prezentarea probei contrare, orice

de exemplu, acţiunea în anulare a certificatului de

produs identic, fabricat fără consimţământul titularului

înregistrare a mărcii, acţiunea în concurenţă neleală etc.

brevetului, este considerat ca fiind obţinut prin procedeul

Aplicabilitate industrială

brevetat dacă produsul este nou şi/sau dacă probabilitatea că produsul a fost obţinut prin procedeul

E

Industrial application

F

Application industrielle

eforturi rezonabile, nu a reuşit să stabilească ce proce-

G

Cewerbliche Anwendbarkeit

deu a fost, de fapt, folosit.

brevetat este mare, iar titularul brevetului, deşi a depus

(Va urma)
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RIDENDO

SE CONSIDERĂ, CĂ 106 ANI ESTE TIMPUL NECESAR, PENTRU A
TRANSFORMA MAIMUŢA ÎN DOCTOR ÎN ŞTIINŢE.

EPIGRAME DE MARCĂ
Concluzie la masa
rotundă
La o polemică ce-abundă
În cercul elevat şi cult,
Chiar dacă masa e rotundă,
Se va vorbi prin colţuri, mult!

John E. LITTLEWOOD

Unei fumătoare înrăite
Privindu-te, mă-ntreb, madam:
Aşa sfrijită şi uscată,
Te tragi din coasta lui Adam,
Sau din costiţă afumată?
Vasile VOROBEŢ

Laurian IONICĂ

Unui filozof pleşuv
Măiastră-i natura! În veci nu
greşeşte;
Ci toate le pune la loc potrivit:
Deasupra o Lună, sub care
domneşte
O noapte adâncă şi fără sfârşit!
Ion Luca CARAGIALE

Conducta spartă
Curge de trei ani încoace
Râul din conducta spartă.
Înc-o cerere se face,
Pentru-a fi trecut pe hartă.

Unor agronomi
Program
Eu anii mi-i adun c-un plan
Şi-acum, la patruzeci şi nouă,
Sunt forţa care, peste-un an,
Va frânge secolul în două!
Dumitru MUNTEANU

Dragă Americă
Nu-s un Columb şi nu-mi propun
De glorie să mă acopăr;
Dar am cu el ceva-n comun:
Aş vrea şi eu să te descopăr.

Nu-s de vină agronomii
Că n-au reuşit cu pomii;
Ei s-au străduit, săracii,
Dar, în schimb, s-au prins aracii.
Ioan MĂRGINEAN

Ploaie reformistă
Plouă cu reforme-n ţară,
Omul viu se simte mort.
Aşteptăm ca să apară
Curcubeul de import.
Vasile PLĂCINTĂ

Gheorghe MITROAICA

Francisc GAVRILEŢ

Mirajul Europei

Aur din Soare

În Spania visez să mă găsesc
Ca să înalţ castele milenare
Şi morile celebre să-nvârtesc
Cu vântul care bate-n buzunare.

Fizicianul german Gustav Robert
Kirchhoff (1824-1887) povestea
odată în faţa unui auditoriu că
liniile Joseph von Fraunhofer în
spectru sunt o mărturie a
existenţei aurului pe Soare. Unul
din ascultători, un bancher,
obiectă:

Mihai FRUNZĂ

Intellectus
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La mormântul unui medic
bun
Emerit în Medicină,
În consult chemat mereu,
Faima lui fiind deplină,
L-a chemat şi Dumnezeu.
Victor GORŞCOVĂZ

Încăierare
Se bătea unul cu una
(Adevărul cu minciuna);
Eu am vrut ca să-i despart
Şi-am ajuns cu capul spart.
Gheorghe GROSU

Desen:
Octavian BOUR

– Ce folos de aurul acesta, dacă
nu poate fi luat de pe Soare!
Peste un timp, Kirchhoff a fost
decorat, pentru descoperirea
analizei spectrale, cu medalia de
aur engleză şi premiat cu diferite
obiecte confecţionate, de asemenea, din cel mai nobil metal. Savantul
le aduse să le vadă şi bancherul:
– Uitaţi-vă, aurul acesta l-am smuls totuşi din Soare!
(Din colecţia lui Dumitru BATÎR)
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JUBILIARI LA AGEPI

Toamna acestui an a fost ca niciodată rodnică în jubilee. Opt colaboratori ai AGEPI
şi-au sărbătorit o frumoasă vârstă a împlinirilor, care pentru fiecare dintre ei înseamnă
un bilanţ, dar şi o nouă etapă în activitatea profesională şi în viaţa personală.
Colegii de muncă le urează din suflet tuturora multă sănătate,

tinereţe netrecătoare,
fericire şi bucurii luminându-le viaţa, inepuizabile forţe fizice şi creatoare întru
prosperarea familiei lor şi, bineînţeles, noi împliniri în activitatea cotidiană la Agenţia
de Stat pentru Proprietatea Intelectuală.

La mulþi ani!

Lucia
GORDILĂ

Alexandra
COZLOV

Elena
POPA

Victor
SOSNOVSCHI

Intellectus
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Petru
RACU

Efim ZUGRAV

Victor NIZEICA

Alexandru GULPA
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PUBLICITATE

}N PREMIER+ – INVEN|IA ANULUI
Concursul republican

„INVENŢIA ANULUI” a fost lansat de AGEPI

şi Uniunea Inventatorilor şi Raţionalizatorilor (UIR) „Inovatorul” în primăvara
anului curent.
Scopul acestui nou concurs, care se va desfăşura în fiecare an, constă în popularizarea şi susţinerea
activităţii inovaţionale în ţara noastră, stimularea deţinătorilor titlurilor de protecţie pentru invenţii şi modele
de utilitate în vederea aplicării în producţie a rezultatelor elaborărilor intelectuale şi antrenării investitorilor
naţionali şi străini în procesul de valorificare a inovaţiilor din sfera tehnico-ştiinţifică.
La concurs pot participa inventatori de la instituţiile de cercetare-dezvoltare, organizaţii, întreprinderi,
asociaţii, care activează pe teritoriul Republicii Moldova, indiferent de forma lor de proprietate, precum şi
inventatorii individuali.
Se vor înainta invenţii şi modelele de utilitate protejate prin brevete şi certificate, aflate în vigoare pe teritoriul
republicii şi peste hotare, obţinute în anul calendaristic precedent şi care presupun un impact pozitiv
asupra dezvoltării economiei naţionale, rezolvării problemelor ce ţin de necesităţile curente ale vieţii,
tehnică, transport, chimie, industria alimentară, textile, mecanică, electricitate, fizică şi alte domenii.
Prioritate se va acorda invenţiilor şi modelelor de utilitate a căror includere în procesul de producţie s-a
soldat cu efecte economice concrete.
Materialele pot fi prezentate până la 1 februarie 2005.
CONCURSUL SE VA DESFĂŞURA LA URMĂTOARELE NOMINALIZĂRI:

Ô

„INVENŢIA ANULUI” – premiul 5000 lei

Ô

„INVENŢIA ANULUI – AUTOR UN TÂNĂR INVENTATOR” – premiul 3000 lei

Ô

„MODELUL DE UTILITATE AL ANULUI” – premiul 3000 lei

Bilanţul concursului şi premierea învingătorilor vor avea loc în fiecare an în cadrul manifestărilor consacrate
Zilei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale (26 Aprilie).
PENTRU INFORMAŢII SUPLIMENTARE ADRESAŢI-VĂ LA AGEPI.
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RELAŢII LA TEL.: 49-30-16, 44-02-55 (2-18)

ÈÇÎÁÐÅÒÅÍÈÅ ÃÎÄÀ
Республиканский конкурс «ИЗОБРЕТЕНИЕ ГОДА» организован AGEPI
и Союзом изобретателей и рационализаторов „Inovatorul” весной этого года.
Этот новый ежегодный конкурс призван пропагандировать и поддерживать изобретательскую и
инновационную деятельность в нашей стране, поощрять владельцев охранных документов на
изобретения и полезные модели в целях использования результатов интеллектуальных разработок в
производстве и активном вовлечении местных и зарубежных инвесторов в процессы освоения
научно-технических инноваций.
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В конкурсе могут участвовать изобретатели научно-исследовательских институтов, организаций,
предприятий, ассоциаций, действующих на территории Республики Молдова, независимо от формы
собственности, а также частные изобретатели.
На конкурс можно представить изобретения и полезные модели, относящиеся к технике, транспорту,
химии, пищевой промышленности, текстилю, механике, электротехнике, физике и другим областям,
охраняемые патентами и свидетельствами на территории Республики Молдова или за рубежом,
полученными в период прошлого календарного года, способствующими развитию национальной
экономики, удовлетворению жизненных потребностей.
В конкурсной оценке приоритет отдается изобретениям и полезным моделям, использующимся в
производстве с конкретным экономическим эффектом.
КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ НОМИНАЦИЯХ:

Ô

„ИЗОБРЕТЕНИЕ ГОДА” – премия 5000 лей

Ô

„ИЗОБРЕТЕНИЕ ГОДА ЮНОГО ИЗОБРЕТАТЕЛЯ” – премия 3000 лей

Ô

„ПОЛЕЗНАЯ МОДЕЛЬ ГОДА” – премия 3000 лей.

Итоги конкурса и награждение победителей будут проводиться ежегодно на торжественном
заседании, посвященном Всемирному дню интеллектуальной собственности (26 Апреля).
ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ В AGEPI

Тел.: 49-30-16, 44-02-55 (2-18)
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