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Ziua Inventatorului  
şi Raţionalizatorului – 2018

Tradițional, în ulTima sâmbăTă a lunii iunie, în 
republica moldova se marchează ziua inven-

TaTorului şi raționalizaTorului.

Cu această ocazie, la 29 iunie curent, a avut loc o 
ședinţa festivă organizată de Uniunea Inventatorilor 
și Raţionalizatorilor din Moldova „Inovatorul” (UIR) 
și Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală 
(AGEPI). Gazda evenimentului a fost Confederaţia 
Naţională a Sindicatelor din Moldova (CNSM).

La eveniment au participat cercetători, in-
ventatori și raţionalizatori din cadrul instituţiilor 
academice și universitare, precum și al întreprin-
derilor din Republica Moldova.

Prezent la ședinţa solemnă, Andrei Popa, Di-
rector general adjunct al AGEPI, a adresat tuturor 
inventatorilor și raţionalizatorilor sincere felicitări, 
urări de sănătate și prosperitate, dorindu-le reali-
zări frumoase în activitatea de cercetare, inovare și 
raţionalizare, cu rezultate de prestigiu, implemen-
tate în diverse domenii ale economiei naţionale.

Cu acest prilej, au fost distinși cu diplome și pre-
mii, acordate de către organizatori, cei mai activi in-
ventatori și raţionalizatori ai anului, laureaţi ai ediţiei 
curente a concursurilor  „Cel mai activ raţionalizator” 
şi „Cel mai tânăr raţionalizator”, organizate de UIR 
„Inovatorul” în comun cu AGEPI și Confederaţia 
Naţională a Sindicatelor din Moldova.

Astfel, Titlul Onorific „Cel mai bun raţionali-
zator al anului din Republica Moldova” a fost 
oferit doamnei Larisa Crivceanscaia, doctor ha-
bilitat în medicină, conferenţiar universitar, șef 
secţie reanimare nou-născuţi, IMSP Institutul 
Mamei și Copilului. Titlul Onorific „Cel mai bun 

tânăr raţionalizator al anului din Republica Mol-
dova” a fost decernat domnului Andrei Olaru, 
medic, asistent universitar, Universitatea de Stat 
de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemiţanu”.

La rândul său, AGEPI a acordat diplome și 
premii următorilor laureaţi ai concursurilor 
menţionate: Stepan Munteanu, director al În-
treprinderii Municipale „Termogaz-Bălţi”; Ivan 
Ceahur, sudor, Întreprinderea Municipală Regia 
„Apă-Canal Bălţi”; Lilia Andronache, cercetător 
știinţific, doctor în știinţe medicale, Laboratorul 
de Biochimie al Universităţii de Stat de Medicină 
și Farmacie „Nicolae Testemiţanu”.

Menţionăm că, pe parcursul anului, AGEPI a 
desfășurat diverse activităţi de sensibilizare a cer-
cetătorilor și inventatorilor din Republica Moldova 
privind necesitatea protecţiei realizărilor știinţifice 
și inovaţionale, sursele de informare în domeniul 
proprietăţii intelectuale, alte aspecte ce ţin de asi-
gurarea respectării drepturilor asupra obiectelor de 
proprietate intelectuală protejate (seminare, mese 
rotunde, concursuri). De asemenea,  au fost organi-
zate numeroase acţiuni de susţinere și promovare a 
realizărilor inventatorilor la expoziţiile internaţionale 
de invenţii, desfășurate peste hotarele ţării.

Sărbătorirea Zilei Inventatorului și Raţionaliza-
torului a constituit și în acest an un bun prilej pen-
tru promovarea inovaţiei, care reprezintă motorul-
cheie al creșterii economice şi al bunăstării, oferind 
posibilitatea realizării unui salt calitativ real în acti-
vitatea întreprinderilor mici și mijlocii.

Serviciul de presă AGEPI
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Vizită de lucru a Directorului general 
AGEPI la Oficiul European de Brevete 

direcTorul General al aGenției de sTaT pen-
Tru proprieTaTea inTelecTuală (aGepi), lilia 

bolocan, a înTreprins, în perioada 9-11 iulie, o vizi-
Tă de lucru la oficiul european de breveTe (oeb), 
în cadrul căreia a avuT o înTâlnire bilaTerală la nivel 
înalT cu președinTele oeb, anTónio campinos, cu 
care a discuTaT perspecTivele sTraTeGice de colaborare 
bilaTerală dinTre republica moldova și orGanizația 
europeană de breveTe.

Deși Republica 
Moldova nu este 
un stat membru 
al Organizaţiei 
Europene de Bre-
vete, totuși, odată 
cu intrarea în vi-
goare a Acordului 
dintre Guvernul 
Republicii Moldo-
va și Organizaţia 
Europeană de Bre-
vete (1 noiembrie 
2015), ţara noastră 
s-a conformat ri-
gorilor Convenţiei Europene de Brevet, ceea ce 
a făcut posibilă protecţia brevetelor europene 
pe teritoriul ei prin intermediul OEB și pregătirea 
RM pentru calitatea de stat membru al acestei 
organizaţii europene.

În această ordine de idei, având în vedere 
vectorul de integrare europeană a Republi-
cii Moldova, Lilia Bolocan a reiterat interesul 
Republicii Moldova de a deveni stat membru 
al Organizaţiei Europene de Brevete și a lan-
sat Președintelui OEB invitaţia de a vizita ţara 
noastră pentru a se familiariza cu progresele 
înregistrate de Guvernul de la Chișinău în im-
plementarea sistemului de validare a brevete-
lor europene pe teritoriul Republicii Moldova. 
António Campinos a apreciat deschiderea 
Republicii Moldova pentru implementarea 

standardelor europene și a promis suportul 
organizaţiei la consolidarea sistemului naţional 
de brevete, inclusiv la elaborarea unui ghid 
de examinare în domeniul brevetelor pentru 
experţii moldoveni.

În zilele următoare, Directorul general AGEPI 
a avut o întâlnire și cu reprezentanţii Directo-
ratului principal pentru afaceri internaţionale 
și europene al OEB. În cadrul discuţiilor, a fost 

reiterat supor-
tul acordat de 
către OEB pen-
tru dezvoltarea 
c a p a c i t ă ţ i l o r 
i n s t i t u ţ i o n a l e 
ale AGEPI, in-
clusiv accesul 
specialiștilor din 
Republica Mol-
dova la progra-
mele de instruire 
profesională în 
domeniul ad-
ministrării şi 
examinării bre-

vetelor, organizate de către Academia OEB, 
asistenţa europenilor la perfecţionarea servi-
ciilor de suport pentru sectorul privat, precum 
și susţinerea evenimentelor de promovare și 
informare în domeniul invenţiilor, inovaţiilor 
și noilor tehnologii, organizate de AGEPI. Un 
subiect aparte l-a constituit implicarea OEB-
ului pentru dezvoltarea platformei AGEPI de 
cursuri la distanţă – e-learning, care va oferi 
persoanelor interesate posibilitatea de a studia 
domeniul proprietăţii intelectuale în orice loca-
litate a Republicii Moldova. Totodată, s-a con-
venit asupra organizării în comun la Chișinău, 
în noiembrie 2018, a unei conferinţe în dome-
niul brevetelor, care să marcheze trei ani de la 
implementarea în Republica Moldova a siste-
mului de validare a brevetelor europene. Toate 
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măsurile discutate se vor regăsi în cadrul unui 
program comun, care va fi semnat de ambele 
părţi până la sfârșitul anului curent.

În contextul vizitei de lucru la OEB, Direc-
torul general AGEPI, Lilia Bolocan, a participat 
la lansarea Săptămânii executive în domeniul 
proprietăţii intelectuale la München, eveniment 
organizat în perioada 9-12 iulie de către Oficiul 
European de Brevete, în cooperare cu Oficiul 
Uniunii Europene pentru Proprietatea Intelec-
tuală (EUIPO). Acest eveniment internaţional 
al întrunit responsabili de rang înalt din cadrul 
oficiilor de proprietate intelectuală, precum și 
al organizaţiilor internaţionale și regionale de 
specialitate, în scopul de a realiza un schimb de 
experienţă și opinii cu privire la cele mai strin-
gente subiecte de proprietate intelectuală.

În cadrul Săptămânii executive în dome-
niul proprietăţii intelectuale, Directorul gene-
ral AGEPI s-a întâlnit cu Preşedintele Centrului 
Naţional de Proprietate Intelectuală al Georgiei 
(SAKPATENTI), Nikoloz Gogilidze. Cei doi condu-
cători au făcut un schimb de opinii și informaţii 
privind ultimele evoluţii înregistrate de Republi-
ca Moldova și Georgia în domeniul proprietăţii 
intelectuale, inclusiv consolidarea parteneriatu-
lui moldo-georgian în domeniul de referinţă.

De asemenea, Lilia Bolocan a avut întâlniri 
de lucru cu reprezentanţi ai EUIPO, precum și cu 
delegaţiile oficiilor naţionale de proprietate in-
telectuală, prezente la eveniment, cu care a dis-
cutat diverse aspecte ce ţin de colaborarea bi-
laterală și multilaterală în domeniul proprietăţii 
intelectuale, de interes prioritar pentru AGEPI. 

Serviciul de presă AGEPI

Experiența Republicii Moldova, 
prezentată în cadrul unei Conferințe  

de Nivel  Înalt, la Beijing 

în perioada 28-29 auGusT 2018, direcTorul Ge-
neral al aGenției de sTaT penTru proprieTaTea 

inTelecTuală (aGepi), lilia bolocan, a parTicipaT la 
conferința de nivel înalT penTru cooperare  înTre au-
ToriTățile  publice cu aTribuții  în domeniul proprieTății 
inTelecTuale a țărilor aflaTe de-a lunGul cenTurii 
economice și drumului măTăsii, care s-a desfășuraT 
la beijinG, china.

Evenimentul a fost organizat de către Oficiul 
de Proprietate Intelectuală al Republicii Populare 
Chineze (SIPO) în cooperare cu Organizaţia Mon-
dială a Proprietăţii Intelectuale. Conferinţa a fost 
concepută sub forma unei platforme de discuţii și 
schimburi de experienţă pe probleme actuale de 
proprietate intelectuală (PI), fiind destinată ofici-
alilor de rang înalt, factorilor decizionali și con-
ducătorilor oficiilor de PI din ţările situate de-a 
lungul Centurii Economice și Drumului Mătăsii și 
a Drumului Maritim al Mătăsii din Secolul XXI. 

Conferinţa a reprezentat o oportunitate pen-
tru consolidarea relaţiilor bilaterale și multilate-

rale, crearea unor 
parteneriate reci-
proc avantajoa-
se pentru ţările 
Iniţiativei Cen-
turii și Drumului 
(Belt and Road 
Initiative – BRI), 
iniţiativă la care 
este parte și Re-
publica Moldova.

În cadrul Con-
ferinţei, Directo-
rul general AGEPI 
a prezentat o co-

municare privind consolidarea cooperării pentru 
abordarea comună a noilor provocări cu care se 
confruntă sistemul de proprietate intelectuală la 
nivel global în era digitală, din perspectiva expe-
rienţei şi bunelor practici ale Republicii Moldova.

Serviciul de presă AGEPI
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Delegația Republicii Moldova la cea 
de-a 58-a rundă de reuniuni ale statelor 

membre ale OMPI

în perioada 24 sepTembrie – 2 ocTombrie, la Ge-
neva, a avuT loc cea de-a 58-a rundă de adunări 

anuale ale sTaTelor membre ale orGanizației mondi-
ale a proprieTății inTelecTuale (ompi). la ediția cu-
renTă au parTicipaT circa 1000 de deleGați din 191 
de sTaTe membre ale ompi: direcTori ai oficiilor de 
proprieTaTe inTelecTuală, ambasadori, minișTri, condu-
căTori ai orGanizațiilor inTernaționale inTerGuverna-
menTale din domeniu eTc., care au aprobaT direcțiile 
sTraTeGice de dezvolTare a orGanizației penTru ur-
măToarea bienală. deleGația republicii moldova a 
fosT condusă de lilia bolocan, direcTor General al 
aGenției de sTaT penTru proprieTaTea inTelecTuală 
(aGepi). din componența deleGației au făcuT  parTe 
iulian GriGoriță, reprezenTanT permanenT al misiu-
nii republicii moldova pe lânGă oficiul onu de la 
Geneva, și liliana vieru, șefa direcției promovare și 
relații exTerne, aGepi.

În cadrul sesiunii curente au fost examinate 
multiple probleme de importanţă majoră pen-
tru OMPI, printre care adoptarea Programului 
și Bugetului OMPI pentru bienala 2019-2020, 
deschiderea unor noi oficii externe ale OMPI, 
convocarea unei conferinţe diplomatice pentru 
adoptarea unui tratat privind legea pentru pro-
tecţia designului industrial etc. De asemenea, 
participanţii au discutat despre proprietatea 
intelectuală și resursele genetice, cunoștinţele 

tradiţionale și folclorul, precum și despre unele 
aspecte ce ţin de dezvoltarea globală. În centrul 
operaţiunilor OMPI se află serviciile globale de 
proprietate intelectuală pe care le administrează 
– sisteme bazate pe 26 de tratate ale OMPI, care 
ajută inovatorii și creatorii să-și protejeze și să-și 
promoveze produsele în întreaga lume. Delegaţii 
au prezentat analize și mai multe propuneri judi-
cioase privind activitatea de viitor a Sistemului 
internaţional de brevete, Sistemului internaţional 
de mărci comerciale, Sistemului internaţional de 
design, Sistemului internaţional de denumiri de 
origine și a Centrului de Arbitraj și Mediere.

Cea de-a 58-a rundă de Adunări anuale ale 
Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale 
a fost deschisă de către Reprezentantul Perma-
nent al Vietnamului pe lângă Oficiul ONU din 
Geneva, Ambasadorul Duong Chi Dung, care 
a fost ales în calitate de președinte al Adunării 
generale OMPI pentru anii 2018-2019. Ulterior, 
Directorul general OMPI, Francis Gurry, a ra-

portat despre progresele din domeniul servici-
ilor de proprietate intelectuală înregistrate de 
Organizaţie pe parcursul anului trecut la nivel 
global și a subliniat interesul sporit faţă de pro-
prietatea intelectuală pe întreg mapamondul. 

În conformitate cu agenda reuniunii, statele 
membre au prezentat declaraţiile de ţară prin 
care au scos în evidenţă realizările obţinute în 
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dezvoltarea sistemelor naţionale de proprietate 
intelectuală, relevând priorităţile pentru actuala 
rundă de Adunări ale OMPI și activităţile viitoare 
ale Organizaţiei. 

Declaraţia de ţară a Republicii Moldova în ca-
drul Adunării Generale a OMPI a fost prezentată 
în a doua zi a reuniunii, de către șeful delegaţiei, 
Directorul general al Agenţiei de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală, Lilia Bolocan.

Subliniem faptul că delegaţia Republicii Mol-
dova s-a aliniat declaraţiei Grupului regional 
al Țărilor Europei Centrale și Statelor Baltice, 
din care face parte, apreciind pozitiv activita-
tea desfășurată de Secretariatul OMPI și statele 
membre în asigurarea stabilităţii politice și fi-
nanciare a Organizaţiei și încurajând  măsurile 
orientate spre îmbunătăţirea în continuare a 
guvernanţei instituţionale și sistemelor de înre-
gistrare administrate de OMPI etc.

În declaraţia de ţară, Directorul general al 
AGEPI a ţinut să menţioneze eforturile depuse de 
către Guvernul de la Chișinău pentru edificarea 
unui cadru juridic și instituţional favorabil dezvol-
tării economice și investiţiilor, bazat pe un sistem 
eficient de protecţie a proprietăţii intelectuale.

...
Directorul general al Agenţiei de Stat pen-

tru Proprietatea Intelectuală, Lilia Bolocan, a 

avut, de asemenea, o întrevedere bilaterală cu 
Directorul general al Organizaţiei Mondiale a 
Proprietăţii Intelectuale, Francis Gurry. În cadrul 
întrevederii, a fost trecută în revistă evoluţia de 
ultimă oră a colaborării celor două structuri, 
AGEPI și OMPI, în domeniul dezvoltării sistemu-

lui de proprietate intelectuală. De asemenea, au 
avut loc discuţii privind priorităţile de colaborare 
OMPI – Republica Moldova. Directorul general al 
OMPI a ţinut să felicite delegaţia moldovenească 
pentru succesele înregistrate de către AGEPI în 
implementarea programelor OMPI, reiterându-
și disponibilitatea pentru continuarea colabo-
rării bilaterale. Directorul general al AGEPI a 
confirmat angajamentul instituţiei moldave de 
a depune și în continuare toate eforturile nece-
sare în vederea alinierii la standardele europene 
și a salutat deschiderea OMPI pentru susţinerea 
consecventă a Republicii Moldova în acţiunile 
întreprinse în vederea consolidării capacităţilor 
instituţionale în domeniul proprietăţii intelec-
tuale, îmbunătăţirea cadrului regulator, dar și 
creșterea nivelului de cultură și respectare a 
drepturilor în domeniul de referinţă. 

Cei doi conducători au discutat, de aseme-
nea, despre organizarea în Republica Moldova 
a celei de-a doua ediţii a Seminarului regional 
anual în domeniul respectării drepturilor de pro-
prietate intelectuală, precum și organizarea în 
Republica Moldova, în anul 2020, a Conferinţei 
Internaţionale în domeniul respectării drepturi-
lor de proprietate intelectuală, cel mai mare for 
internaţional în domeniu. Dna dr. Lilia Bolocan 
l-a informat pe înaltul oficial despre stadiul de 
implementare a Strategiei naţionale de proprie-
tate intelectuală, care se va finaliza în anul 2020, 

și intenţia autorităţilor de la Chișinău de a lan-
sa procesul de elaborare a unei noi strategii pen-
tru care contribuţia și experienţa OMPI va fi întru 
totul binevenită. Totodată, Directorul general al 
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AGEPI l-a invitat pe Directorul general OMPI să 
întreprindă o vizită în Republica Moldova, în 
noiembrie 2019, cu ocazia desfășurării unei noi 
ediţii a Expoziţiei Internaţionale Specializate  
„INFOINVENT”.

În contextul aceluiași program al vizitei la Ge-
neva, Directorul general al AGEPI, Lilia Bolocan, 
s-a întâlnit cu Directorul general adjunct OMPI, 
Wang Binying, cu care a discutat despre progra-
mele OMPI în domeniul mărcilor și designului 
industrial, inclusiv proiectele informaţionale în 
care ar putea fi implicată și Republica Moldova. 

Un alt aspect important al colaborării cu 
structurile europene din domeniul de referinţă 
l-a constituit întrevederea Directorului general 
al AGEPI cu Directorul executiv al Oficiului Uni-
unii Europene pentru Proprietate Intelectuală 
(EUIPO), Christian Archambeau, precum și cu alţi 
reprezentanţi EUIPO.

În cadrul întrevederii au fost trecute în re-
vistă ultimele evoluţii ale AGEPI și EUIPO în 
domeniul dezvoltării sistemului de proprietate 
intelectuală. De asemenea, au avut loc discuţii 
privind implementarea Memorandumului de 
Înţelegere dintre Oficiul Uniunii Europene pen-
tru Proprietate Intelectuală și Agenţia de Stat 
pentru Proprietatea Intelectuală, semnat la 
11 iulie 2017, precum și stadiul de realizare a 
Planului de acţiuni EUIPO – AGEPI pentru anul 
2018. Ulterior, cele două delegaţii au realizat 
un schimb de opinii și informaţii referitor la 
priorităţile de colaborare pentru următoarea 
perioadă. Directorul Executiv al EUIPO a ţinut 
să felicite delegaţia moldovenească pentru 
succesele înregistrate de AGEPI în implementa-
rea instrumentelor și programelor EUIPO și și-a 
arătat disponibilitatea de a continua la aceeași 
cotă înaltă colaborarea bilaterală, inclusiv în 
cadrul unor proiecte europene. Directorul ge-
neral al AGEPI a confirmat angajamentul AGEPI 
de a depune și în continuare eforturi susţinute 
în vederea alinierii la standardele europene 
și a salutat deschiderea EUIPO de a susţine în 
continuare Republica Moldova, inclusiv prin 
organizarea unor instruiri și a schimburilor de 
experienţă, acordarea de consultanţă și imple-
mentarea unor proiecte comune.  

Conform programului vizitei la Geneva, Di-
rectorul general  al AGEPI a avut o întrevedere 
cu Louise van Greunen, Directorul Direcţiei pri-
vind creșterea respectului pentru proprietatea 
intelectuală OMPI, cu care a discutat despre 
organizarea în Republica Moldova a celei de-a 
doua ediţii a Seminarului regional anual în do-
meniul respectării drepturilor de proprietate 
intelectuală și a Conferinţei Internaţionale pe 
Enforcement 2020.

...
O demonstraţie vie a realizărilor practice 

înregistrate de creatorii din ţara noastră a con-
stituit-o evenimentul organizat de Agenţia de 
Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), în 
parteneriat cu Asociaţia Obștească pentru Dez-
voltare Durabilă și Bunăstare Socială (AODDBS).

Lucrările de certă valoare ale creatorilor au-
tohtoni din domeniul designului de produs și 
al celui industrial, fashion design, arte plastice, 
mobilier, grafică, arhitectură, design interior etc., 
au fost prezentate în cadrul unei expoziţii cu ge-
nericul „MOLDOVA – designing lifestyle” – Rolul 
designului în creșterea calităţii vieţii din Repu-
blica Moldova, la Geneva, Elveţia.

În mesajul de salut adresat cu ocazia des-
chiderii expoziţiei, Directorul general al OMPI, 
Francis Gurry, a felicitat delegaţia Republicii 
Moldova pentru demonstraţia de talent auten-
tic și  creativitate puse în evidenţă de această 
expoziţie de design. Francis Gurry a accentuat 
importanţa susţinerii domeniilor creative care 
generează o valoare economică semnificativă 
prin intermediul  proprietăţii intelectuale, con-
tribuind substanţial la progresul societăţii.
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„Pentru noi, această expoziţie este o ocazie 

deosebită de a promova cultura și spiritul crea-
tiv al Republicii Moldova. Ceea ce vă prezentăm 
astăzi spre contemplare și apreciere prezintă 
o selecţie din 15 proiecte ale creatorilor noștri 
autohtoni din domeniul designului industrial și 
al celui de produs, fashion design, arte plastice, 
mobilier, grafică, arhitectură, design interior 
etc., care excelează prin originalitate, creativi-
tate și, bineînţeles, prin încadrarea acestora în 
tendinţele internaţionale. Aceste lucrări au fost 
selectate în cadrul festivalului industriilor creati-
ve Moldavian Design Week, organizat în premie-
ră în acest an. Pentru Republica Moldova, indus-
triile creative prezintă un domeniu relativ nou, 
însă dinamic și cu perspective promiţătoare. 
Considerăm că el necesită mai multă promo-
vare, pentru o creștere accelerată și un progres 
esenţial”, a menţionat Directorul general al 
AGEPI, Lilia Bolocan, în deschiderea evenimen-
tului.

„Acest stand este o poveste a naţiunii, o po-
veste a celor care au creat aceste obiecte expu-
se, o poveste generată de tradiţia locală, în ra-
port cu inovaţia, tehnologia și viitorul. Standul 
apare ca o instalaţie de artă contemporană, 
într-o formulă inedită. Considerăm că iniţiativa 
și efortul de a promova industriile creative din 
Republica Moldova la Geneva constituie un 
eveniment care va avea ecouri frumoase la ni-
vel internaţional”, a subliniat Alexandrin Buraga, 
vicepreședintele Asociaţiei Obștești pentru Dez-
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voltare Durabilă și Bunăstare Socială, fondatorul 
Moldavian Design Week.

Oaspeţii expoziţiei au fost invitaţi să viziteze 
standul expoziţional, precum și să guste din pro-
dusele tradiţionale moldovenești – cornuleţe cu 
vișine, prune în vin, prune uscate umplute cu 
nuci, pistil de fructe și bomboane. Ei s-au arătat 
încântaţi atât de lucrările prezentate la stand, 
apreciind creativitatea și talentul creatorilor de 
valori intelectuale din Republica Moldova, cât și 
de gustul produselor tradiţionale moldovenești.

În final, Directorul general al AGEPI, Lilia Bo-
locan, a adus mulţumiri partenerilor noștri care 
au contribuit la organizarea acestui eveniment: 
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Euro-
pene al Republicii Moldova, Reprezentanţa Per-
manentă a Republicii Moldova pe lângă Oficiul 
ONU din Geneva, The Architecture and Design 
Office AB+Partners, Asociaţia Obștească pen-
tru Dezvoltare Durabilă și Bunăstare Socială și 
compania SmartLight, precum și Organizaţiei 
Mondiale a Proprietăţii Intelectuale pentru ofe-
rirea posibilităţii de a organiza această expoziţie 
în cadrul celei de a 58-a runde de Adunări ale 
statelor membre ale OMPI. Calde mulţumiri au 
fost aduse și creatorilor care și-au expus lucrările 
la standul expoziţional: Mihai Stamati, Valentina 
Vidrașcu, MADLAB, Victoria Tonu și Alexandru 
Nimurad, Anna Wigandt, Lorina Bălteanu, Ro-
dica Grigoriţă, Dina Rotari, Dumitru Gangaliuc, 
Sergiu Baltă, Oleg Bajura, Nicolae Scaterman și 
Nicu Zaporojan.

Serviciul de presă AGEPI
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czu.339.137.27

Rolul răspunderii juridice în prevenirea  
și contracararea confuziei ca act  

de concurență neloială

|  Cornelia GorinCioi, 
doCtorand, Universitatea de stat din Moldova, 
Șef direCție ConCUrență neloială, ConsiliUl ConCUrenței

poTriviT Teoriei lui adam smiTh1, doar liberTaTea de 
concurență esTe o Garanție a proGresului. proGre-

sul asiGură o exTindere a posibiliTăților înTreprinzăTorilor, 
însă, pe parcurs, survin numeroase dificulTăți care țin de 
proTecția inTereselor leGiTime ale acesTora. modaliTățile 
incorecTe, folosiTe de concurenții neloiali penTru acapa-
rarea pieței și consolidarea unei poziții neT avanTajoase pe 
piață, se modifică și se diversifică pe an ce Trece. 

Confuzia constituie unul dintre actele de 
concurenţă neloială, prevăzute de legislaţia 
naţională. Potrivit Dicţionarului explicativ al limbii 
române2, confuzia (din latinescul confusio) derivă 
de la verbul a confunda – acţiunea de a lua o per-
soană drept alta sau un lucru drept altul, a asemăna, 
a asemui, a forma un singur tot, a se contopi.

În conformitate cu prevederile art. 19 al Legii 
concurenţei nr. 183 din 12.07.20123, „Sunt interzise 
orice acţiuni sau fapte care sunt de natură să creeze, 
prin orice mijloc, o confuzie cu întreprinderea, produ-
sele sau activitatea economică a unui concurent, rea-
lizate prin:

a) folosirea ilegală, integrală sau parţială a unei 
mărci, embleme de deservire, denumiri de firmă, a unui 
desen sau model industrial sau a altor obiecte ale pro-

1 SMITH,  Adam, Avuţia naţiunilor. Cercetare asupra naturii si 
cauzelor ei, vol. I. București: Editura Academiei, 1962, pag. 13.
2 https://dexonline.ro/definitie/confuzie.
3 Monitorul Oficial nr. 193-197 din 14.09.2012. Data intrării 
în vigoare: 14.09.2012.

prietăţii industriale de natură să creeze o confuzie cu 
cele folosite în mod legal de către o altă întreprindere;

b) copierea ilegală a formei, a ambalajului şi/sau 
a aspectului exterior al produsului unei  întreprinderi 
şi plasarea produsului respectiv pe piaţă, copierea 
ilegală a publicităţii unei întreprinderi, dacă aceasta 
a adus sau poate aduce atingere intereselor legitime 
ale concurentului.”

Așadar, se interzic orice fapte, realizate prin 
orișice mijloace, de natură să creeze confuzie,  
prejudiciind astfel interesele legitime ale titularu-
lui. Este evidentă intenţia legiuitorului de a crea o 
normă cu aplicabilitate pentru prezent și viitor, or 
acţiunile și mijloacele prin care poate fi creată con-
fuzia evoluează rapid, de la simple texte publicita-
re până la setarea anumitor programe online. Prin 
prisma normei citate, rezultă că confuzia este o 
componenţă de acţiune de concurenţă neloială for-
mală. Aceasta este prezentă din momentul punerii 
în practică a acţiunilor de natură să creeze confu-
zia. Pentru a califica realizarea unei confuzii, nu este 
necesară producerea anumitor prejudicii concrete, 
e de ajuns ca acţiunea înfăptuită să presupună un 
efect de confuzie ce poate aduce atingere interese-
lor legitime ale titularilor proprietăţii intelectuale. 
Consecinţele păguboase ale confuziei vor fi luate în 
considerare la stabilirea amenzii4.

4 GORINCIOI, C., CRECIUN, I., Combaterea acţiunilor de 
concurenţă neloială în domeniul proprietăţii intelectuale // 
Revista Intellectus, nr. 2, 2016, p. 13.
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Conform Legii concurenţei, este sancţionabilă 
fapta care poate crea o confuzie. În această ordine 
de idei, pentru calificare este necesară doar argu-
mentarea justificată și constatarea că acţiunile con-
curentului sunt de natură să creeze o confuzie. 

Ținem să menţionăm că o potenţială confuzie 
se răsfrânge asupra întreprinderii, produselor sau 
activităţii economice a unui concurent. Această 
situaţie presupune faptul că produsul unei între-
prinderi este considerat în mod eronat de către 
consumatori ca fiind al altei întreprinderi. Pot exista 
situaţii în care un subiect se afișează și se recoman-
dă sub imaginea unui alt subiect, făcând aluzie că 
el este acel subiect, sau că este un asociat, partener 
etc. Între cele trei elemente –  întreprindere, produs, 
activitate economică – e posibilă orice combinaţie 
de confuzie.

Pe plan mondial, există o anumită doză de op-
timism în ceea ce privește afirmarea unei atitudini 
oneste în competiţie, manifestată exclusiv prin libe-
rul joc de forţe de pe piaţă. Teoretic, consumatorii, cu 
funcţia de arbitru în jocul economic, ar putea des-
curaja întreprinzătorii neloiali, ignorând bunurile și 
serviciile întreprinderilor neloiale în favoarea bunu-
rilor și serviciilor întreprinzătorilor onești. Realita-
tea, însă, este alta. Pe măsură ce situaţia economică 
devine mai complexă, consumatorii au o posibilita-
te tot mai mică  de a acţiona în calitate de arbitri. 
Adesea, ei nu pot discerne actele de concurenţă ne-
loială, respectiv, nu pot acţiona în mod corespun-
zător. Desigur, anume consumatorul – împreună cu 
concurentul de bună credinţă – sunt cei care ar tre-
bui să fie protejaţi împotriva concurenţei neloiale.

Legislaţia contemporană are o abordare comple-
xă a protecţiei comercianţilor împotriva acţiunilor 
neoneste ale concurenţilor. Astfel, agenţii econo-
mici au la dispoziţie o gamă variată de mijloace de 
apărare. Săvârșirea oricărui act de concurenţă nelo-
ială poate atrage răspunderea civilă, administrativă 
sau penală a agentului economic culpabil. 

Considerăm că eficacitatea reglementării 
relaţiilor concurenţiale este determinată în mare 
parte de măsurile de răspundere pentru încălcarea 
legislaţiei anticoncurenţiale și de eficienţa aplică-
rii lor. Crearea confuziei implică anumite meca-
nisme de contracarare, însă nu trebuie diminuată 
importanţa măsurilor de prevenire a manifestărilor 
neloiale ale concurenţilor. 

Problema prevenirii faptelor antisociale a fost 
abordată în mod explicit de filosoful grec Platon 
(427-347 î.e.n.), care a propus înlocuirea ideii retri-
butive cu ideea de utilitate socială a pedepsei, con-
form căreia scopul sancţiunii trebuie să fie preveni-
rea generală (prin forţa exemplului) şi prevenirea 
specială (ca efect intimidant al pedepsei). Platon 
afirma că „acela care vrea să pedepsească în mod ju-
dicios, nu pedepseşte din pricina faptei rele care este 
un lucru trecut, căci nu s-ar putea face ca ceea ce s-a 
săvârşit să nu se fi săvârşit, ci pedepseşte în vederea vi-
itorului, pentru ca vinovatul să nu mai cadă în greşea-
lă şi pentru ca pedeapsa lui să-i înfrâneze pe ceilalţi”5. 
În ceea ce ne privește, suntem adepţii unei aseme-
nea abordări și, pe bună dreptate, prevenirea creării 
confuziei se realizează pe două segmente:

- prevenirea generală;
- prevenirea specială.
Prevenirea generală presupune aplicarea unui 

complex de măsuri care ar împiedica realizarea ac-
tului de concurenţă neloială – confuzia admisă de 
către subiecţii de pe piaţa economică, însă care nu 
presupune o pedepsire, o constrângere sau califica-
rea unor situaţii faptice concrete. Totodată, acest tip 
de măsuri sunt îndreptate spre descoperirea, înlătu-
rarea, neutralizarea cauzelor şi condiţiilor care pot 
genera comiterea acţiunii de confuzie. La acest com-
partiment este importantă activitatea AGEPI, a Servi-
ciului Vamal, Consiliului Concurenţei etc. Acţiunile de 
promovare a culturii concurenţiale se încadrează în 
conceptul măsurilor de prevenire generală. În acest 
context, pot fi menţionate următoarele măsuri de 
prevenire generală a actului de concurenţă neloia-
lă care este confuzia: informarea publicului într-un 
mod accesibil despre prevederile legale; publicarea 
deciziilor/hotărârilor/sentinţelor pe asemenea ca-
zuri; organizarea platformelor de discuţii cu mediul 
de afaceri, seminare, instruiri; publicarea articolelor, 
publicaţiilor știinţifico-practice etc.

Prin prevenirea specială se înţelege complexul de 
măsuri având menirea să împiedice săvârșirea actului 
de confuzie de către persoanele care au săvârşit deja 
o asemenea acţiune. În secolele anterioare, preveni-
rea specială se realiza prin pedeapsa cu moartea sau, 
mai târziu, prin exilarea vinovaţilor în colonii, confis-
carea bunurilor ș.a. În prezent, prevenirea specială se 

5 PLATON, Dialoguri, Protagoras. Paris: Editura Les Belles 
Lettres, 1966, p. 324.
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realizează prin impunerea: sancţiunilor pecuniare; 
anumitor comportamente; privaţiunii de libertate; 
reparării prejudiciului material și moral. 

Experienţa ne demonstrează faptul că întreprin-
derile admit nerespectarea regulilor imperative, chiar 
dacă ele suportă sau riscă să suporte consecinţele 
negative în caz de neconformare. În această situaţie, 
aplicarea mecanismelor juridice de contracarare a 
actului de creare a confuziei este primordială pentru 
a încuraja respectarea legislaţiei concurenţiale. În 
general, mecanismele de contracarare, prevăzute de 
dreptul proprietăţii intelectuale, dreptul concurenţei 
și de alte ramuri de drept, care protejează concurenţa, 
au drept scop stoparea comportamentelor ilicite ale 
întreprinderilor care au comis acţiuni de concurenţă 
neloială, elimiarea efectelor negative ale acestora, 
precum și eliminarea recidivei. Astfel, mecanismele 
de contracarare se referă la restabilirea condiţiilor fa-
vorabile concurenţei. 

Evident, crearea confuziei antrenează după 
sine răspunderea juridică. Altfel spus, generează 
nașterea raportului juridic de răspundere, unde cel 
culpabil este obligat să înceteze săvârșirea actului 
ilegal, să repare prejudiciul, să înlăture situaţia crea-
toare de confuzie și să suporte sancţiuni. 

Răspunderea juridică se defineşte ca fiind acea 
formă a răspunderii sociale, stabilită de stat în urma 
încălcării normelor de drept, printr-un fapt ilicit, şi 
care determină suportarea consecinţelor corespun-
zătoare de către cel vinovat, inclusiv prin utilizarea 
forţei de constrângere a statului în scopul restabilirii 
ordinii de drept astfel lezate.6

După cum se menţionează în literatura de spe-
cialitate, răspunderea juridică „este un element 
esenţial și independent al mecanismului reglemen-
tării juridice”7. În mod tradiţional, ea constituie „una 
din formele de constrângere de stat a violatorilor 
normelor de drept, ce se exprimă prin aplicarea faţă 
de aceștia a sancţiunilor / măsurilor de răspundere 
prevăzute de lege, care implică consecinţe negative 
suplimentare”8. Prin urmare, se deosebesc măsuri de 
răspundere juridică și măsuri de protecţie a dreptu-

6 PÂNTEA, O. Teoria generală a dreptului. Note de curs. 
Chișinău, 2013, p. 59. 
7 МЕЛЕХИН, A.В., Теория государства и права,  2-е изд. Мо-
сква: Editura Консультант Плюс, 2009, p. 407.
8 ГРИБАНОВ, В.П. Осуществление и защита гражданских 
прав (Классика российской цивилистики). Москва: Editu-
ra Статут, 2000, p. 310-312.

rilor, care nu constituie o răspundere9. La cele din 
urmă se atribuie astfel de măsuri precum forţarea la 
executarea efectivă a obligaţiei, revendicarea bunu-
rilor dintr-o posesiune ilegală străină și multe altele. 

Printre principalele funcţii ale răspunderii juridi-
ce deseori se indică:

 9 funcţia represivă sau pecuniară, scopul căreia 
este răsplata pentru cele comise de contravenient; 

 9 funcţia preventivă, care asigură prevenirea 
(„retragerea din viaţa socială”) acţiunilor ilicite; și

 9  funcţia reparatorie (compensatorie), care asi-
gură restabilirea situaţiei anterioare lezării dreptului 
material, financiar și moral și a intereselor legitime 
ale subiecţilor juridici.10

Sistemul naţional de drept prevede diferite tipuri 
de răspundere juridică pentru comiterea actului de 
creare a confuziei, care pot fi grupate în următoa-
rele forme: 

- răspundere civilă; 
- răspundere administrativă; și 
- răspundere penală. 
1) Răspunderea civilă este reflecţia principiului 

disponibilităţii drepturilor persoanelor fizice și ju-
ridice. Aceasta nu survine automat, din oficiu, însă 
este necesară depunerea în instanţa de judecată a 
unei acţiuni civile de către persoana pretins lezată 
în drepturile sale și un probatoriu puternic, care 
să-i permită câștigul de cauză. Răspunderea civilă 
este concepută pentru a proteja interesele priva-
te ale persoanelor, în special ale întreprinzătorilor, 
împotriva daunelor și prejudiciilor cauzate acestora 
prin acţiunile ilicite ale concurenţilor sau ale altor 
jucători pe piaţă și are un caracter reparator. Spre 
deosebire de interesele private, interesele publice, 
în ceea ce privește aplicarea măsurilor de răspunde-
re, se asigură în special cu ajutorul mecanismelor și 
instituţiilor de răspundere administrativă și penală. 

Răspunderea civilă este de natură patrimonială și 
se realizează sub formă de reparare a daunelor sau 
plata penalităţii. În conformitate cu art. 80 al Legii 
concurenţei nr. 183 din 11.07.2012, instanţa va obli-
ga persoana care săvârșește o acţiune de concurenţă 

9 БРАТУСЬ, С.Н. Юридическая ответственность и закон-
ность (очерк теории). Москва: Editura Юридическая ли-
тература, 1976, p. 13-15.
10 ВЛАСЕНКО, Н.А. Теория государства и права: учебное 
пособие (2-е издание, переработанное, дополненное и 
исправленное). Editura Проспект, 2011, p. 310-314.
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neloială să înceteze acţiunea sau să înlăture con-
secinţele, să restituie documentele confidenţiale 
însuşite în mod ilicit de la deţinătorul lor legitim 
şi, după caz, să plătească despăgubiri pentru da-
unele pricinuite, conform legislaţiei în vigoare. La 
cererea deţinătorului legitim al secretului comer-
cial, instanţa poate dispune măsuri de interzicere 
a exploatării industriale şi/sau comerciale a pro-
duselor, rezultate din însuşirea ilicită a secretului 
comercial sau distrugerea acestor produse. Inter-
dicţia încetează atunci când informaţia protejată 
a devenit publică. Dacă vreunul dintre actele de 
concurenţă neloială cauzează daune patrimoniale 
sau morale, cel prejudiciat este în drept să se adre-
seze instanţei competente cu acţiune în răspunde-
re civilă corespunzătoare.11 

Acţiunile specifice care cauzează persoanei vă-
tămate daune sunt destul de diverse. Acestea pot 
include încheierea de acorduri anticoncurenţiale, 
răspândirea unor informaţii false, inexacte sau 
eronate despre concurenţi sau produsele lor, com-
pararea incorectă de către agentul economic a 
mărfurilor, produse sau realizate de către acesta, 
cu mărfurile produse sau realizate de alţi agenţi 
economici, emiterea actelor organelor puterii 
executive sau ale autoadministrării locale care în-
calcă legislaţia. Trebuie remarcat faptul că, în ca-
drul tragerii la răspundere civilă, este necesar de 
a demonstra existenţa daunelor. Totodată, pentru 
tragerea la alte tipuri de răspundere, în special la 
cea administrativă, cauzarea daunelor nu este o 
condiţie întotdeauna necesară. 

2) Răspunderea administrativă este explicată de 
către unuii teoreticieni ai dreptului public pornind 
de la conceptul de constrângere. Astfel, constrân-
gerea administrativă reprezintă ansamblul de mă-
suri (acte juridice, operaţiuni administrative, fapte 
materiale), dispuse către autorităţile administraţiei 
publice în temeiul legii, cu folosirea puterii de stat 
și, dacă este cazul, împotriva voinţei unor persoane, 
pentru a preveni savârșirea unor fapte antisociale, 
a apăra drepturile cetăţenilor, precum și pentru 
a sancţiona încălcarea normelor de drept admi-
nistrativ. Dacă prin constrângerea administrativă 
se urmărește autoreglarea sistemului social, răs-
punderea urmărește restabilirea ordinii normative  

11 Legea concurenţei nr. 183 din 11.07.2012, art. 80 alin. (3).

încălcate, precum și condamnarea faptei negative și 
a autorului acesteia.12

Răspunderea administrativă pentru diferite acte 
de concurenţă neloială survine în temeiul mai multor 
acte legislative. Legea concurenţei, am putea spune, 
este principalul act legislativ după Constituţie, care 
prevede răspunderea administrativă pentru confu-
zie. Acest mecanism de aplicare a răspunderii admi-
nistrative intră în sarcina și competenţa Consiliului 
Concurenţei, care poate aplica sancţiuni pecuniare și 
poate obliga încetarea acţiunilor de creare a confuzi-
ei. Autoritatea de concurenţă, însă, nu poate acţiona 
din oficiu, examinarea unei cauze fiind derulate doar 
în prezenţa unei plângeri a concurentului lezat în 
drepturile sale.

Codul contravenţional prevede la art. 283 alin. (2) 
atragerea la răspundere contravenţională a persoanelor 
care utilizează ilegal obiectele de proprietate intelectu-
ală. În privinţa acestui aspect, este necesar de menţionat 
că urmează a fi considerate drept concurenţă neloială 
doar contravenţiile comise de întreprinderile concuren-
te ale titularilor drepturilor de proprietate intelectuală, 
or concurenţa este posibilă doar între întreprinderile 
ce activează pe aceeași piaţă geografică relevantă și 
a produsului. Aceste contravenţii sunt examinate de 
către poliţie, care poate aplica amenzi. Spre deosebire 
de Legea concurenţei și Legea cu privire la publicitate, 
Codul Contravenţional reglementează încetarea pro-
cesului contravenţional în cazul împăcării victimei cu 
făptuitorul. 

3) Răspunderea penală este prevăzută de către 
Codul Penal. Articolul 2461 al Codului Penal preve-
de aplicarea unei sancţiuni pecuniare și privarea 
de dreptul de a exercita o anumită activitate pe 
un termen de la 1 la 5 ani. Cu toate că legea pe-
nală prevede sancţionarea atât a persoanelor juri-
dice, cât și fizice, noi rămânem pe poziţia potrivit 
căreia concurenţa neloială poate exista doar între 
concurenţi. Astfel, acţiunile persoanelor fizice care 
nu practică activitate economică (de exemplu:  
salariaţi, reprezentanţi/persoane juridice etc.) nu 
pot fi calificate drept acte de concurenţă neloială. 

Procesul și modalităţile de contracarare a confu-
ziei sunt foarte complexe și implică, pe lângă altele, 

12 MOCANU, V., PASCALU, I. Răspunderea administrativă. 
Note de curs. Chișinău: Universitatea de Studii Europene 
din Moldova, 2013,  p. 24-25. Disponibil: http://www.usem.
md/uploads/files/Note_de_curs_drept_ciclul_1/037_-_Ra-
spunderea_administrativa.pdf.
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ca o condiţie sine-qua-non, cunoștinţe în domeniul 
probaţiunii, pentru a putea pe deplin să fie atinse 
principiile statuate în Constituţie.13 

Instituţia probelor este calificată ca o instituţie cen-
trală pentru orișicare proces, probele fiind deosebit de 
importante pentru protecţia şi ocrotirea drepturilor 
subiective civile. Încă din dreptul roman s-a consacrat 
adagiul: „idem est non esse et non probari”, a nu fi sau a 
nu fi probat este același lucru.14 Considerând că exa-
minarea unui caz prezintă un duel al probelor, putem 
spune că probele au importanţă atât pentru autorita-
tea care examinează cazul, cât şi pentru părţi. Întrucât 
nu se poate elucida cazul supus examinării numai pe 
baza afirmaţiilor părţilor, este imperioasă acumularea 
a cât mai multor date obiective, care permit o privire 
de ansamblu a cauzei. Instanţa de judecată, autorita-
tea de concurenţă urmează ca pe baza probelor, după 
caz, să-şi formeze convingerea intimă şi să pronunţe 
actul jurisdicţional (dispoziţia/decizia) prin care califi-
că existenţa faptului reprobabil. 

De regulă, în cadrul examinării unei cauze 
concurenţiale, autoritatea competentă este pusă 
în situaţia de a determina circumstanţele, ce confir-
mă sau infirmă existenţa faptelor reprobabile care 
se califică drept încălcări ale legislaţiei concurenţei. 
Procesul de colectare, prezentare și administrare 
a probelor îmbracă o anumită formă procesuală şi 
este numit probaţiune. 

În cadrul răspunderii civile bazate pe răspunderea 
delictuală, litigiul este supus examinării și soluţionării 
de către puterea judecătorească, care este reprezentată 
de către instanţele judecătorești. În acest caz, instanţa 
are doar un rol diriguitor în organizarea și desfășurarea 
procesului civil, iar întreaga procedură este caracteriza-
tă de pincipiul disponibilităţii. Potrivit acestui principiu, 
disponibilitatea în drepturi se afirmă în posibilitatea 
participanţilor la proces, în primul rând a părţilor, de 
a dispune liber de dreptul subiectiv material sau de 
interesul legitim supus judecăţii, precum și de a dispu-
ne de drepturile procedurale, de a alege independent 
modalităţile și mijloacele procedurale de apărare.15

13 Constituţia Republicii Moldova din 29.07.1994. Publicată 
în Monitorul Oficial nr. 1 din 12.08.1994. Data intrării în vi-
goare: 27.08.1994.
14 JITARU, Lucian, Dictionar latin-roman de maxime si expresii 
juridice, Chișinău, „Museum”, 2001.
15 Centrul juridic Dalini, Drept procesual civil. Partea gene-
rală. Note de curs. Chișinău, Tipografia centrală, 2007, p. 23.

Contracararea conzufiei pe calea tragerii la răs-
pundere penală implică un mecanism mult mai 
complex. Complexitatea se caracterizează, în pri-
mul rând, prin faptul că sunt antrenate, pe de o 
parte, organul de urmărire penală, procuratura, iar 
pe de altă parte, instanţa judecătorească. În plus, 
probele, probaţiunea și procedeele probatorii sunt 
reglementate strict de către Codul de procedură 
penală al Republicii Moldova.

În diferite ţări există diferite abordări și măsuri de 
răspundere pentru încălcarea legislaţiei proprietăţii 
intelectuale și concurenţiale. Spre exemplu, în 
legislaţia Federaţiei Ruse – art. 23 alin. (2) lit. k) din 
Legea cu privire la protecţia concurenţei a Federaţiei 
Ruse, „Autoritatea antimonopol exercită următoarele 
competenţe: (2) în cazurile specificate în prezenta 
lege federală, emite următoarele cerinţe obligatorii 
agenţilor economici: k) privind transferul la bugetul 
federal a veniturilor obţinute ca urmare a încălcă-
rii legislaţiei antimonopol”. Potrivit art. 23 alin. (6)
lit. e) din același act legislativ federal, „Autoritatea 
antimonopol exercită următoarele competenţe: (6) 
înaintează în instanţa de arbitraj acţiuni, acuzaţii 
privind încălcarea legislaţiei antimonopol, inclusiv 
acţiuni și cereri: e) privind încasarea în bugetul fe-
deral a veniturilor obţinute ca urmare a încălcării 
legislaţiei antimonopol”. O altă prevedere relevan-
tă este cea de la art. 51 alin. (3) din actul legislativ 
federal menţionat, care statuează că „Persoana, ale 
cărei acţiuni (inacţiuni), în conformitate cu procedura 
stabilită de prezenta lege federală sunt recunoscute 
ca activitate monopolistă sau concurenţă neloială și 
sunt inacceptabile potrivit legislaţiei antimonopol, la 
cerinţa autorităţii antimonopol este obligată să trans-
fere la bugetul federal veniturile obţinute ca urmare a 
acestor acţiuni (inacţiuni). În cazul neexecutării aces-
tei cerinţe, venitul obţinut ca urmare a activităţii mo-
nopoliste sau a concurenţei neloiale este recuperat în 
bugetul federal la cererea autorităţii antimonopol. 
Persoana, în privinţa căreia s-a înaintat o cerinţă de 
transfer a venitului obţinut ca urmare a activităţii 
monopoliste sau a concurenţei neloiale la bugetul fe-
deral, nu poate fi atrasă la răspundere administrativă 
pentru încălcarea legislaţiei antimonopol, în legătură 
cu care a fost înaintată această cerinţă, dacă această 
cerinţă este executată”. Astfel, legislaţia rusească pre-
vede confiscarea veniturilor rezultate din acţiunile 
de concurenţă neloială, printre care se enumără și 
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confuzia. Aceasta constă în trecerea forţată și gratu-
ită în proprietatea statului a veniturilor obţinute ca 
urmare a concurenţei neloiale. 

În opinia autorului Golovin V.K., sancţiunea 
menţionată este o măsură de răspundere civilă.16 
Conform unui alt punct de vedere, această măsu-
ră este de natură pecuniară, de drept administrativ, 
contravenientul „la încasarea în buget a venitului 
obţinut prin încălcarea legislaţiei antimonopol ... este 
lipsit nu numai de beneficiul obţinut prin încălcarea 
legii, dar și suportă pierderi economice efective sub 
formă de costuri necompensate pentru producerea și 
realizarea mărfurilor”.17

În opinia noastră, transferul în bugetul statului a 
veniturilor obţinute ca urmare a concurenţei neloia-
le reprezintă o măsură administrativă de răspunde-
re juridică a întreprinderilor neloiale. Autoritatea de 
concurenţă, în calitate de autoritate a administraţiei 
publice locale, constrânge agentul economic să vireze 
în bugetul statului acele sume bănești care au rezultat 
din acţiunile de concurenţă neloială. Chiar dacă cuan-
tumul sumelor bănești este diferit, în dependenţă de 
succesul întreprinderii, aceasta nu exclude caracterul 
administrativ al răspunderii, deoarece este urmărit un 
scop coercitiv și nu compensatoriu.

Legea concurenţei reglementează două catego-
rii de modalităţi posibile de realizare a faptelor care 
sunt de natură să genereze confuzie. Acestea se 
manifestă fie prin folosire, fie prin copiere, ambele 
fapte având același caracter ilegal. 

Pot fi folosite ilegal mărcile, emblemele de de-
servire, denumirile de firmă, desenele sau modelele 
industriale, precum și alte obiecte ale proprietăţii in-
dustriale. Folosirea acestor obiecte trebuie să fie de 
așa natură încât să poată crea o confuzie cu cele utili-
zate în mod legal de către o altă întreprindere. Astfel, 
folosirea lor trebuie să fie publică, nu clandestină, pe 
ascuns. În cazul unei întrebuinţări clandestine, este 
practic imposibil de a proba natura confuziei admi-
se. Doar utilizarea publică a mărcilor, emblemelor de 
deservire, denumirilor de firmă, desenelor sau mo-
delelor industriale, a altor obiecte ale proprietăţii in-

16 Истомин В.Г. Юридическая природа отдельных мер 
ответственности за нарушение законодательства о 
защите конкуренции. Disponibil: http://vestnik.uapa.ru/
ru/issue/2012/02/53/.
17 Писенко К.А., Цинделиани И.А., Бадмаев Б.Г. Правовое 
регулирование конкуренции и монополии в Российской 
Федерации: курс лекций.  Статут, 2010, Москва, p. 298.

dustriale constituie o premisă forte pentru invocarea 
concurenţei neloiale sub forma confuziei.

Referitor la această modalitate de săvârșire a 
concurenţei neloiale sub formă de confuzie, vom 
supune analizei un caz din activitatea autorităţii 
naţionale a concurenţei, a cărei Decizie nu a fost 
contestată de părţi; partea găsită vinovată a ajustat 
activitatea la cerinţele legale și a achitat amenda 
stabilită de Consiliul Concurenţei. Astfel, potrivit 
Deciziei Plenului Consiliului Concurenţei nr. CN-46 
din 02.07.201518, autoritatea de concurenţă a cali-
ficat drept acţiune de concurenţă neloială folosirea 
parţială a mărcii concurentului ca nume de domeniu.  
Întreprinderea „Totul pentru copii” SRL deţine marca 
„Baby-Boom” și numele de domeniu www.baby-bo-
om.md. Cu toate acestea, întreprinderea concurentă, 
„Daybegin” SRL, a înregistrat numele de domeniu 
www.babyboom.md în calitate de pagină web, care 
redirecţiona consumatorii pe pagina www.bimbo.
md, aceasta aparţinându-i, de asemenea. Este de 
remarcat faptul că ambele întreprinderi aveau ca ac-
tivitate comercializarea produselor pentru copii, iar 
paginile web erau utilizate în acest sens.

A doua categorie de modalităţi de realizare a fapte-
lor care sunt de natură a crea confuzie cuprinde copi-
erea ilegală a formei, a ambalajului şi/sau a aspectului 
exterior al produsului unei  întreprinderi şi plasarea 
produsului respectiv pe piaţă, copierea ilegală a publi-
cităţii unei întreprinderi, dacă aceasta a adus sau poate 
aduce atingere intereselor legitime ale concurentului. 

O constatare a confuziei prin copierea ambalajului 
produsului este reflectată în Decizia Plenului Consi-
liului Concurenţei nr. CN-36 din 21.07.201619. Potrivit 
acestei Decizii,  „Saint-Gobain Byggprodukter AB”, Su-
edia, a depus o plângere împotriva întreprinderii „Su-
praten” SA, deoarece aceasta din urmă își permite să 
copie ambalajul  produsului de amestec uscat pentru  

construcţie WEBER.VETONIT                         pentru produ- 

18 Decizia Plenului Consiliului Consiliului Concurenţei nr. 
CN-46 din 02.07.2015. Disponibil: https://competition.md/
public/files/uploads/decizii/CN%2046.pdf.
19 Decizia Pleului Consiliului Concurenţei nr. CN-36 din 
21.07.2016. Disponibil: https://competition.md/public/fi-
les/Decizia-2-SUPRATEN-neconfidcc550.pdf. 
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sele sale cu destinaţie similară: FINITO SV+                              și 

EUROFIN SV+              , precum și plasează aceste 
produse pe piaţă. Regula pe care s-a axat autoritatea 
de concurenţă pentru soluţionarea acestei plângeri 
a fost următoarea: „Dat fiind faptul că niciuna dintre 
întreprinderile implicate în investigaţia concurenţială 
nu are înregistrat desenul industrial în cauză la AGEPI 
sau la o altă autoritate de nivel internaţional, drepturi 
asupra desenului industrial respectiv va avea acea în-
treprindere care prima l-a făcut public”. În consecinţă, 
Consiliul Concurenţei a conchis că „întreprinderea 
„Supraten” S.A. a întreprins acţiuni care sunt de natură 
să creeze o confuzie cu întreprinderea „Saint-Gobain 
Byggprodukter AB”, Suedia, cu produsele și activitatea 
economică a acesteia prin copierea ilegală a ambala-
jului produsului WEBER.VETONIT, pentru produsele FI-
NITO SV+, EUROFIN SV+ și plasarea acestora pe piaţă, 
aceste acţiuni fiind în stare de a aduce atingere intere-
selor legitime ale reclamantului” și a aplicat o amendă 
în cuantum de cca. un milion de lei.

Acestea fiind constatate privind copierea ilegală 
a formei, a ambalajului şi/sau a aspectului exterior 
al produsului unei  întreprinderi, în continuare se 
impune menţionarea faptului că pentru întregirea 
componenţei încălcării concurenţei loiale, produ-
sul, în favoarea căruia s-a efectuat copierea, trebuie 
să fie plasat pe piaţă. În situaţia în care concurentul 
a copiat atributele sus menţionate, însă pentru a fi 
utilizate strict doar în cadrul întreprinderii (pentru 
comparaţie, ca model ș.a.), nu suntem în prezenţa 
unei acţiuni de concurenţă neloială. Legiuitorul a 
reglementat cumularea condiţiilor de copiere și de 
plasare pe piaţă, existenţa unei condiţii singulare 
fiind insuficientă pentru constatarea confuziei. Art. 
19 alin. (1) lit. b) din Legea concurenţei prevede 
această situaţie în modul următor: „copierea ilegală 
a formei, a ambalajului şi/sau a aspectului exterior al 
produsului unei  întreprinderi şi plasarea produsului 
respectiv pe piaţă”. 

Analiza detaliată a acestei norme juridice ne 
permite să propunem o soluţie de ameliorare a 
situaţiei. Sunt cazuri când o întreprindere nu co-
pie (nu produce și nici nu ambalează produsul pe 
teritoriul Republicii Moldova), ci doar importă și 
plasează produsul pe piaţa autohtonă. În acest caz, 
dacă nu este înregistrat vreun drept de proprieta-
te industrială asupra formei, ambalajului și/sau a 
aspectului exterior al produsului, agentul econo-
mic nu poate să invoce confuzia, deoarece norma 
prevede acţiuni cumulative de copiere și plasare 
pe piaţă. În acest context, venim cu propunerea de 
a modifica această prevedere în asemenea mod, 
încât să fie pasibil de răspundere juridică nu doar 
producătorul/ambalatorul, dar și cel care distribuie 
acest produs/serviciu.

Pornind de la argumentele invocate, considerăm 
că este oportun de a modifica art. 19 alin. (1) lit. b) 
din Legea concurenţei în sensul excluderii condiţiei 
cumulative de „copiere și plasare pe piaţă” pentru 
acţiunea de concurenţă neloială în forma confuzi-
ei. Astfel, înaintăm propunerea de lege ferenda de a 
modifica art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea concurenţei 
prin adăugarea conjuncţiei „/sau” după cuvintele 
„unei  întreprinderi şi”. În consecinţă, norma juridi-
că de la art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea concurenţei 
urmează să fie formulată astfel: „Sunt interzise orice 
acţiuni sau fapte care sunt de natură să creeze, prin 
orice mijloc, o confuzie cu întreprinderea, produsele 
sau activitatea economică a unui concurent, realiza-
te prin:  b) copierea ilegală a formei, a ambalajului 
şi/sau a aspectului exterior al produsului unei  între-
prinderi şi/sau plasarea produsului respectiv pe piaţă, 
copierea ilegală a publicităţii unei întreprinderi, dacă 
aceasta a adus sau poate aduce atingere intereselor 
legitime ale concurentului”.

În concluzie, vom menţiona că spectrul mecanis-
melor naţionale de contracarare a concurenţei nelo-
iale este destul de variat și complex. Analiza știinţifică 
generală a mecanismelor de contracarare ne permite 
să afirmăm că aplicarea conformă a acestora ar efi-
cientiza atât contracararea acţiunilor de concurenţă 
neloială în curs de realizare, cât și prevenirea unor noi 
manifestări de concurenţă neloială.
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REZUMAT

Rolul răspunderii juridice în prevenirea și 
contracararea confuziei ca act de concurență ne-
loială. În articol sunt expuse aspectele răspunderii 
juridice pentru crearea confuziei, precum și rolul 

răspunderii juridice în prevenirea și contracararea 
acesteia. Identificând o serie de lacune care permit 
eschivarea de la răspunderea concurentului prin 
acţiuni nelegale, autorul vine cu o propunere de 
îmbunătăţire a legislaţiei în vigoare.

Cuvinte-cheie: concurenţă neloială, confuzie, 
copiere ilegală, Consiliul Concurenţei, activităţii mo-
nopoliste, Legea concurenţei, legislaţia antimonopol.

ABSTRACT

The Role of Legal Liability in Preventing and 
Counteracting Confusion as an Act of Unfair 
Competition. The article sets forth the aspects of 
legal liability for creating confusion and the role 
of legal liability in preventing and counteracting 
thereof. And also, by identifying some of the gaps 
that can allow a competitor to avoid liability for less 
conscientious actions, the author suggests impro-
ving the current legislation.

Keywords: unfair competition, confusion, illegal 
copying, Competition Council, monopolistic activity, 
Competition Law, antimonopoly law.

РЕфЕРАт

Роль юридической ответственности в пре-
дотвращении и противодействии смеше-
нию как акту недобросовестной конкурен-
ции. Статья излагает вопросы юридической от-
ветственности за создание смешения и отража-
ет роль этой ответственности в её предотвраще-
нии и противодействии. А так же, выявив неко-
торые пробелы, которые могут позволить кон-
куренту избежать ответственности за менее до-
бросовестные действия, автор предлагает улуч-
шение действующего законодательства.

Ключевые слова: недобросовестная кон-
куренция, смешение, нелегальное копирование, 
Совет по конкуренции, монополистическая де-
ятельность, Закон о конкуренции, антимоно-
польное право.
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Repararea prejudiciului în cazul încălcării 
dreptului de autor și a drepturilor conexe 

în legislația Republicii Moldova

„Oricine am fi, oriunde am trăi şi în orice condiţii, 
toţi avem capacitatea de a crea. Această creativitate 
şi inventivitate umană este în măsură să amelioreze 
calitatea vieţii noastre, în toate domeniile.”

Francis Gurry, Președinte al OMPI

în ulTimii ani, proprieTaTea inTelecTuală, de rând cu 
alTe Tipuri de proprieTaTe, are o imporTanță deosebiTă 

în ToaTă lumea, iar securiTaTea juridică în domeniul pro-
prieTății inTelecTuale reprezinTă cea mai mare provocare 
penTru Guvernele naționale şi penTru orGanismele inTer-
naționale, în conTexTul Globalizării economiei mondiale, 
a dezvolTării TehnoloGice fără precedenT. 

Aspecte teoretice. Noţiunea dreptului de pro-
prietate intelectuală înregistrează o evoluţie is-
torică îndelungată [22, p.13-22] și controversată, 
care, deși la ora actuală a intrat în uz sub aceas-
tă denumire, încă nu și-a găsit definirea precisă, 
ea continuând să fie utilizată cu un anumit grad 
de convenţionalitate. Ținem să atragem atenţia și 
asupra faptului că nici Convenţia mondială pentru 
constituirea Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii 
Intelectuale [11] nu definește dreptul proprietăţii 
intelectuale, ea limitându-se doar la enumerarea 

obiectelor protecţiei juridice a acesteia. Din cele 
expuse mai sus și ţinând cont de caracterul său 
convenţional, dar tradiţional, am putea totuși ac-
cepta definiţia dată de V. Volcinschi [20, p.4], potri-
vit căreia dreptul proprietăţii intelectuale este un 
ansamblu de norme juridice care reglementează 
relaţiile sociale privind crearea și valorificarea re-
zultatelor muncii intelectuale (spirituale, creatoa-
re) după analogia reglementării relaţiilor în cadrul 
dreptului de proprietate din dreptul comun, care 
îi asigură titularului o anumită sferă de libertate în 
acţiuni.

Proprietatea intelectuală este divizată în două 
domenii de drepturi: a) proprietatea industrială și 
b) drepturile de autor și drepturile conexe. În con-
diţiile proliferării şi perfecţionării tehnicilor de re-
producere, a transmisiunilor de date şi informaţii 
ori programe prin cablu şi satelit, controlul utilizării 
operelor este, dacă nu un lucru imposibil, cel puţin, 
greu de realizat. Mijloacele sofisticate de reprodu-
cere şi difuzare a operelor şterg frontierele, permit 
accesul la opere al unor utilizatori ce nu pot fi iden-
tificaţi, fac ca titularul drepturilor de autor să nu mai 
aibă controlul circulaţiei operei sale.  

aCadeMia „Ştefan Cel Mare” a Mai 
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Confruntată cu problemele încălcării drepturilor 
de autor, pe de o parte, şi cu nevoia de a asigura pro-
tecţia efectivă a drepturilor de autor, pe de altă parte, 
şi pornind de la premisa că, în interesul culturii, este 
necesară găsirea unor soluţii echilibrate, care recla-
mă atât protecţia celor ce contribuie la îmbogăţirea 
ei cât şi accesul la cultură al membrilor societăţii, Or-
ganizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale (OMPI) 
a formulat, încă din 1979, recomandări pentru:

I) extinderea legislaţiei dreptului de autor asupra 
tuturor formelor de utilizare a operelor protejate şi, 
în special, asupra publicării, reprezentării sau exe-
cutării adaptărilor cinematografice, radiodifuzării şi 
distribuirii prin cablu a acestor opere;

II) găsirea unor formule de administrare colec-
tivă a drepturilor realizate din prelevările asupra 
acestor utilizări, probleme care nu pot fi rezolvate 
decât cu ajutorul societăţilor şi uniunilor de creatori 
şi, eventual, de asigurare a unei remuneraţii specia-
le, în favoarea autorilor, pentru utilizările necontro-
labile [15, p.48].  

Materiale și metode utilizate.  La elabora-
rea articolului au fost utilizate diverse metode de 
cunoaștere, cum ar fi: metoda formal-juridică, ana-
liza, sinteza, logica și analiza comparată. Metodele 
general-știinţifice de abordare logică și de sistem 
au permis evidenţierea principalelor tendinţe și 
legităţi ale obiectului de studiu.

Misiunea acestui studiu este de a contribui la 
propagarea mijloacelor de protecţie juridică a 
dreptului de autor și a drepturilor conexe atât la 
nivel naţional, cât și la nivel internaţional, deoarece 
dreptul de autor apără toate rezultatele activităţii 
intelectuale, având un caracter universal. Pentru a 
pătrunde mai adânc în esenţa relaţiilor ce izvorăsc 
din exploatarea produsului creaţiei intelectuale, 
este necesar de a defini și a exemplifica semnele 
esenţiale ale unei opere. Prin prisma art. 3 al Legii 
privind dreptul de autor şi drepturile conexe [2], 
autorul este persoană fizică prin a cărei activitate 
creatoare a fost creată opera, iar opera este defini-
tă ca fiind rezultatul creaţiei intelectuale originale 
în domeniul literaturii, artei şi ştiinţei, indiferent de 
mijloacele de creare, de modul concret şi de forma 
de exprimare, de valoarea şi importanţa acesteia. 

Cercetarea științifică. Ca instituţie a dreptului 
civil, potrivit cercetătorului L.  Lupașcu [16, p.67], 

dreptul de autor reprezintă în sine ansamblul nor-
melor de drept, care reglementează relaţiile perso-
nale nepatrimoniale şi patrimoniale, legate de crea-
rea şi folosirea operelor ştiinţifice, literare şi de artă. 

În doctrina juridică, dreptul de autor este exami-
nat sub două aspecte: aspectul obiectiv al dreptu-
lui de autor, care presupune o totalitate de norme 
juridice, și aspectul subiectiv al dreptului, acesta 
presupunând prezenţa unor drepturi concrete ce 
apar odată cu crearea operei. În majoritatea ţărilor 
europene, drepturile subiective ale autorilor, după 
natura lor juridică, sunt drepturi complexe. Carac-
terul complex al acestor drepturi se exprimă în di-
socierea drepturilor morale de cele patrimoniale şi 
în superioritatea drepturilor morale ce influenţează 
drepturile patrimoniale. Dreptul de autor este un 
drept personal, imprescriptibil, inalienabil, insesiza-
bil şi exclusiv specific, care se deosebeşte de cele-
lalte drepturi personale nepatrimoniale din dreptul 
comun. 

Baza de drept a activităţii intelectuale şi mun-
cii creatoare este creată prin Constituţia Republi-
cii Moldova [1], legile Parlamentului, hotărârile de 
Guvern [6, 7] în domeniul dreptului de autor şi al 
drepturilor conexe, şi Convenţiile Internaţionale 
[12] la care Republica Moldova este parte. Cele din 
urmă reglementează relaţiile care apar în legătură 
cu crearea şi valorificarea operelor literare, de artă 
şi ştiinţifice.

Constituţia Republicii Moldova garantează li-
bertatea creaţiei artistice şi ştiinţifice. Astfel, art.33 
prevede expres: „Dreptul cetăţenilor la proprietatea 
intelectuală, interesele lor materiale şi morale ce apar 
în legătură cu diverse genuri de creaţie intelectuală 
sunt apărate de lege”. Într-o formulare generală care 
se regăseşte în legislaţie, în conformitate cu tratate-
le internaţionale, obiectul dreptului de autor îl con-
stituie, conform art. 7(2) al Legii privind dreptul de 
autor și drepturile conexe:

- operele literare (povestiri, eseuri, romane, po-
ezii etc.); 

- programele pentru calculator care se protejea-
ză ca şi operele literare;

- operele ştiinţifice; 
- operele dramatice şi dramatico-muzicale, sce-

nariile şi proiectele de scenarii, libretele, sinopsisul 
filmului;

- operele muzicale cu sau fără text;
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- operele coregrafice şi pantomimele;
- operele audiovizuale;
- operele de pictură, sculptură, grafică şi alte 

opere de artă plastică;
- operele de arhitectură, urbanistică şi de artă 

horticolă;
- operele de artă aplicată;
- operele fotografice şi operele obţinute printr-

un procedeu analog fotografiei;
- hărţile, planşele, schiţele şi lucrările tridimensi-

onale din domeniul geografiei, topografiei, arhitec-
turii şi din alte domenii ale ştiinţei;

- bazele de date;
- alte opere.
Protecţia dreptului de autor se extinde, de aseme-

nea, asupra operelor derivate și integrate, și anume:                      
 - traducerile, adaptările, adnotările, aranjamen-

tele muzicale şi orice alte transformări ale operelor 
literare, artistice sau ştiinţifice, cu condiţia că consti-
tuie rezultate ale creaţiei intelectuale;

- culegerile de opere literare, artistice ori ştiinţifice 
(enciclopediile şi antologiile, compilaţiile altor mate-
riale sau date, indiferent dacă sunt ori nu protejate, 
inclusiv bazele de date), cu condiţia că, din conside-
rentul de selectare şi sistematizare a conţinutului lor, 
constituie rezultate ale creaţiei intelectuale (art. 7 (3) 
al Legii privind dreptul de autor și drepturile conexe).

Analiza dispoziţiilor legale a permis doctrinei să 
desprindă trei condiţii esenţiale de care depinde 
vocaţia la protecţie în cadrul dreptului de autor şi 
anume:

- opera trebuie să fie rezultatul unei activităţi cre-
atoare a autorului;

- să îmbrace o formă concretă de exprimare, per-
ceptibilă simţurilor;

- să fie susceptibilă de a fi adusă la cunoştinţa 
publicului.

Pentru a fi protejată de dreptul de autor, opera 
trebuie să fie originală, să poarte amprenta perso-
nalităţii, a individualităţii autorului. Prin urmare, fi-
ind o noţiune relativ nouă, încercările de a încadra 
acest concept într-o definiţie unică persistă până în 
prezent [19, p.8]. Cea mai reuşită, considerăm noi, 
este cea propusă de Bertrand A. [21] care consideră 
originală creaţia ce nu este o simplă reproducere a 
unei opere anterioare, ci care exprimă gustul, inteli-
genţa şi priceperea autorului său; altfel spus, perso-
nalitatea sa în compoziţie şi expresie. 

Cea de-a doua condiţie pentru formarea obiec-
tului de autor este aceea ca opera să îmbrace o for-
mă concretă de exprimare, perceptibilă simţurilor. 
Astfel, în unele legislaţii, cum ar fi cea a Marii Britanii, 
Irlandei etc., se cere în toate cazurile ca opera să fie 
fixată pe un suport material. Totodată, în legislaţiile 
Belgiei, Franţei, Olandei, Italiei, fixarea este cerută 
exclusiv pentru operele coreografice şi pantomime. 
Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe 
(art. 5(2)) prevede ca operele să fie exprimate într-o 
anumită formă obiectivă.

Drepturile conexe sunt strâns legate de dreptul 
de autor. Acestea diferă de dreptul de autor prin 
faptul că aparţin persoanelor care se consideră in-
termediari în producerea, imprimarea și distribuirea 
operelor. În Legea privind dreptul de autor și drep-
turile conexe a Republicii Moldova, categoriile de 
drepturi conexe corespund directivelor UE și trata-
telor internaţionale, fiind următoarele: 

- drepturile interpreţilor;
- drepturile producătorilor de fonograme;
- drepturile organizaţiilor de difuziune prin eter 

și prin cablu;
- drepturile producătorilor de videograme (pri-

mele imprimări ale imaginilor).
Prevederile referitoare la asigurarea respectării 

drepturilor cuprinse în Legea privind dreptul de au-
tor și drepturile conexe a Republicii Moldova imple-
mentează condiţiile Acordului TRIPS și sunt în mare 
măsură armonizate cu Directiva privind asigurarea 
respectării drepturilor de proprietate intelectuală 
[13]. În cele ce urmează, vom trata măsurile corec-
tive civile prevăzute de Legea privind drepturile de 
autor și drepturile conexe (capitolul IX), măsurile 
administrative prevăzute de Codul Contravenţional 
al Republicii Moldova și sancţiunile penale prevăzu-
te de Codul Penal.

Încălcarea dreptului de autor și a drepturilor co-
nexe se referă la orice valorificare a unui obiect al 
dreptului de autor sau drepturilor conexe care are 
loc cu violarea prevederilor Legii. Orice exemplar 
al obiectelor dreptului de autor, drepturilor cone-
xe sau al altor drepturi protejate de prezenta lege, 
a cărui reproducere, import, distribuire, închiriere 
sau împrumut atrage încălcarea acestor drepturi, 
se consideră contrafăcut. Depozitarea în scopuri 
comerciale a exemplarelor obiectelor dreptului 
de autor, drepturilor conexe sau ale altor drepturi 
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protejate de prezenta lege se consideră nelegitimă, 
dacă are loc cu încălcarea acestor drepturi (art. 54 
(1) – (3) al Legii privind dreptul de autor și drepturile 
conexe a Republicii Moldova). Conform art. 55 (2) al 
Legii, în conformitate cu art. 4 al Directivei privind 
asigurarea respectării DPI, procedurile judiciare în 
privinţa încălcării dreptului de autor, a drepturilor 
conexe sau a altor drepturi protejate de prezenta 
lege pot fi iniţiate: 

a) de titularii de drepturi sau de autorităţile abili-
tate cu protecţia drepturilor acestora;

b) de alte persoane care beneficiază de astfel de 
drepturi, în special de licenţiaţi;

c) de organizaţiile de gestiune colectivă a drep-
tului de autor şi/sau a drepturilor conexe;

d) de organizaţiile profesionale de apărare şi de 
alţi reprezentanţi ai titularilor de drepturi şi ai licen-
ţiaţilor.

Prin urmare, nu doar titularii de drepturi sunt 
îndreptăţiţi să ceară aplicarea măsurilor de asigura-
re, procedurilor și remediilor, dar și persoanele care 
au un interes direct și poziţie juridică în măsura per-
misă de lege sau în conformitate cu legea. 

Drepturile patrimoniale exclusive şi dreptul la 
remuneraţie se protejează pe tot timpul vieţii auto-
rului şi timp de 70 de ani după deces, începând cu 
1 ianuarie al anului următor celui al decesului auto-
rului. Drepturile morale ale autorului sunt protejate 
pe un termen nelimitat. După decesul autorului, 
protecţia drepturilor sale morale este exercitată 
de către moştenitori şi de organizaţiile abilitate în 
modul corespunzător să asigure protecţia dreptu-
rilor autorilor. Astfel de organizaţii asigură protec-
ţia drepturilor morale ale autorilor şi în cazul când 
aceştia nu au moştenitori sau în cazul de stingere a 
dreptului lor de autor.

Răspunderea civilă. După natura lor, drepturile 
de autor sunt drepturi subiective şi pentru protecţia 
lor sunt acceptate toate modurile de apărare, care 
se aplică la apărarea drepturilor civile subiective, şi 
anume: încetarea sau modificarea relaţiilor de drept, 
apărarea onoarei şi demnităţii, desemnarea execu-
tării obligaţiilor în natură şi altele. În conformitate 
cu art. 10 din Codul civil [3] al Republicii Moldova, 
apărarea drepturilor civile încălcate se face pe cale 
judiciară. Modul de aplanare a litigiului dintre părţi 
până la adresarea în instanţa de judecată poate fi 
prevăzut prin lege sau contract. În cadrul procedu-

rilor judiciare iniţiate în privinţa încălcării dreptului 
de autor, a drepturilor conexe sau a drepturilor sui 
generis, persoanele care sunt în drept pot solicita 
instanţelor de judecată sau altor organe competen-
te, după caz, recunoaşterea drepturilor lor, consta-
tarea încălcării acestora şi repararea prejudiciului 
prin stabilirea unor despăgubiri.

Pentru stabilirea existenţei unei încălcări a drep-
tului de autor şi conexe, instanţa urmează să verifice:

1) dacă cazul invocat de violare nu cade sub inci-
denţa excepţiilor prevăzute de art. 26-29 din Legea 
privind dreptul de autor şi drepturile conexe;

2) dacă există un contract între titularul de drep-
turi şi persoanele care au valorificat creaţiile auto-
rului;

3) dacă corespunde modul de valorificare reali-
zat de utilizator cu conţinutul contractului şi cu ce-
rinţele legale;

4) alte circumstanţe de fapt şi de drept ce pot avea 
importanţă pentru soluţionarea justă a cauzei [9].

Măsurile provizorii și de asigurare permit înceta-
rea imediată a încălcării, fără a aștepta decizia asu-
pra cazului dat. La cererea reclamantului, instanţa 
de judecată poate:

- să emită, în privinţa presupusului violator, o 
încheiere cu scopul de a preveni orice încălcare 
iminentă a dreptului de autor, a drepturilor conexe 
sau a altor drepturi protejate de prezenta lege ori să 
interzică, sub rezerva aplicării unor sancţiuni pecu-
niare repetate, continuarea pretinselor încălcări ale 
dreptului vizat, ori să ceară prezentarea unor garan-
ţii destinate să asigure despăgubirea titularului de 
drepturi;

- în aceleaşi condiţii, să emită o încheiere în pri-
vinţa unui intermediar ale cărui servicii sunt uti-
lizate de o terţă persoană care încalcă dreptul de 
autor, drepturile conexe sau alte drepturi protejate 
de prezenta lege, inclusiv în privinţa intermediarilor 
ale căror calculatoare şi servicii de telecomunicaţii 
sunt utilizate de o terţă persoană care comite o ast-
fel de încălcare; 

- să dispună sechestrarea sau confiscarea bunuri-
lor presupuse că încalcă dreptul de autor, drepturile 
conexe sau alte drepturi protejate de prezenta lege, 
în scop de prevenire a introducerii sau răspândirii 
acestora în reţelele de comerţ (art. 59 (1) al Legii pri-
vind dreptul de autor și drepturile conexe, în con-
formitate cu art. 50.1.a al Acordului TRIPS și art. 9 
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(1) al Directivei privind asigurarea respectării DPI). 
Măsurile de corecţie sunt măsurile întreprinse 

în privinţa bunurilor considerate ca provenind din 
încălcarea dreptului de autor , a drepturilor conexe 
sau a altor drepturi protejate de legea specială și, 
după caz, în privinţa materialelor și echipamentului 
care au servit la crearea sau confecţionarea acelor 
bunuri. Aceste măsuri se aplică de către instanţa de 
judecată, la cererea reclamantului, fără a-l scuti de 
plata oricăror despăgubiri datorate titularului de 
drepturi în urma încălcării și fără compensare de 
orice gen. Aceste măsuri prevăd:

- retragerea provizorie din circuitul comercial;
- retragerea definitivă din circuitul comercial; 
- confiscarea şi distrugerea (art. 60(1) al Legii pri-

vind dreptul de autor și drepturile conexe, în con-
formitate cu art. 10(1) al Directivei privind asigura-
rea respectării DPI).

Măsurile de corecţie sunt întreprinse din contul 
violatorului, dacă nu sunt motive pentru a proceda 
altfel. La examinarea cererii de aplicare a măsurilor 
de corecţie se vor respecta interesele terţelor per-
soane, inclusiv ale consumatorilor și părţilor private 
care au acţionat cu bună-credinţă.

Instanţa de judecată, la stabilirea despăgubirii, 
va ţine cont de necesitatea:

- recuperării pierderilor, inclusiv a venitului ratat, 
suportate de partea lezată; 

- perceperii profitului obţinut ilegal de persoana 
care a încălcat drepturile; 

- achitării unei compensaţii de la 500 până la 500 
000 lei pentru fiecare drept încălcat.

Se consideră prejudiciu cheltuielile pe care per-
soana lezată într-un drept al ei le-a suportat sau 
urmează să le suporte la restabilirea dreptului încăl-
cat, pierderea sau deteriorarea bunurilor sale (pre-
judiciu efectiv), precum şi beneficiul neobţinut prin 
încălcarea dreptului (venitul ratat) [17, p.32]. Titula-
rul drepturilor de autor şi drepturilor conexe este 
în drept să ceară aplicarea unei sau a mai multor 
sancţiuni indicate mai sus. Se va avea în vedere că 
stabilirea despăgubirii sub formă de taxe forfetare 
e posibilă, atunci când violatorul a comis încălcarea 
neintenţionat.

Legea privind dreptul de autor și drepturile co-
nexe enunţă, în art. 63(4), de asemenea, că titularul 
de drepturi lezat în drepturile protejate de prezenta 
lege poate revendica și repararea materială a pre-

judiciului moral. Importanţa protecţiei operelor de 
la orice denaturări, ce ar putea prejudicia reputaţia 
autorului, precum şi dreptul autorului la respectul 
integrităţii operei sale sunt reglementate de art. 6 
bis din Convenţia de la Berna pentru protecţia ope-
relor literare şi artistice. Pentru violarea drepturilor 
morale, autorul sau titularul drepturilor conexe are 
dreptul să ceară, prin judecată, de la persoana care 
le-a violat:

- introducerea rectificărilor cuvenite în operă şi 
publicarea în presă sau anunţarea într-un alt mod 
despre restabilirea dreptului violat;

- interzicerea publicării operei sau îndeplinirea 
cerinţei de a înceta distribuirea ei şi de a confisca 
exemplarele publicate;

- repararea materială a prejudiciului moral.
La stabilirea daunelor, instanţa de judecată tre-

buie să ia în considerare toate consecinţele econo-
mice negative, cum ar fi paguba reală a titularilor 
de drepturi, câștigurile nerealizate, beneficiile fără 
justă cauză a presupusului violator, precum și alţi 
factori de natură necomercială, cum ar fi prejudiciul 
moral cauzat prin încălcarea drepturilor. 

Prin prisma celor menţionate, relevăm 
importanţa jurisprudenţei CtEDO privind aplicarea 
normelor juridice la diferite situaţii concrete, în ca-
zul încălcării dreptului de autor și a drepturilor cone-
xe. În cauza Bălan c. Moldovei (cererea nr. 19247/03) 
[10], reclamantul pretindea în faţa Curţii violarea 
art. 1 al Protocolului nr. 1 la Convenţie (protecţia 
proprietăţii) în urma refuzului instanţelor de jude-
cată naţionale de a-i acorda compensaţii pentru 
încălcarea dreptului său de proprietate intelectuală 
(folosirea fotografiei făcută de reclamant, fără acor-
dul acestuia, în calitate de fundal pentru buletinele 
de identitate eliberate de către Ministerul Afacerilor 
Interne), Curtea acordându-i reclamantului 5,000 
EURO cu titlu de daune materiale și morale și 2,000 
EURO cu titlu de costuri și cheltuieli.

Răspunderea contravențională. În afara reme-
diilor civile, legislaţia Republicii Moldova prevede 
și răspunderea contravenţională în cazul încălcării 
dreptului de autor și drepturilor conexe, atunci când 
nu sunt comise în proporţii mari. Acţiunile ilicite, 
menţionate în Capitolul VIII, denumit Contravenţii 
ce atentează la drepturile reale, la art. 96(1) al Co-
dului contravenţional [4] al Republicii Moldova, se 
sancţionează cu amendă de la 10 la 30 de unităţi 
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convenţionale aplicată persoanei fizice, și cu amen-
dă de la 30 la 70 de unităţi convenţionale aplicată 
persoanei cu funcţie de răspundere. 

Falsificarea, producerea, distrugerea, utilizarea, de-
pozitarea, transportarea sau comercializarea ilicită a 
marcajelor de control se sancţionează cu amendă de 
la 30 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei 
fizice, și cu amendă de la 50 la 100 de unităţi conven-
ţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere. 

Distrugerea din neglijenţă a originalului operei 
ştiinţifice, literare, de artă plastică, de sculptură, de 
arhitectură, a manuscrisului sau a variantei definiti-
ve a originalului fonogramei sau al operei audiovi-
zuale se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de 
unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, și cu 
amendă de la 100 la 200 de unităţi convenţionale 
aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.

Răspunderea penală. Art. 61 al Acordului 
TRIPS prevede că procedurile penale se vor aplica 
cel puţin pentru actele deliberate de piraterie care 
aduc atingere unui drept de autor, comise la scară 
comercială. Sancţiunile vor include închisoare și/sau 
amenzi suficiente pentru a fi descurajatoare și vor fi 
la un nivel comparativ cu cele aplicate unor delic-
te grave similare. În cazurile adecvate, sancţiunile 
posibile vor include și sechestrarea, confiscarea și 
distrugerea mărfurilor în cauză, precum și a tuturor 
materialelor și instrumentelor care au servit direct 
la comiterea delictului. 

În Capitolul V din Partea Specială a Codului penal 
[5], denumit Infracţiuni contra drepturilor politice, de 
muncă și altor drepturi constituţionale ale cetăţenilor, 
la art. 1851, se stipulează răspunderea penală în 
cazul încălcărilor dreptului de autor și a drepturi-
lor conexe, dacă acestea sunt săvârșite în proporţii 
mari. Art. 126 CP determină semnificaţia expresiei 
,,proporţii mari”, anume o valoare a daunei în urma 
dreptului încălcat care depăşeşte 20 de salarii me-
dii lunare pe economie prognozate, stabilite prin 
hotărârea de Guvern [8] în vigoare la momentul 
săvârșirii faptei. Legislaţia penală în vigoare pre-
vede, prin conţinutul art.1851 alin.(1), un cumul de 
modalităţi alternative de comitere a infracţiunii [18, 
p.49], pentru care legiuitorul prevede o pedeapsă 
sub formă de amendă în mărime de la 1150 la 1350 
de unităţi convenţionale sau cu muncă neremune-
rată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, iar 

pentru persoana juridică – amendă în mărime de la 
3000 la 4000 de unităţi convenţionale, cu privarea 
de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un 
termen de la 1 la 5 ani.

La art. 1851 (2) CP al R. Moldova, este instituită 
răspunderea penală pentru o altă faptă legată de 
încălcarea dreptului de autor şi a altor drepturi co-
nexe, săvârșită prin următoarele acţiuni: marcarea, 
comercializarea, importarea, exportarea, transpor-
tarea sau depozitarea ilegală a marcajelor de con-
trol, falsificarea acestora, care au cauzat daune în 
proporţii mari.

În cadrul art. 1851 (3) CP al R. Moldova sunt pre-
văzute formele agravante caracteristice infracţiunilor 
menţionate la alineatele (1) și (2): a) de două sau de 
mai multe persoane; b) de un grup criminal organizat 
sau de o organizaţie criminală; c) prin constrângere 
fizică sau psihică; d) în proporţii deosebit de mari.

În opinia autorilor R. Cojocaru și A. Cazacicov [14, 
p.199], ar fi necesară o reevaluare a cadrului incri-
minator destinat pedepsirii faptelor descrise la art. 
1851 CP, în sensul incriminării şi pedepsirii distincte 
a acestora, lucru care va doza gradul de individuali-
zare legală a pedepselor penale ce vor putea fi apli-
cate pentru săvârşirea acestora. Soluţia incriminării 
distincte şi pedepsirii diferenţiate a faptelor ce im-
plică încălcarea dreptului de autor este practicată 
în legislaţiile penale ale mai multor state europene, 
inclusiv în cea a României.

Concluzii și implicații. Dezvoltarea relaţiilor 
sociale din domeniul proprietăţii intelectuale con-
diţionează avansarea sistemului tehnologic, iar în 
ritmul dependent de nivelul şi eficienţa acestuia 
trebuie adoptate reglementări şi măsuri eficiente 
de a preveni şi a combate fenomenele antisociale 
ce pot lua amploare în acest cadru aplicativ. O con-
tinuă armonizare a legislaţiei Republicii Moldova 
în materie de reglementare şi protecţie a relaţiilor 
sociale care vizează domeniul dreptului de autor și 
drepturilor conexe se impune cu necesitate, în spe-
cial din perspectiva dezvoltării raporturilor dintre 
Republica Moldova şi Uniunea Europeană, precum 
şi a dezvoltării economice stabile a ţării.
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REZUMAT

Recuperarea daunelor în cazul încălcării drep-
tului de autor și a drepturilor conexe în legislația 
Republicii Moldova. Proprietatea intelectuală este 
reglementată de o serie de convenţii internaţionale, 
însă nu definește „drepturile internaţionale” ale 
proprietăţii intelectuale, stabilind doar procedurile 
de recunoaștere a drepturilor deja recunoscute într-
un stat sau pe teritoriul altui stat.

Acest articol cuprinde abordarea juridică și ana-
liza comparativă a legislaţiei naţionale civile, ad-
ministrative și penale privind protecţia drepturilor 
de autor și încălcările care se comit în ţara noastră, 
consecinţele acestor încălcări. Au fost formulate 
mai multe puncte de vedere care urmează a fi luate 
în considerare.
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Cuvinte-cheie: proprietate intelectuală, conven-
ţii internaţionale, legislaţie naţională, drepturi de au-
tor, încălcări.

ABSTRACT

Recovery of Damages in the Case of Infringe-
ment of Copyright and Related Rights in the Le-
gislation of the Republic of Moldova. Intellectual 
property is governed by a series of international 
conventions but they do not define “international 
rights” of intellectual property, but establishes pro-
cedures for recognition of rights already enshrined 
in a state or territory of another state.

This article is about the comparative legal approa-
ch and analysis of the national civil, administrattive, 
penal legislation which are protected authors rights 
and infringements which are wide-spread in our 
country and consequences of this infringements. 
There were suggested several points of view which 
are necessary to be taken into consideration.

  Keywords: intellectual property, international 
conventions, national legislation, authors rights, in-
fringements.

РЕфЕРАт

Возмещение ущерба при нарушении ав-
торского права и смежных прав в законода-
тельстве Республики Молдова. Интеллекту-
альная собственность регулируется рядом меж-
дународных конвенций. Однако они не опреде-
ляют «международные права» интеллектуаль-
ной собственности, а устанавливают процеду-
ры признания прав, уже закрепленных в том или 
ином государстве.

Эта статья посвящена сравнительно-
правовому анализу национального гражданско-
го, административного и уголовного законода-
тельства о защите авторского права и часто со-
вершаемых в нашей стране нарушений, а также 
и последствий этих нарушений. Предложены не-
сколько точек зрения, которые необходимо при-
нять во внимание.

Ключевые слова: интеллектуальная соб-
ственность, международные конвенции, наци-
ональное законодательство, авторское право, 
нарушения.
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|  eUGeniU rUsU, 
Șef seCție GestiUne ColeCtivă,  
direCția drept de aUtor, aGepi

czu.347.78

Proprietatea intelectuală și fotbalul

Fotbalul este spectacolul de operă al poporului.
(Stafford Heginbotham)

fifa respecTă proprieTaTea inTelecTuală a alTora. 
esTe un adevăr confirmaT în Timp. prin aceasTa, 

federația inTernațională de foTbal promovează produsul 
inTelecTului uman și pune accenT pe necesiTaTea asiGurării 
proTecției drepTului de proprieTaTe inTelecTuală.

Vara anului 2018 a fost una specială pentru 
microbiști, având în vedere faptul că în perioada 14 
iunie – 15 iulie, în Federaţia Rusă, s-a desfășurat a 
21-a ediţie a Campionatului Mondial de Fotbal. În 
acest context, deseori au apărut confuzii cu referire 
la următoarele chestiuni legate de fotbal: cine are 
dreptul de difuzare a meciurilor de fotbal nemijlocit 
pe teritoriul Republicii Moldova?; în ce temei are loc 
difuzarea?; localurile în care se difuzează meciurile 
de fotbal (pub-uri, baruri etc.) au nevoie de permi-
siune pentru difuzarea meciurilor?; difuzarea presu-
pune achitarea vreunei plăţi? etc. 

Pentru început, menţionez că, în conformi-
tate cu prevederile art. 3 din Legea nr. 139 din 
02.07.2010 privind dreptul de autor și drepturile co-
nexe (în continuare – Legea nr. 139/2010), opera 
reprezintă rezultatul creaţiei intelectuale origi-
nale în domeniul literaturii, artei şi ştiinţei, indi-
ferent de mijloacele de creare, de modul concret 
şi de forma de exprimare, de valoarea şi impor-
tanţa acesteia. 

De asemenea, potrivit prevederilor art. 7 din Le-
gea nr. 139/2010, obiecte ale dreptului de autor 
sunt operele literare, inclusiv programele pentru 
calculator, operele ştiinţifice, operele dramatice, 
operele muzicale, coregrafice, audiovizuale, de 
pictură, arhitectură, artă aplicată, operele foto-
grafice, hărţile, bazele de date, exprimate în for-
me precum: scrisă, orală, imprimare audio sau 
video, de imagine etc.

Drept urmare, meciul de fotbal nu poate fi cali-
ficat drept obiect al dreptului de autor, reieșind din 
caracteristicile operei, care trebuie să fie „rezultat al 
creaţiei intelectuale” și ”originală”.

În acest context, Curtea de Justiţie a Uniunii Eu-
ropene (CJUE), în Hotărârea din 4 octombrie 2011 
asupra cauzelor conexe C-403/08 și C-429/08, a 
statuat că meciurile de fotbal nu pot fi calificate 
drept opere, iar pentru a dobândi o asemenea ca-
lificare, ar trebui ca acestea să constituie o creaţie 
intelectuală a autorului. De asemenea, potrivit 
CJUE, „evenimentele sportive nu pot fi considera-
te creaţii intelectuale care pot fi calificate drept 
opere în sensul Directivei privind dreptul de au-
tor. Acest lucru este valabil în special pentru me-
ciurile de fotbal, cărora li se aplică reguli de joc 
ce nu lasă loc niciunei libertăţi creative în sensul 
dreptului de autor. În aceste condiţii, evenimen-
tele respective nu pot fi protejate prin dreptul de 
autor”. 
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Respectiv, fotbalul, privit ca o competiţie spor-
tivă, poate fi asociat mai degrabă cu performanţa 
și buna pregătire fizică, decât cu caracterul original 
al jocului în sine. Jucătorii, pe teren, nu fac altceva 
decât să respecte regulile jocului, fără a se concen-
tra pe „creativitatea” pe care ar putea s-o aplice în 
timpul jocului.

Cu toate acestea, deși evenimentele sportive nu 
atrag, în general, protecţia drepturilor de autor sau 
a drepturilor conexe, este de menţionat faptul că 
drepturile de autor și conexe joacă un rol important 
în protejarea intereselor comerciale ale organizato-
rilor sportivi, înregistrarea audiovizuală a jocurilor 
de fotbal, așa cum este de obicei difuzată la televi-
zor, constituind o „afacere profitabilă”. 

Cu referire la punerea la dispoziţia publicului a 
conţinutului audiovizual al unor evenimente spor-
tive (meciuri de fotbal) prin intermediul unei difu-
zări televizate, specificăm faptul că, potrivit practicii 
existente, aceasta are loc în baza unei licenţe acor-
date de organizatorii meciurilor de fotbal sau de că-
tre un intermediar care deţine drepturile exclusive 
în acest sens. 

Drept urmare, meciurile disputate în cadrul Cam-
pionatului Mondial de Fotbal 2018 au fost transmi-
se, în direct, de către Instituţia Publică Naţională a 
Audiovizualului Compania „Teleradio – Moldova” 
(nemijlocit de către posturile TV Moldova 1 și Mol-
dova 2), care este difuzorul oficial pe teritoriul Repu-
blicii Moldova. Astfel, orice altă persoană fizică sau 
juridică, care a avut intenţia de a comunica public 
meciurile Campionatului, urma, în mod obligatoriu, 
să obţină o sub-licenţă de la „Teleradio-Moldova”, în 
schimbul unei taxe prestabilite și doar după o ana-
liză amănunţită a contractului prin care își rezervă 
aceste drepturi (întinderea drepturilor, persoanele 
care cad sub incidenţă etc.).

Proprietarii localurilor, de cele mai multe ori, 
fie refuză să obţină licenţa pentru difuzarea me-
ciurilor de fotbal, fie invocă faptul că deja deţin o 
licenţă care le permite comunicarea publică în in-
cinta spaţiilor gestionate, eliberată de organizaţiile 
de gestiune colectivă din Republica Moldova, fapt 
pentru care achită o remuneraţie. 

Menţionez aici că, în temeiul licenţei eliberate 
de organizaţiile de gestiune colectivă, utilizatoru-
lui (restaurant, bar, cafenea, pub etc.) i se acordă 
dreptul de comunicare publică a obiectelor dreptu-

lui de autor și/sau a drepturilor conexe din reper-
toriul gestionat de respectivele organizaţii, pentru 
o anumită remuneraţie care se negociază de părţi, 
reieșind din tarifele minime ale remuneraţiei de au-
tor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 641 din 
12.07.2001.

Respectiv, licenţa pentru comunicarea publică a 
operelor și obiectelor drepturilor conexe nu poate 
fi confundată cu licenţa pentru difuzarea unui meci 
de fotbal, ţinând cont de faptul că aceasta din urmă 
implică nu doar dreptul de autor, ci și așa-numitele 
drepturi sportive, care au o „putere” mult mai mare 
și înglobează în sine aspecte precum imaginea, 
marca, înregistrările, imnurile etc. utilizate. Drept 
urmare, având în vedere că aceste drepturi sporti-
ve aparţin exclusiv titularului de drepturi, în cazul 
nostru organizatorului Campionatului Mondial de 
Fotbal, acesta este în drept să permită sau să inter-
zică difuzarea meciurilor de fotbal, în temeiul unei 
licenţe exclusive pentru difuzarea într-un anumit 
teritoriu delimitat.

Cu toate acestea, radiodifuzarea meciurilor im-
plică de asemenea și filmarea acestora și transmi-
terea semnalului organismelor care au dreptul de a 
le difuza. Respectiv, asupra emisiunilor care conţin 
meciuri de fotbal pot fi invocate drepturi de pro-
prietate intelectuală, pe de o parte, de către autorii 
operelor în cauză (asupra secvenţei video de des-
chidere, asupra imnului, asupra filmelor preînregis-
trate care prezintă momentele cele mai importante 
din meciuri sau asupra diverselor elemente grafice) 
și, pe de altă parte, de către organismele de radiodi-
fuziune (dreptul de a autoriza fixarea, comunicarea 
publică sau reproducerea emisiunilor lor).

Astfel, înregistrarea și difuzarea evenimentelor 
sportive dau naștere unor drepturi de proprietate 
intelectuală, inclusiv în domeniul dreptului de autor 
și drepturilor conexe, și anume drepturile de autor 
asupra operei cinematografice (film), precum și o 
serie de drepturi conexe în ce privește înregistrarea 
și difuzarea înregistrării audiovizuale a evenimentu-
lui sportiv. 

În concluzie, plecând de la aprecierile CJUE 
potrivit cărora „evenimentele sportive ca atare 
prezintă un caracter unic și, în această măsu-
ră, original, care le poate transforma în obiecte 
demne de o protecţie comparabilă cu protecţia 
operelor, această protecţie putând fi acordată, 
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dacă este cazul, de diferitele ordini juridice in-
terne”, „statului membru i se permite să prote-
jeze evenimentele sportive, eventual în temeiul 
protecţiei proprietăţii intelectuale, prin institui-
rea unei reglementări naţionale specifice sau prin 
recunoașterea(...) unei protecţii acordate acestor 
evenimente prin instrumente convenţionale în-
cheiate între persoanele care au dreptul de a pune 
la dispoziţia publicului conţinutul audiovizual 
al respectivelor evenimente și persoanele care 
doresc difuzarea acestui conţinut către publicul 
selectat de ele”, considerăm că protecţia eveni-
mentelor sportive prin legi și reglementări specifice 
privind sportul și drepturile organizatorilor eveni-
mentelor sportive sunt necesare pentru promo-
varea funcţiei sociale și educative a sportului. De 
altfel, unele state precum Franţa, Bulgaria, Grecia, 
Ungaria, au creat deja forme speciale de protecţie 
pentru organizatorii de sport în legile lor, la nivel 
naţional.

În Republica Moldova, Federaţia Moldovenească 
de Fotbal (în continuare – FMF) este asociaţia repu-
blicană de specialitate, singura în măsură și în drept 
să dirijeze și să controleze activitatea fotbalistică în 
ţară. Astfel, potrivit pct. 53.1 din Statutul aprobat 
de Congresul XII al FMF la 13.04.2014 și înregistrat 
cu modificări de Ministerul Justiţiei la 06.06.2014, 
„FMF și membrii săi sunt proprietari iniţiali ai 
tuturor drepturilor care provin din competiţii 
sau alte activităţi ce se referă la sfera sa de 
competenţe, fără vreo limitare în conţinut, timp, 
loc și drept. Aceste drepturi, de asemenea, includ 
toate tipurile de drepturi patrimoniale (financia-
re), drepturi exclusive asupra înregistrării audio-
vizuale și radio, reproducerii și difuzării, precum 
și asupra realizării și distribuţiei lor pentru toate 
meciurile care ţin de jurisdicţia respectivă, în ori-
ce mijloc de difuziune audiovizuală sau sonoră, în 
direct sau nu, sau în fragmente, drepturi multime-
dia, drepturi la vânzări și la publicitate, drepturi la 
proprietatea intelectuală, precum sunt imaginile 
simbolice, drepturi de autor”.

Menţionez faptul că, în prezent, sportul com-
petitiv a devenit o industrie globală de miliarde de 
dolari, datorată în mare parte drepturilor de propri-
etate intelectuală și unei cooperări tot mai strânse 
între mass-media, sponsori și autorităţile sportive.
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REZUMAT

Proprietatea intelectuală și fotbalul. Autorul 
oferă explicaţii pertinente pe marginea următoarelor 
chestiuni legate de fotbal: cine are dreptul de difuza-
re a meciurilor de fotbal nemijlocit pe teritoriul Repu-
blicii Moldova?; în ce temei are loc difuzarea?; localu-
rile în care se difuzează meciurile de fotbal (pub-uri, 
baruri etc.) au nevoie de permisiune pentru difuzarea 
meciurilor?; difuzarea presupune achitarea vreunei 
plăţi? etc. În acest context, se subliniază că înregistra-
rea și difuzarea evenimentelor sportive dau naștere 
unor drepturi de proprietate intelectuală, inclusiv în 
domeniul dreptului de autor și drepturilor conexe, și 
anume drepturile de autor asupra operei cinemato-
grafice (film), precum și o serie de drepturi conexe în 
ce privește înregistrarea și difuzarea înregistrării au-
diovizuale a evenimentului sportiv. Protecţia eveni-
mentelor sportive prin legi și reglementări specifice 
privind sportul și drepturile organizatorilor eveni-
mentelor sportive este necesară pentru promovarea 
funcţiei sociale și educative a sportului.
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Cuvinte-cheie: fotbal, proprietatea intelec-
tuală, protecţia evenimentelor sportive, Federaţia 
Internaţională de Fotbal, Federaţia Moldovenească 
de Fotbal.

ABSTRACT

Intellectual Property and Football. The author 
offers relevant explanations on the following issues 
related to football: Who has the right to broadcast 
football matches directly on the territory of the 
Republic of Moldova?; On what grounds does the 
broadcast take place?; Do the premises where foot-
ball matches (pubs, bars, etc.) are broadcasted need 
permission to broadcast matches? Does the broad-
cast require any payment?, etc. In this context, it 
is stressed that the recording and broadcasting of 
sporting events give rise to intellectual property ri-
ghts, including in the field of copyright and related 
rights, namely copyright on cinematographic work 
(film), as well as a series of related rights concerning 
the recording and broadcasting of the audiovisual 
recording of the sporting event. The protection of 
sporting events through specific laws and regula-
tions on sport and the rights of organizers of spor-
ting events are necessary to promote the social and 
educational function of sport.

Keywords: football, intellectual property, protec-
tion of sports events, International Football Federati-
on, Moldovan Football Federation.

РЕфЕРАт

Интеллектуальная собственность и фут-
бол. Автор дает соответствующие разъяснения 
по вопросам, связанным с футболом: кто име-
ет право на трансляцию футбольных матчей не-
посредственно на территории Республики Мол-
дова?; на каком основании происходит трансля-
ция?; нуждаются ли заведения (пабы, бары и др.), 
в которых транслируются футбольные матчи, в 
соответствующем разрешении?; подразумевает 
ли трансляция уплату какого-либо сбора? и т.д. В 
данном контексте подчеркивается, что запись и 
трансляция спортивных мероприятий обуслав-
ливают возникновению прав интеллектуальной 
собственности, в том числе в области авторско-
го права и смежных прав, а именно авторские 
права на кинематографическое произведение 
(фильм), а также целый ряд смежных прав в том, 
что касается записи и трансляции аудиовизуаль-
ной записи спортивного мероприятия. Для раз-
вития и реализации социальной воспитательной 
функции спорта необходима охрана спортивных 
мероприятий законами и особыми положения-
ми о спорте и правах организаторов спортивных 
мероприятий. 

Ключевые слова: футбол, интеллектуаль-
ная собственность, охрана спортивных меро-
приятий, Международная федерация футбола, 
Федерация футбола Молдовы.
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CZU.347.77

Aspecte ale evoluției sistemului  
de protecție a soiurilor de plante

soiurile de planTe prezinTă un obiecT de proprieTaTe 
inTelecTuală cu un specific aparTe și cu un poTențial 

major de implemenTare în economia bazaTă pe aGriculTură 
a republicii moldova.

Specificul soiurilor de plante este determinat 
de faptul că procesul de selecţie a unui soi de plan-
tă poate fi de o durată foarte lungă, cu implicarea 
unor costuri și investiţii majore. În acelaşi timp, 
materialul soiului de plantă poate fi reprodus foar-
te uşor de către alte persoane fără a depune mare 
efort. Acest fapt determină importanţa existenţei 
unui instrument juridic care să vină în susţinerea 
eforturilor amelioratorilor privind selecţia noilor 
soiuri de plante și care să permită rambursarea 
investiţiilor și cheltuielilor suportate și asigurarea 
respectării drepturilor.

Acest instrument juridic este oferit de un sistem 
sui generis de protecţie a soiurilor de plante, creat în 
1996 în baza principiilor stabilite în Convenţia Inter-
naţională  privind Protecţia Noilor Soiuri de Plante 
(UPOV) și care pe parcursul anilor a fost permanent 
modernizat și armonizat cu cele mai bune practici 
internaţionale  și cu prevederile legislaţiei în dome-
niu din Comunitatea Europeană, cu scopul  asigură-
rii unui cadru legal eficient în domeniul protecţiei 
drepturilor amelioratorilor. 

Actualmente, cadrul juridic care reglementează 
sistemul de protecţie a soiurilor de plante în Repu-
blica Moldova este complet armonizat cu prevede-
rile Convenţiei Internaţionale privind Protecţia Noilor 
Soiuri de Plante (UPOV), la care Republica Moldova 

|  ala GUȘan, 
Șef adJUnCt direCție Brevete, aGepi

este parte din anul 1998 şi cu directivele europene în 
domeniul dat, fiind reprezentat de:

- Legea RM nr. 39-XVI din 29 februarie 2008 privind 
protecţia soiurilor de plante (în continuare – Legea 
nr. 39) și 

- Regulamentul privind procedurile de depunere 
şi examinare a cererii, de acordare şi de menţinere în 
vigoare a brevetului pentru soi de plantă, aprobat 
prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 
295 din 16.04.2009 (în continuare – Regulament).

Conform prevederilor Legii nr. 39/2008, drepturile 
asupra unui soi sunt obţinute şi protejate pe teritoriul 
Republicii Moldova prin acordarea unui brevet pen-
tru soi de plantă de către Agenţia de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală.

Brevetul oferă titularului în perioada valabilităţii 
un drept exclusiv asupra soiului protejat prin brevet, 
esenţa căruia constă în dreptul de a interzice terţilor 
să efectueze fără autorizaţia sa următoarele acţiuni re-
feritoare la materialul soiului protejat:

a) producerea sau reproducerea (în scopul înmul-
ţirii);

b) condiţionarea în scopul înmulţirii;
c) oferirea spre vânzare;
d) vânzarea sau alte forme de comercializare;
e) exportul;
f) importul;
g) stocarea în scopul efectuării acţiunilor menţi-

onate la lit. a)-f ). 
Dacă cineva efectuează una dintre acţiunile enu-

merate fără a avea autorizaţie din partea titularului 
de brevet, aceasta reprezintă o încălcare a drepturi-
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lor titularului, conform Legii nr. 39/2008, iar persoa-
na care a comis încălcarea respectivă este obligată 
să repare prejudiciile suportate de către titularul de 
brevet.

Prin urmare, titularul are dreptul să decidă dacă 
dorește să utilizeze soiul său de unul singur, sau să 
acorde autorizaţii de utilizare a soiului brevetat al-
tor persoane, cu condiţia achitării de către aceste 
persoane a unei remuneraţii agreate de părţi. 

Totuși, drepturile oferite titularului de brevet nu 
sunt absolute, în Legea nr. 39/2008 fiind prevăzute 
și limitări ale drepturilor titularului de brevet. Astfel, 
materialul unui soi brevetat poate fi utilizat de ori-
ce persoană fără o autorizaţie din partea titularului 
de brevet – în cazul acţiunilor efectuate în scopuri 
personale necomerciale, a efectuării cercetărilor 
știinţifice, precum și în scopul creării sau descope-
ririi și dezvoltării altor soiuri.

Aceste prevederi referitoare la limitarea drep-
turilor titularului de brevet au fost completate cu 
o prevedere nouă, adoptată prin Legea nr. 162 din 
30.07.2015 de modificare a Legii nr. 39/2008 pri-
vind protecţia soiurilor de plante, prin care au fost 
transpuse în legislaţia naţională prevederile art. 317 
al Acordului de Asociere RM-UE referitor la soiurile 
de plante, care preconizează asigurarea protecţiei 
soiurilor de plante în conformitate cu Convenţia in-
ternaţională pentru protecţia noilor soiuri de plante 
(UPOV) și, în particular, cu articolul 15 alin. (2) din 
Convenţia UPOV referitor la excepţia opţională de 
la dreptul amelioratorului.

Astfel, suplimentar la limitările menţionate ale 
dreptului amelioratorului, drepturile titularului de 
brevet nu se extind asupra acţiunilor efectuate de 
producătorii agricoli care cultivă pe terenurile pro-
prii materialul unui soi protejat și care utilizează 
pentru multiplicarea pe terenurile proprii produsul 
recoltei obţinute, fără a cere autorizaţie din par-
tea titularului de brevet. În acest caz, producătorii 
agricoli vor achita titularului o remuneraţie, care va 
fi însă mai mică decât preţul ce ar putea fi perce-
put pentru producerea sub licenţă a materialului 
de multiplicare al aceluiași soi. Această prevedere, 
care mai este numită ”privilegiul fermierului”, este 
aplicată la nivel comunitar și prin această modifica-
re legislaţia naţională a fost armonizată cu legislaţia 
europeană în domeniu. Totodată, prevederea re-
spectivă nu se aplică în cazul hibrizilor, soiurilor 

sintetice, soiurilor de arbori, arbuști și viţă-de-vie. 
De asemenea, Legea nr. 39/2008 stabilește că, la 
cererea titularului de brevet, producătorii agricoli 
vor furniza informaţii despre cantitatea produsului 
recoltei obţinute, care a fost utilizată pentru multi-
plicare conform prevederilor menţionate.

Pentru asigurarea implementării prevederilor 
legale menţionate, referitoare la ”privilegiul fermie-
rului”, cadrul normativ al Republicii Moldova a fost 
modificat prin completarea Regulamentului privind 
procedurile de depunere și examinare a cererii, de 
acordare și de menţinere în vigoare a brevetului 
pentru soi de plantă, aprobat prin HG nr. 295 din 
16.04.2009, cu prevederi referitoare la modul de 
aplicare a respectivei norme legale, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 353 din 30.05.2017. Prin 
completările în cauză cadrul normativ menţionat 
a fost armonizat cu legislaţia comunitară în dome-
niu, și anume cu Regulamentul (CE) nr. 1768/95 din 
24.07.1995 de stabilire a normelor de aplicare a dero-
gării prevăzute la articolul 14 alin. (3) din Regulamen-
tul (CE) nr. 2100/94 al Consiliului de instituire a unui 
regim de protecţie comunitară a soiurilor de plante.

Astfel, a fost stabilită lista speciilor de plante 
agricole pentru care se aplică respectiva prevedere 
legală, care cuprinde un șir de specii de plante fura-
jere, cereale, cartofi și plante oleaginoase, în special:

1) plante furajere: năut, lupin galben, lucernă, 
mazăre de câmp, trifoi, bob, măzăriche;

2) cereale: ovăz, orz, orez, iarba canarilor, secară, 
triticale, grâu;

3) cartofi;
4) plante oleaginoase şi pentru fibră: rapiţă 

pentru ulei, colza, in oleaginos.
De asemenea, au fost incluse prevederi care re-

glementează aspecte legate de modul de utilizare 
a produsului recoltei în scopul multiplicării, achita-
rea remuneraţiei titularului de brevet, informaţiile 
care pot fi solicitate de la producătorii agricoli și de 
la procesatori și modul de solicitare a acestora de 
către titularul brevetului.  Totodată, este prevăzut 
expres că doar titularul de brevet este responsabil 
pentru efectuarea controlului privind aplicarea pre-
vederilor referitoare la utilizarea „privilegiului fermi-
erului”, în cazul multiplicării materialului de recoltă 
al unui soi protejat.

Trebuie de remarcat faptul că în ţările Comunităţii 
Europene sunt aplicate pe larg limitările dreptului 
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amelioratorului referitoare la ”privilegiul fermi-
erului”. Aceasta se explică prin faptul că în ţările 
Comunităţii Europene majoritatea soiurilor incluse 
în Catalogul European al soiurilor de plante, admi-
se pentru utilizare, sunt soiuri protejate. Respectiv, 
fermierii/producătorii agricoli utilizează preponde-
rent soiuri protejate, de aceea în majoritatea ţărilor 
funcţionează structuri private care gestionează 
colectarea remuneraţiilor, pe care fermierii/produ-
cătorii agricoli trebuie să le achite titularilor unor 
soiuri protejate, multiplicate de către fermieri/pro-
ducători agricoli.

Pentru a  implementa  în Republica Moldova 
prevederile referitoare la ”privilegiul fermierului” 
este necesar ca în ţară să se găsească structuri pri-
vate, de genul organizaţiilor de gestiune colectivă, 
care să-și asume funcţia de colectare în beneficiul 
titularilor de brevete pentru soiuri de plantă a 
remuneraţiilor din partea producătorilor agricoli 
care vor multiplica soiurile protejate pe terenurile 
proprii.

În Republica Moldova, deocamdată, aceste pre-
vederi nu sunt aplicate în practică, parţial din cauza 
necunoașterii încă a acestora de către producătorii 
agricoli, dar mai mult din cauza reticenţei pe care o 
manifestă amelioratorii faţă de posibilităţile oferite 
de sistemul de protecţie a soiurilor de plante. 

Astfel, dacă analizăm lista soiurilor admise pentru 
cultivare în ţară, care sunt incluse în Catalogul soiuri-
lor de plante al Republicii Moldova, constatăm că din 
cele circa 2800 de soiuri care figurează în Catalogul 
pentru anul 2017, doar circa 4% sunt protejate prin- 
tr-un brevet pentru soi de plantă. Totodată, dacă 
anual în Catalog sunt incluse circa 160 de soiuri noi, 
anual la AGEPI se depun în medie 30 de cereri de 
acordare a unui brevet pentru soi de plantă.

De la adoptarea, în anul 1996, a cadrului legal 
privind protecţia soiurilor de plante în Republica 
Moldova, AGEPI a acordat 267 de brevete pentru 
soi de plantă, inclusiv 25 pentru titulari străini, din-
tre care, la 31 decembrie 2017, erau valabile 193 de 
brevete, inclusiv 18 aparţinând titularilor străini.

Majoritatea covârșitoare a cererilor parvin de la 5 
solicitanţi naţionali, și anume:

- Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp 
„Selecţia”;

- Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţia 
Plantelor al AŞM;

- Institutul de Fitotehnie „Porumbeni”;
- Grădina Botanică (Institut) a AŞM;
- Institutul Știinţifico-Practic de Horticultură şi 

Tehnologii Alimentare.
Motivul principal, invocat de instituţiile de 

selecţie din ţară, al depunerii unui număr atât de 
mic de cereri de acordare a protecţiei pentru soiu-
rile nou create este lipsa de finanţe necesare  pen-
tru obţinerea brevetelor și menţinerea în vigoare a 
acestora, chiar dacă organizaţiile din sfera știinţei și 
inovării, la care se referă toate instituţiile de selecţie 
din ţară, au reduceri de 95% la achitarea tarifelor 
legate de procedura de brevetare, fiind, totodată, 
scutite de plata tarifelor pentru menţinerea în vi-
goare a brevetelor pentru primii 5 ani.

Același motiv, probabil, cauzează lipsa interesu-
lui amelioratorilor pentru a proteja soiurile autoh-
tone în străinătate. Astfel, niciun soi al instituţiilor 
naţionale de selecţie nu a fost încă protejat sau de-
pus pentru protecţie peste hotare.

În acest context, trebuie de menţionat faptul că 
AGEPI a decis să vină în susţinerea persoanelor juri-
dice care doresc să breveteze un soi de plantă sau o 
invenţie autohtonă în străinătate –  prin acordarea 
unui sprijin financiar, menit să acopere parţial chel-
tuielile suportate în vederea brevetării în străinătate 
a invenţiei/soiului de plantă, inclusiv pentru achita-
rea unei sau mai multor taxe necesare pentru depu-
nerea și/sau examinarea cererii de brevet, precum 
și a taxelor pentru efectuarea examinării tehnice a 
soiului de plantă. 

Mecanismul de acordare a sprijinului finan-
ciar este reglementat printr-un Regulament cu 
privire la susținerea brevetării în străinătate a 
invențiilor și a soiurilor de plante create în Repu-
blica Moldova (Regulament), aprobat prin Hotă-
rârea Guvernului nr. 805 din 28 iunie 2016. Conform 
Regulamentului, sprijinul financiar poate fi acordat 
unui solicitant o singură dată în decursul aceluiași 
an calendaristic, într-un cuantum ce nu va depăși 
3000 de euro, totodată, unul şi acelaşi solicitant 
poate beneficia de sprijin financiar maximum de 
trei ori. Deci, teoretic, un solicitant ar putea benefi-
cia de un suport financiar maxim de 9000 de euro, 
respectând întru totul condiţiile de acordare a spri-
jinului financiar, stabilite în Regulament. 

Astfel, instituţiile de selecţie pot beneficia de 
mecanismul în cauză pentru protecţia soiurilor sale 
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peste hotare. Sprijinul financiar oferit poate să aco-
pere total sau parţial cheltuielile necesare pentru 
brevetarea soiului în unul sau în mai multe state se-
parat sau pentru brevetarea soiului în toate statele 
membre ale Uniunii Europene prin intermediul Ofi-
ciul Comunitar al soiurilor de plante (CPVO). Este un 
lucru absolut real, ţinând cont de taxele percepute 
de CPVO, și anume: 

- Depunerea cererii – 650 euro (depunerea onli-
ne – 450 euro);

- Examinarea tehnică –  1530-3350, în funcţie de 
cultură;

- Menţinerea în vigoare –  330 euro/an.
Astfel, prin depunerea unei singure cereri la 

CPVO poate fi obţinută protecţie pentru un soi de 
plantă, valabilă în toate cele 28 de state ale Uniu-
nii Europene, cu achitarea anuală la CPVO a unei 
taxe unice de 330 euro de menţinere în vigoare a 
protecţiei pentru întregul spaţiu comunitar.

Informaţii privind protecţia soiurilor de plante 
în Comunitatea Europeană pot fi găsite pe pagina 
web a Oficiului Comunitar al soiurilor de plante 
(CPVO) : http://cpvo.europa.eu/en.

Din evoluţiile recente ale sistemului de 
protecţie a soiurilor de plante, desfășurate la nivel 
internaţional, trebuie menţionat proiectul lansat de 
Uniunea Internaţională pentru Protecţia Noilor So-
iuri de Plante (UPOV), la care participă și Republica 
Moldova și care prevede elaborarea unui Formular 
de Cerere Electronic (FCE), preconizat pentru a pu-
tea fi utilizat pentru solicitarea protecţiei pentru so-
iuri de plante în oricare din statele membre UPOV.

Scopul proiectului este sporirea posibilităţilor de 
protecţie a drepturilor amelioratorilor, în special în 
vederea oferirii unor facilităţi doritorilor de a-și pro-
teja soiurile în străinătate. 

Proiectul FCE cuprinde următoarele elemente de 
bază:

- Elaborarea unui formular online de cerere de 
acordare a drepturilor amelioratorului, care ar pu-
tea fi utilizat pentru furnizarea către toate Oficiile 
de PI ce acordă protecţie soiurilor de plante, parti-
cipante la proiect, a datelor conţinute în formularul 
cererii, în formatul solicitat de oficiul de proprietate 
intelectuală (PI);

- Poate fi utilizat formularul redactat în una din-
tre limbile dorite (formularul se generează în limba 
acceptată de către Oficiul de PI);

- Informaţia poate fi reutilizată în mod automat 
pentru generarea formularelor în diferite limbi, pre-
cum și a formularelor ulterioare;

- Utilizatorilor le pot fi atribuite diverse roluri din 
cele specificate (de ex.: solicitant, agent, mandatar 
autorizat) cu asigurarea unui acces controlat la toa-
te datele din formulare.

La elaborarea formularului, Oficiul UPOV și sta-
tele membre au conlucrat câţiva ani. Proiectul a de-
butat cu Versiunea 1.0 a FCE, care a fost lansată pe 
16 Ianuarie 2016. 

Prima versiune a fost aplicabilă pentru cinci cul-
turi și a cuprins 12 state membre UPOV, care au 
transmis Oficiului UPOV traducerea în limbile lor 
oficiale a tuturor datelor necesare pentru a fi inclu-
se în formular. Ulterior, la proiect au mai aderat 10 
state, printre care și Republica Moldova, precum și 
CPVO.

Proiectul este în desfășurare, din 9 februarie 
2018 fiind lansată Versiunea 2.0 a proiectului și 
aprobată pentru el denumirea UPOV PRISMA. În 
afară de creșterea numărului de state participante 
la proiect, a fost extins și numărul culturilor la care 
se aplică proiectul respectiv.

Astfel, în 12 state (AU, CA, CL, FR, KE, NL, NZ, NO, 
CH, TN, TR, UY) prin UPOV PRISMA pot fi depuse 
cereri pentru toate genurile și speciile, în alte state 
(AR, BO, CN, CO, QZ, GE, MX, PY, MD, US) sistemul 
poate fi aplicat doar pentru un anumit număr de 
genuri și specii.

UPOV PRISMA Versiunea 2.0 este acum în regim 
de testare. Respectiv, oricine poate utiliza formu-
larul de cerere electronic de pe pagina UPOV, care 
permite completarea acestuia în limba Oficiului de 
PI, la care doresc să depună cerere de acordare a 
dreptului amelioratorului, cu transmiterea formu-
larului completat și a documentelor anexate către 
Oficiul de PI în limba și formatul specificat de către 
oficiul respectiv. În actuala versiune, UPOV PRISMA 
generează formularul cererii și chestionarul tehnic 
în 9 limbi – engleză, franceză, germană, spaniolă, 
chineză, georgiană, română și turcă.

Proiectul respectiv nu afectează taxele pe care 
solicitantul urmează să le achite Oficiului de Propri-
etate Intelectuală, totodată, este posibil ca acestea 
să fie achitate prin intermediul  Oficiului UPOV.

La etapa actuală și până în decembrie 2018, 
UPOV PRISMA poate fi utilizată gratuit, ulterior fiind 
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preconizată perceperea unei taxe pentru depune-
rea cererilor, cu utilizarea sistemului în cauză. Se 
preconizează ca proiectul să fie dezvoltat în conti-
nuare, cu includerea unor noi state membre, cu ex-
tinderea numărului de culturi, pentru care acesta va 
fi aplicabil  și cu adăugarea de noi funcţionalităţi.

Informaţii privind Formularul de Cerere Electro-
nic UPOV și modul de utilizare a acestuia pot fi acce-
sate la adresa: http://www.upov.int/upoveaf/.
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REZUMAT

Aspecte ale evoluției sistemului de protecție 
a soiurilor de plante. Soiurile de plante prezintă 
un obiect de proprietate intelectuală cu un specific 
aparte și cu un potenţial major de implementare în 
economia bazată pe agricultură a Republicii Moldo-
va. Specificul soiurilor de plante este determinat de 
faptul că procesul de selecţie a unui soi de plantă 
poate fi de o durată foarte lungă, cu implicarea unor 
costuri și investiţii majore. În acelaşi timp, materialul 
soiului de plantă poate fi reprodus foarte uşor de că-
tre alte persoane fără a depune mare efort. Acest fapt 
determină importanţa existenţei unui instrument ju-
ridic care să vină în susţinerea eforturilor ameliora-
torilor privind selecţia noilor soiuri de plante și care 
să permită rambursarea investiţiilor și cheltuielilor 
suportate și asigurarea respectării drepturilor.

Cuvinte-cheie: soiuri de plante, proces de selecţie, 
ameliorarea soiurilor de plante, sistemul de protecţie 
a soiurilor de plante, Convenţia Internaţională  privind 
Protecţia Noilor Soiuri de Plante (UPOV), brevet pentru 
soi de plantă.

ABSTRACT

Aspects of the Evolution of the Plant Variety 
Protection System. Plant varieties represent an ob-
ject of intellectual property with a particular specificity 
and with a major potential for implementation in the 
Moldovan agriculture-based economy. The specificity 
of the plant varieties is determined by the fact that the 
process of selection of a plant variety can be of a very 
long duration, involving major costs and investments. 
At the same time, the plant variety material can be re-
produced very easily by other people without much 
effort. This determines the importance of the existen-
ce of a legal instrument to support breeders’ efforts 
on the selection of new plant varieties and to allow for 
the reimbursement of investments and costs incurred 
and the enforcement of rights.

Keywords: plant varieties, selection process, im-
provement of plant varieties, plant variety protection 
system, International Convention for the Protection 
of New Varieties of Plants (UPOV), patent for a plant 
variety.

РЕфЕРАт

Аспекты становления системы охраны сор- 
тов растений. Сорта растений представляют со-
бой объект интеллектуальной собственности с 
особой спецификой, обладающий большим по-
тенциалом для внедрения в экономику Респу-
блики Молдова, основанную на сельском хозяй-
стве. Специфика сортов растений определяется 
тем фактом, что процесс селекции сорта расте-
ния может быть очень продолжительным, на что 
требуются значительные затраты и инвестиции. 
В то же время, материал сорта растения может 
быть очень легко воспроизведен третьими лица-
ми без каких-либо особых усилий. Это обуслав-
ливает важность наличия правового инструмен-
та, который служил бы поддержке усилий селек-
ционеров по выведению новых сортов растений 
и позволил бы им возместить инвестиции и по-
несенные затраты, а также обеспечил бы надле-
жащую защиту их прав.

Ключевые слова: сорта растений, процесс 
селекции, селекция сортов растений, система 
охраны сортов растений, Международная кон-
венция по охране новых сортов растений (УПОВ), 
патент на сорт растения.
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CZU.347.77:620.9

Protecţia soiurilor în Republica Moldova. 
Studiu de caz Miscanthus giganteus

în ulTimii 15-20 de ani o mare imporTanță capăTă pro-
blema proTecției soiurilor în caliTaTe de proprieTaTe 

inTelecTuală pe TeriToriul republicii moldova. în mulTe 
cazuri se supun proTecției speciile de planTe care sunT ne-
cesare nu numai penTru alimenTația omului sau animale-
lor, dar și cele care sunT folosiTe pe larG în economia țării 
și în special cele care consTiTuie baza enerGiei reGenerabile. 

Problemele complexe ale dezvoltării energiei 
regenerabile au căpătat o dimensiune politică glo-
bală. Comisia Europeană a aprobat Politica Energe-
tică pentru Europa, care preconizează următoarele 
obiective pentru perioada de până în anul 2020: 
creşterea cu 20% a eficienţei energetice, reducerea 
cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră, atinge-
rea unei proporţii de 20% a energiei regenerabile. 

Republica Moldova dispune de foarte puţine 
resurse energetice fosile proprii, depinzând total-
mente de ţările furnizoare. Prin urmare, problema 
utilizării surselor regenerabile de energie  a fost şi 
rămâne foarte actuală. Țara noastră a făcut primii 
paşi importanţi în acest domeniu prin aprobarea 
Legii cu privire la energetică si a Strategiei energetice  
a Republicii Moldova până în anul 2020. Se preconi-
zează ca structura producerii şi consumului total de 
energie obţinută din surse regenerabile bazate pe 

|  dr. viCtor țîței, 
Grădina BotaniCă (institUt)  
a aCadeMiei de Științe a Moldovei

|  dr. aUrelia lUpan, 
aGenția de stat pentrU  
proprietatea inteleCtUală

biomasă să constituie către anul 2020 circa 70,0%. 
Condiţiile climaterice din ultimul deceniu, sece-

tele și arșiţa,  care au avut consecinţe grele asupra 
dezvoltării agriculturii Republicii Moldova, au scos 
la iveală faptul că numai în baza resturilor vegetale 
din fitotehnie (paie, tulpini de porumb, floarea-soa-
relui, tutun etc.) și horticultură (crengi, coarde de 
viţă-de-vie etc.) nu poate fi soluţionată problema 
asigurării stabile  cu biomasă.

 Pentru producerea biomasei pe scară industrială 
este necesar să fie selectate, ameliorate  şi imple-
mentate culturi energetice care valorifică la maxi-
mum energia solară fotosintetică activă pe durata 
perioadei de vegetaţie și acumulează o cantitate 
considerabilă de substanţe uscate cu cheltuieli op-
time de fondare şi cheltuieli reduse de întreţinere, 
recoltare şi procesare.

Politicile de cercetare şi inovare  sunt orientate 
spre identificarea unor noi specii de plante prin 
prisma analizei productivităţii, impactului asupra 
mediului înconjurător, a eficienţei economice şi ne-
afectării asigurării populaţiei cu alimente. 

Pe parcursul a mai mult de jumătate de secol, 
în urma cercetărilor de introducere şi aclimatizare, 
în cadrul Grădinii Botanice (Institut) a Academiei 
de Ştiinţe a Moldovei au fost  fondate colecţii şi 
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expoziţii de plante cu utilitate multiplă, necesare 
dezvoltării economiei naţionale. La momentul ac-
tual, în cadrul Grădinii Botanice sunt identificate 
și pot fi utilizate la producerea diferitelor tipuri de 
biocombustibili circa 100 de specii de plante, dintre 
care a fost evidenţiată specia de Miscanthus gigan-
teus (Țîţei, 2015).

Ea este una dintre cele mai utilizate plante ener-
getice erbacee cunoscute în lume, căreia i se mai 
spune Stuful chinezesc  sau Iarba elefantului. Mis-
cant gigant, Miscanthus giganteus, este un hibrid 
steril tetraploid natural cu formele parentale Mis-
canthus sinensis Andersson și Miscanthus sacchari-
florus (Maxim) Franch  şi  aparţine familiei Poaceae,  
grupul plantelor C4, fiind originar din regiunile tro-
picale și subtropicale ale Africii și Asiei de Sud-Est. 
Aceste specii au fost introduse ca plante decorative 
în Europa la începutul secolului trecut,  apoi au fost 
cercetate ca sursă pentru obţinerea celulozei pen-
tru fabricarea hârtiei.  În urma  încrucișării acestor 
specii,  a fost creat hibridul Miscanthus giganteus,  
care se evidenţiază printr-o creștere și dezvoltare 
rapidă, este tolerant la condiţiile de sol și mediu și 
are o largă utilizare la producerea combustibililor  în 
Europa de Nord și Centrală încă din anii 80 ai secolu-
lui trecut. În prezent acest hibrid este cultivat și  de 
vecinii noștri Ucraina și România.

În ultimii ani se efectuează investigaţii cu utiliza-
rea materiei prime de Miscanthus giganteus pentru 
obţinerea biocombustibililor de generaţia a doua – 
bioetanol, biogaz, singaz, precum  și la producerea 
hârtiei, plachetelor și acoperișurilor ecologice.

În cadrul Grădinii Botanice (Institut)  au fost 
identificate și  selectate forme valoroase de miscant 

gigant, Miscanthus giganteus, una dintre cele mai 
bune forme pentru obţinerea diferitelor tipuri de 
biocombustibil (solid, lichid și gazos) care a fost pre-
zentat ca soi  la  Agenţia de Stat pentru Proprietatea 
Intelectuală (AGEPI)  pentru brevetare. Fiind abilita-
tă să înregistreze soiurile tuturor speciilor potrivit 
Legii Republicii Moldova nr. 39-XVI/2008 privind 
protecţia soiurilor de plante (în continuare – Lege), 
AGEPI a recepţionat cererea pentru brevetarea so-
iului de Miscanthus giganteus cu denumirea „TITAN”.

Miscanthus giganteus este o plantă ierboasă 
perenă, care  poate să se menţină pe același teren 
mai mult de 15 ani. Se înmulţește vegetativ prin 
bucăţi de rizomi sau plantule obţinute prin cultură 
de ţesut (răsad).  Plantaţia de Miscanthus se ampla-
sează pe terenuri prelucrate profund și  asigurate 
cu umiditate. Sădirea rizomilor de Miscanthus se 
efectuează  primăvara devreme, odată cu stabilirea 
temperaturilor pozitive, la adâncimea de 8-10 cm. 
Sădirea  rizomilor se poate efectua manual în braz-
dă sau mecanizat cu mașina de sădit cartofi. Răsa-
dul de Miscanthus  se plantează pe parcursul lunilor 
mai-iunie  cu utilajul  pentru  răsadul de legume. În 
baza schemei de plantare 1,0m x 0,7m sau 1,0m x 
1,0m, se obţin circa 10-14 mii tufe la hectar. După 
plantare, pe parcursul primului an de vegetaţie, se 
efectuează lucrări de combatere a buruienilor. 

În primul an de vegetaţie, în condiţiile Republicii 
Moldova,  plantele de Miscanthus dezvoltă sistemul 
radicular și noi rizomi în partea subterană, iar lăstarii 
pot atinge înălţimea de 1,2-1,5 m și au un conţinut 
mare de frunze. În  anul următor, pe parcursul lu-
nii aprilie, când demarează vegetaţia, din rizomi 
se dezvoltă lăstarii, care, până la finele vegetaţiei, 
ating înălţimea de 3,0 m, conţinutul de frunze fiind 
sub 20%, iar adâncimea pătrunderii rădăcinilor în 
sol atingând peste 2 m. În această perioadă crește 
considerabil şi numărul de rizomi. 

Recolta de biomasă în plantaţia fondată prin ri-
zomi la anul  doi atinge 7-8 t/ha.  În următorii ani, 
creșterea și dezvoltarea plantelor e mai intensivă, 
numărul de lăstari la o tufă crește  considerabil, fapt 
ce influenţează pozitiv formarea recoltei. La vârsta 
plantaţiei de 3-4 ani, productivitatea de biomasă us-
cată atinge 14,2 – 16,3 t/ha , iar uneori, datorită unei 
asigurări bune cu umiditate, mai mult de 20t/ha.  

Odată cu stabilirea temperaturilor negative, us-
carea lăstarilor se accelerează, astfel că pe parcursul 
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lunii decembrie poate începe recoltarea biomasei. 
Pentru recoltare se folosesc combinele pentru fura-
je, care vor toca direct lăstarii sau îi vor cosi și balo-
ta. Densitatea în vrac a biomasei tocate constituie 
138 kg/m3. Biomasa tocată de Miscanthus giganteus 
poate fi utilizată direct în utilajele termoenergeti-
ce sau poate fi prelucrată sub formă de brichete și 
pelete pentru cazane. Capacitatea calorică  a masei 
uscate absolute atinge18-20,0 MJ/kg.

În conformitate cu procedura de examinare a so-
iurilor prevăzută de Lege, este necesară testarea so-
iului de Miscanthus giganteus la criteriile de breve-
tabilitate – Distinctivitate, Uniformitate, Stabilitate 
(DUS). Pentru aceasta a fost elaborat un Ghid Naţio-
nal de Testare a soiurilor de miscant gigant în baza 
criteriilor expuse în documentele Uniunii Internaţi-
onale pentru Protecţia Soiurilor de Plante (UPOV).

La întocmirea Ghidului Naţional de Testare a so-
iurilor de miscant gigant la DUS (MTG/ 15/1 din 
27.03.2018) de către reprezentanţii Comisiei de Stat 
pentru Testarea Soiurilor de Plante, Agenţiei de Stat 
pentru Proprietatea Intelectuală și  Gradinii Botanice 
(Institut) au fost luate în considerare criteriile expuse 
în documentul  TG/1/3 UPOV, precum şi caracteristici-
le morfologice, fiziologice şi biochimice ale speciei de 
Miscanthus giganteus prezentate în literatura știinţifică 
de specialitate (Clifton-Brown et.al.,  2008;  Nishiwaki   
et.al.,  2011; Рахметов 2015; Tejera & Heaton, 2017).    

Pentru Ghidul Naţional MTG/15/1 au fost selecta-
te cele mai importante caracteristici prin care se de-
termină soiurile de miscant gigant. Drept rezultat, 
tabelul caracterelor se prezintă în modul următor:

Nr./ord Denumirea caracterului Gradul de  expresie Nota

1. Planta: demararea vegetaţiei
precoce
medie
tardivă

3
5
7

2. Planta: înălţimea
joasă
medie
înaltă

3
5
7

3. Planta: portul
erectă
semierectă
difuză

3
5
7

4. Planta: 
gradul de lăstărire

slab
mediu
puternic

3 
5 
7

5. Tulpina: diametrul
mic
mediu
mare

3
5
7

6. Tulpina: pubescenţa absentă 
prezentă

1
9

7.
 Tulpina: stratul ceros absent 

prezent
1
9

8. Tulpina: numărul de noduri
mic
mediu
mare

3
5
7

9. Tulpina: mugurii nodali absenţi
prezenţi

1
9

10. Tulpina: coloraţia antocianică
absentă sau foarte slabă
medie
puternică

3
5
7

11. Frunza: lungimea limbului 
scurt
mediu
lung

3
5
7
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Nr./ord Denumirea caracterului Gradul de  expresie Nota

12. Frunza: lăţimea limbului
îngust
mediu
lat

3
5
7

13. Teaca frunzei: gradul de cuprindere a lăstarului
parţial
mediu
total

3
5
7

14. Frunza: intensitatea culorii verzi a  limbului
slabă
medie 
puternică

3
5
7

15. Frunza: coloraţia antocianică
absentă sau foarte slabă
medie
puternică

3
5
7

16. Paniculul: epoca apariţiei precoce
medie
tardivă

3
5
7

17. Paniculul: lungimea
scurtă
medie
lungă

3
5
7

18. Paniculul: compactitatea
rară
medie
densă

3
5
7

19. Paniculul: forma
fuziformă
conică
elipsoidală

1
2
3

20. Paniculul: intensitatea culorii antocianice

absentă
slabă
medie
puternică
foarte puternică

1
3
5
7
9

21 Inflorescenţa: numărul de ramuri
mic
mediu
mare

3
5
7

22. Staminele: culoarea

galbenă
oranj
roşie
mov deschis
mov închis

1
2
3
4
5

În Ghidul de Testare MTG/15/1 sunt expuse şi unele explicaţii privind caracterele menţionate în tabel. 
De exemplu: 

Caracterul 1. Planta: demararea vegetaţiei în anul 2 și următorii ani
Gradul de expresie Epoca Nota
precoce prima decadă a lunii aprilie 3
medie mijlocul  lunii aprilie 5
tardivă finele lunii aprilie 7

 Caracterul 13. Frunza: teaca: gradul de cuprindere a tulpinii

Gradul de expresie gradul de cuprindere a lăstarului,% Nota
slab până la 35 3
mediu 35- 65 5
puternic mai mult de 65 7

Caracterul 16. Paniculul: epoca apariţiei

Gradul de expresie perioada Nota
precoce mijlocul lunii septembrie 3
medie finele lunii septembrie 5
tardivă luna octombrie 7
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Doar după testarea soiului la DUS și după în-
tocmirea raportului de examinare tehnică de către 
Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante 
(CSTSP), care va conţine descrierea oficială a soiului 
de miscant gigant, va putea fi examinată problema 
acordării brevetului pentru soi de plantă, cu respec-
tarea tuturor cerinţelor legale.

Odată cu obţinerea brevetului pentru soi de 
plantă, sunt protejate prin Lege drepturile de pro-
prietate intelectuală ale amelioratorului şi titularu-
lui de brevet asupra soiului de miscant gigant „TI-
TAN”.

În concluzie, putem menţiona următoarele: 
Republica Moldova are nevoie de resurse sta-

bile de energie regenerabilă pentru satisfacerea 
cerinţelor  economiei naţionale. În acest sens, se 
impune cu necesitate valorificarea fitomasei ener-
getice. Pentru aceasta, activitatea amelioratorilor 
va fi orientată spre identificarea, aclimatizarea şi 
ameliorarea speciilor de plante corespunzătoare 
pentru valorificarea terenurilor agricole inundabile,  
salinizate, erodate și poluate, precum și a  terenu-
rilor întoarse în circuitul agricol  (foste depozite de 
stocare a deșeurilor menajere, cariere de pietriș și 
nisip). În acest caz, specia de Miscanthus giganteus 
este cât se poate de oportună, avându-se în vedere 
proprietăţile sale morfologice, fiziologice, biochimi-
ce şi genetice. Totodată, este necesar de a proteja, 
în conformitate cu Legea nr. 39-XVI/2008  privind 
protecţia soiurilor de plante,  nu numai soiul pro-
priu-zis, ci şi drepturile intelectuale ale autorilor 
acestor soiuri. 
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REZUMAT

Protecția soiurilor în Republica Moldova. 
Studiu de caz Miscanthus giganteus. Republica 
Moldova dispune de foarte puţine resurse energe-
tice fosile proprii, depinzând totalmente de ţările 
furnizoare. Iată de ce se impune cu necesitate va-
lorificarea fitomasei energetice. Pentru producerea 
biomasei pe scară industrială este necesar să fie se-
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lectate, ameliorate şi implementate culturi energe-
tice care valorifică la maximum energia solară foto-
sintetică activă pe durata perioadei de vegetaţie și 
acumulează o cantitate considerabilă de substanţe 
uscate, cu cheltuieli optime de fondare şi cheltu-
ieli reduse de întreţinere, recoltare şi procesare. În 
acest sens, cea mai indicată este specia de Miscant-
hus giganteus. Din acest considerent este necesară 
protejarea soiului dat, în conformitate cu Legea nr. 
39-XVI/2008  privind protecţia soiurilor de plante,  
precum şi protejarea drepturilor intelectuale ale au-
torilor unor astfel de soiuri.

Cuvinte-cheie: Miscanthus giganteus, soiuri de 
plante, fitomasă energetică, biomasă, drepturi inte-
lectuale, energie regenerabilă.

ABSTRACT

Variety Protection in the Republic of Moldo-
va. Case Study Miscanthus giganteus. The Repu-
blic of Moldova has very few own fossil energy re-
sources on its, depending entirely on the supplying 
countries. That is why it is necessary to capitalize 
on the energy phytomass. In order to produce bio-
mass on an industrial scale, it is necessary to select, 
improve and implement energy crops that use to 
the maximum the active photosynthetic solar ener-
gy during the vegetation period and accumulate a 
considerable quantity of dry substances with opti-
mal expenses for founding and low maintenance, 
harvesting and processing costs. In this sense, the 
species Miscanthus giganteus is best indicated. For 
this reason it is necessary to protect the given vari-
ety in accordance with Law No. 39-XVI/2008 on the 

Protection of Plant Varieties, as well as to protect 
intellectual rights of the authors of such varieties.

Key words: Miscanthus giganteus, plant varieties, 
energy phytomass, biomass, intellectual rights, rene-
wable energy.

РЕфЕРАт

Охрана сортов в Республике Молдо-
ва. тематическое исследование на приме-
ре Miscanthus giganteus. У Республики Молдо-
ва очень мало собственных ископаемых энерге-
тических ресурсов, и поэтому она полностью за-
висит от стран-поставщиков. Вот почему край-
не необходимо найти способы извлечения выго-
ды из энергетической фитомассы. Для производ-
ства биомассы в промышленном масштабе необ-
ходимо произвести селекцию и внедрение энер-
гетической культуры, максимально использую-
щей активную фотосинтетическую солнечную 
энергию в течение вегетационного периода и 
накапливающей существенное количество сухих 
веществ с оптимальными затратами на создание 
и незначительными расходами на содержание, 
уборку и переработку. Самым подходящим для 
этих целей является вид Miscanthus giganteus. Ис-
ходя из данных соображений, необходимо обе-
спечить охрану данного сорта в соответствии с 
Законом №39-XVI/2008 об охране сортов расте-
ний, а также защиту интеллектуальных прав ав-
торов подобных сортов.

Ключевые слова: Miscanthus giganteus, сор-
та растений, энергетическая фитомасса, био-
масса, интеллектуальные права, возобновляе-
мая энергия.



Intellectus 3/2018 | 43 

e
c

o
n

o
m

ia
 p

i/
ip

 e
c

o
n

o
m

y

|  Ольга ПЕРЧИНСКаЯ, 
К.э.Н. (маРКЕтОлОг),  
ЧлЕН СОюза худОжНИКОв мОлдОвы 

CZU.7.075

Основные тенденции мирового  
арт-рынка 2017 года

 

Развитие миРового аРт-Рынка и постоянное 
увеличение ценности искусства сейчас является 

главным смыслом существования искусства и 
финансовой отРасли. пРоцесс глобализации ускоРил 
Развитие Рыночных отношений, способствовал 
гРандиозным изменениям в миРовой экономике в целом 
и в ее отдельных сегментах. сейчас аРт-Рынок является 
одним из наиболее доходных и стРемительно Растущих 
сектоРов миРового хозяйства и находится в постоянном 
изменении и Развитии. 

Внимание, уделяемое развитию мирового 
рынка произведений искусства, обусловлено 
совокупностью социальных, психологических 
и экономических предпосылок, возможностью 
получения высоких доходов, отсутствием но-
вых мировых эффективных финансовых инстру-
ментов, растущими потребностями населения в 
услугах арт-бизнеса, целенаправленной государ-
ственной поддержкой данной сферы [4]. 

За два десятилетия рынок искусства изменил-
ся принципиальным образом. Аукционный обо-
рот вырос с 2,7 млрд. до 14,9 млрд. долларов, 
стоимость самого дорогого произведения ис-
кусства – с 71,5 млн. до 450,3 млн. долларов. При 
этом количество художников, представленных 
на мировых торгах, увеличилось немногим бо-
лее чем в два раза, как и количество проданных 
лотов. Число аукционных домов и аукционов вы-
росло не более чем на треть [2].

Итоги мирового арт-рынка 2017 года. 
Один из крупнейших в мире порталов ArtPrice, 
который занимается сбором аукционных цен и 
их анализом, опубликовал свой отчет по итогам 
2017 года. Согласно докладу о состоянии миро-
вого рынка искусства на 2018 год оборот арт-
рынка в 2017 году после двух лет спада вырос 
на 12% и достиг 63,7 млрд. долларов [1]. Прода-
жи выросли на всех региональных рынках, но 
этот рост везде происходил в сегменте самых 
дорогих работ. Наблюдается растущий разрыв 
между верхним ценовым сегментом арт-рынка, 
где цены достигли беспрецедентных высот, и 
остальными сегментами.

 Индекс Artprice Global Price Index в 2017 году, 
аналогично предшествующим двум годам, коле-
бался около значения в 150 пунктов, что озна-
чает, что 100 долларов, вложенные в усреднен-
ное произведение искусства в январе 1998 года, 
принесли бы при перепродаже 150 долларов. В 
сравнении: на пиках в 2008 и 2012 годах индекс 
составлял около 220 пунктов. 

Как и раньше, на арт-рынке по прежнему ли-
дировали два игрока – Китай и США, однако в 
2017 году они оказались в равновесии. Их аук-
ционный оборот составил по 5 млрд. долларов. 
Следует отметить, что функционируют эти рын-
ки по-разному. 

Так в Китае из огромного количества предло-
женных лотов было продано только 32%, в США 
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же на аукционах в среднем продается не менее 
75% (средний уход на западных торгах – 66%). 
Китайский рынок до сих пор не может оконча-
тельно решить проблемы подделок, неплате-
жей и просроченных платежей. 

В декабре 2017 года стоимость работы китай-
ского художника впервые превысила 100 млн. 
долларов: цикл из 12 пейзажей живописца Ци 
Байши (1864–1957 гг.) ушел на торгах пекинского 
Poly Auction за 140 млн. долларов (прежний ре-
корд в 66 млн. долларов принадлежал тому же 
мастеру). 

США. В Нью-Йорке на аукционе Christie’s поч-
ти за полмиллиарда долларов продан «Спаситель 
мира» Леонардо да Винчи. Данная продажа соста-
вила 3% глобального аукционного оборота. 

Эти две работы возглавляют топ крупнейших 
продаж прошлого года. 

Что касается франции, то в 2017 году эта 
страна сделала огромный скачок, прибавив 
35% оборота (до 783,7 млн. долларов). В Пари-
же были проданы три произведения стоимостью 
дороже 10 млн. долларов (к примеру, скульпту-
ра «Большая женщина II» Альберто Джакометти 
была продана за 30 млн. долларов).

Великобритания. Несмотря на большой аук-
ционный оборот в 2,5 млн. долларов, в 2017 году 
в этой стране не наблюдались новые рекорды. 
Рекордные результаты были получены только на 
торгах произведениями импрессионистов, мо-
дернистов и сюрреалистов от аукционных до-
мов Christie’s и Sotheby’s.

Доля аукционных продаж в 2017 году состави-
ла 47% мирового арт-рынка. Огромную долю ро-
ста обеспечил сегмент самых дорогих работ. В этом 
сегменте рост пришелся лишь на работы, прода-
вавшиеся по цене выше 1 млн. долларов, что со-
ставило 64% объема аукционных торгов, но лишь 
1% всех транзакций (и только 1% из представлен-
ных на торгах 52105 художников). Но даже без уче-
та продажи картины «Спаситель мира» Леонардо 
да Винчи рынок самых дорогих работ (дороже 10 
млн. долларов) вырос более чем на 100%. Рынок 
работ старых мастеров с учетом продажи этой кар-
тины Леонардо да Винчи вырос на 64%, но без уче-
та таковой – упал на 11%.

Объем продаж на выставках и арт-ярмарках 
составил 15,5 млрд. долларов и вырос на 17%. 

Однако в то же время стоимость экспонирова-
ния на них выросла на 15% и сегодня является 
самой большой областью расходов для галерей. 
На нее приходится 4,6 млрд. долларов, далее за 
ней идут реклама и маркетинг — 2,8 млрд. дол-
ларов. Продажи частных арт-дилеров выросли 
на 4% по сравнению с предыдущим годом, и на 
их долю пришлось 53% арт-рынка. При этом са-
мый значительный рост (10%) наблюдался у га-
леристов с годовым оборотом более 50 млн. 
долларов, в то время как у галеристов с оборо-
том менее 500 тыс. долларов выручка сократи-
лась на 4%. Онлайн-продажи выросли в целом на 
10%, хотя для подсектора арт-дилеров они упа-
ли на 2%, однако при этом значительное количе-
ство транзакций (65%) пришлось на работы сто-
имостью до 5 тыс. долларов [1].

Проведенный опрос 905 арт-дилеров пока-
зал, что положение в среднем сегменте рынка бу-
дет ухудшаться.

В годовом отчете эксперты портала ArtPrice 
прогнозируют, что скоро на арт-рынке цена 
одного произведения искусства может достиг-
нуть порога в 1 млрд. долларов. Основанием та-
кого прогноза являются успешные показатели 
2017 года и первые крупные торги 2018 года.

Арт-рынок вступил в новую фазу после двух 
лет сокращения показателей (минус 10% в 2015 
году и минус 23% в 2016 году). На арт-рынке сно-
ва наблюдается положительная тенденция ро-
ста продажи искусства. Оборот всемирного ху-
дожественного аукционного рынка увеличился 
на 20%.

Произведения искусства являются особым то-
варом, они по-прежнему подчиняются своим за-
конам ценообразования. На их стоимость боль-
шое влияние оказывают сформировавшийся в 
обществе культ определенных художников. Са-
мым дорогим на аукционе Sotheby’s стал пор-
трет Мари-Терез Вальтер или «Женщина в бе-
рете и клетчатом платье» кисти Пабло Пикассо, 
проданный 28 февраля 2018 г. за 69,2 млн. дол-
ларов. Был установлен рекорд цены и для работ 
итальянского футуриста Умберто Боччони: его 
«Голова + свет + среда» 1912 года ушла за 13,6 
млн. долларов. Был установлен рекорд и для ра-
бот русского авангардиста Антуана Певзнера, 
абстрактная скульптура которого «Два конуса в 
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одной плоскости» была продана за 1,1 млн. дол-
ларов [3].

Успешно прошли все торги, посвященные ра-
ботам на бумаге, которые добавили рекордов 
на рисунки, пастели и акварели мастеров ХХ 
века. Так Цикл «12 пейзажей» китайского худож-
ника Ци Байши был продан за 144 млн. долла-
ров на аукционе Poly Auction. Следует отметить 
и другие два закрепившихся на арт-рынке трен-
да. Это появление новых покупателей, частных 
музеев или их основателей и тенденция коллек-
ционеров вкладывать деньги в произведения со-
временного искусства.

Так, работы таких мастеров, как Питер Дойг 
(родившийся в 1959 году) и Джефф Кунс (1955 г.), 
Кристофер Вул (1955 г.) и Ричард Принс (1949 г.), 
уже к середине их карьеры достигли уровня цен, 
которые были непредсказуемыми и сверхвысо-
кими при жизни художника. Современными ху-
дожниками считаются художники, родившиеся 
после 1945 года. 

Современное искусство – один из самых 
оживленных сегментов арт-рынка, так как на 
него направлено сейчас основное внимание, а 
каждая работа обладает огромным инвестици-
онным потенциалом. Оно затрагивает как об-
щественные интересы, так и интересы корпора-
тивных фондов, спонсоров, кураторов, покупа-
ющих искусство, и его финансирующих. Изме-
нения цен в данном сегменте рынка могут про-
исходить быстрее и значительнее, чем в любом 
другом сегменте.

Рынок современного искусства. Структура 
этого рынка стала эффективной за последние 
17 лет. В настоящее время рынок современного 
искусства привлекателен и для вложения капи-
тала. К примеру, для работ стоимостью выше 20 
тыс. долларов средняя величина прироста сто-
имости вложенного капитала составляет около 
9%. Если взять в целом, то современное искус-
ство представляет теперь конкурентную альтер-
нативную инвестицию на финансовом рынке, ко-
торый с 2007 года так полностью ещё не восста-
новился. Современное искусство разрушает сте-
реотипы и традиционные правила, регулирую-
щие рынок искусства, который становится все 
более прозрачным, ликвидным и эффективным.

 Если в 2000 году на современное искусство 
приходилось 3% мирового аукционного арт-
рынка, то через 17 лет – уже 15%. Эффектив-
ность и рост данного сегмента рынка был обу-
словлен легкостью доступа к рынку и дематери-
ализацией продаж, когда Интернет становится 
основным средством поиска и обмена инфор-
мацией. Теперь не менее 95% участников рын-
ка участвуют в сделках с помощью мобильных 
устройств [5].

Рынок современного искусства считается ме-
нее устойчивым по сравнению с другими, по-
скольку на нём продаются произведения худож-
ников, не имеющих пока мощной репутации. В то 
же время эти особенности делают его наиболее 
привлекательным для рискованных инвестиций.

Серьезной движущей силой развития рынка 
современного искусства теперь стала мировая 
музейная индустрия. Каждый год в мире откры-
вается около 700 новых музеев, что делает му-
зейную индустрию экономически очень привле-
кательной в XXI веке. Данные структурные ин-
ституции также выходят на арт-рынок в поисках 
работ высочайшего художественного и истори-
ческого качества и значения. 

Большим событием на рынке современно-
го искусства 2017 года стали рекордные 110,5 
млн. долларов, проплаченные в этом году япон-
ским миллиардером Юсаку Маэдзавой на нью-
йоркском аукционе Sotheby’s за картину Жан 
Мишеля Баскиа «Без названия» (1982 г.). В 2016 
году был установлен рекорд работы Баскиа, 
также приобретенной Маэдзавой, который со-
ставлял 57,3 млн. долларов. Результаты пу-
бличных аукционов свидетельствуют о том, что 
транзакции ускоряются и становятся все более 
глобальными. 

Теперь современное искусство уже нельзя 
назвать хрупким и неразвитым сегментом арт-
рынка. Основная торговля современным искус-
ством по-прежнему сосредоточена в четырех 
крупнейших центрах. На Нью-Йорк, Лондон, Гон-
конг и Пекин приходятся 83% мировых аукци-
онных продаж, хотя только 20% проданных ло-
тов фактически остаются в указанных городах. 
Основные продажи современного искусства в 
2017 году представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Топ-10 стран по продажам современного искусства в 2017 году 

Место Страна Аукционные продажи, $ Доля рынка

1. США 690 523 291 43,8%

2. Китай 369 623 289 23,5%

3. Великобритания 348 412101 22,1%

4. Франция 37 917 684 2,4%

5. Германия 15 368 396 1,0%

6. Япония 9 988 667 0,6%

7. Италия 9 675 522 0,6%

8. Австралия 9 084 099 0,6%

9. Южная Корея 6 894 246 0,4%

10. Бельгия 6 086 226 0,4%

Источник: составлено автором на основании Artprice: https://www.artprice.com/artprice-reports/the-
contemporary-art-market-report-2017/the-contemporary-art-market-report-2017, «The Contemporary Art Market 
worldwide».

Из таблицы 1 видно, что лидирует США, обо-
рот данной страны составил 690 млн. долларов, 
что намного опережает результаты любой дру-
гой страны мира и составляет 43,8% мирово-
го рыночного оборота в этом сегменте. Это так-
же проявляется и в результатах продаж основ-

ных современных художников. Более 95% обо-
рота современного искусства осуществляется 
на Манхэттене. Что касается топа-10 аукцион-
ных продаж рынка (таблица 2), то здесь лидируют 
следующие художники: Жан-Мишель Баскиа, Пи-
тер Дойг и Кристофер Вул. 

Таблица 2
Топ-10 аукционных продаж современного искусства в 2017 году

Место Художник Произведение Цена, $ Дата 
продажи

Аукцион

1. Жан-Мишель Баскиа Без названия (1982) 110 487 500 18.05 Sotheby’s, Нью-Йорк

2. Жан-Мишель Баскиа La Hara (1981) 34 967 500 17.05 Christie’s, Нью-Йорк

3. Питер Дойг Роздейл (1991) 28 810 000 18.05 Phillips, Нью-Йорк

4. Кристофер Вул Без названия (1982) 17 159 500 17.05 Christie’s, Нью-Йорк

5. Марк Гротян Без названия (1982) 16 767 500 17.05 Christie’s, Нью-Йорк

6. Питер Дойг Кобург 3+1 (1994) 15 515147 07.03 Christie’s, Лондон

7. Жан-Мишель Баскиа Без названия (1982) 14 607 319 08.03 Sotheby’s, Лондон

8. Цзэн Фаньчжи Из серии «Маска 1996», №6 
(1996)

13 516 074 03.04. Poly, Гонуконг

9. Рудольф Стингел Без названия (2006) 10 551 500 17.05 Christie’s, Нью-Йорк

10. Кристофер Вул Без названия (2007) 8 704 602 08.03 Sotheby’s, Лондон

Источник: составлено автором на основании Artprice: https://www.artprice.com/artprice-reports/the-
contemporary-art-market-report-2017/the-contemporary-art-market-report-2017, «The Contemporary Art Market 
worldwide».

Анализ рыночного рейтинга Топ-500 самых 
продаваемых современных художников пока-
зал сильное национальное представительство 

стран с высокой долей в мировом арт-рынке. В 
нем оказались 162 китайца, 139 европейцев и 97 
американцев. Единственным китайцем в Топ-10 
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стал Цзэн Фаньчжи. На 99 американцев и 187 ки-
тайцев приходится почти 60% от Топ-500. В то же 
время в Топ-10 были представлены пять амери-
канцев и всего лишь один китаец.

Среди художников, на долю которых прихо-
дилось наибольшее количество проданных ло-
тов на рынке принтов, выделялись Такаси Му-
раками, Кит Хэринг и Деймиан Херст. Наиболь-
шая доля проданных принтов принадлежала Та-
каси Мураками: 86% проданных лотов которо-
го составляли принты. Помимо этого, Мурака-
ми является успешным рыночным художником и 
в других сегментах арт-рынка: он входит в чис-
ло Топ-100 художников по годовому аукционно-
му обороту.

Касательно закрепившейся тенденции на 
мировом арт-рынке – появление новых поку-
пателей, частных музеев или их основателей, 
теперь самые высокие цены определяют не 
коллекционеры-миллионеры, а инновационные 
стратегии, которые генерируют деньги из по-
токов посетителей музеев. Последние покупа-
ют для своего престижа ключевые экспонаты. 
Так, самую дорогую картину в мире «Спаситель 
мира» Леонардо да Винчи приобрел специаль-
но для своего Лувра не коллекционер, а Депар-
тамент по культуре и туризму эмирата Абу-Даби 
[6]. Эксперты считают, что рекордная продажа 
«Спасителя мира» была «экстремальной» и «ис-
кажающей данные», поэтому она не учитывалась 
в оценке некоторых тенденций, сложившихся на 
арт-рынке.

Выводы
1. В ценовом сегменте арт-рынка 2017 г. на-

блюдается огромная дифференциация между 
сегментом самых дорогих работ (верхним цено-
вым сегментом) и остальными сегментами.

2. В среднем сегменте мирового рынка ситуа-
ция в будущем будет ухудшаться. Нивелировать 
данную ситуацию возможно путем установления 
более прозрачной ценовой политики, более чёт-
ких контрактов между художниками и их галере-
ями, за счет поддержки «вертикальной интегра-
ции» крупных и более мелких галерей посред-
ством медийных событий.

3. Аналитики мирового арт-рынка 2017 г. про-
гнозируют долговременные тренды и закрепле-
ние ряда тенденций: появление новых покупате-
лей, частных музеев или их основателей, а так-
же тенденция вкладывать большие деньги в со-
временное искусство.

4. Рынок современного искусства остается 
выгодным вложением средств в средне- и дол-
госрочной перспективе. За последние 16 лет, не-
смотря на корректировки, данный сегмент рын-
ка сохраняет жизнеспособность и огромный 
рост оборота на 1370%.

5. Для обеспечения доходности от перепрода-
жи современного искусства необходимо учиты-
вать совокупность факторов: ликвидность каж-
дого отдельного художника, его годовой объем 
продаж, географическое распределение рынка 
личных его работ. 

6. Для прироста капитала на рынке современ-
ного искусства коллекционерам следует постоян-
но следить за новостями о художниках, работы 
которых имеются в собственной коллекции, так 
как информация является основным фактором 
«создания стоимости» произведений искусства.
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РЕфЕРАт

Основные тенденции мирового арт-рынка 
2017 года. В современных условиях, на этапе инте-
грации Молдовы в ЕС, начали активно развивать-
ся новые направления, одним из которых является 
арт-бизнес. При нестабильном развитии рынка и 
отсутствии прозрачных перспектив инвесторы всё 
чаще рассматривают альтернативные инвестиции 
как способ сохранения своих средств. В статье рас-
сматриваются вопросы развития мирового рынка 
произведений искусства в 2017 году, дается обоб-
щающая оценка его состояния. Показывается про-
грессирующий интерес к арт-сфере со стороны ин-
весторов. Излагаются новые закрепившиеся тен-
денции, присущие сегодняшнему арт-рынку. Осо-
бое внимание уделяется  ситуации, сложившейся 
на рынке современного искусства. Данная статья 
позволит усовершенствовать маркетинговые от-
ношения в сфере арт-бизнеса и адаптировать не-
которые рекомендации к молдавскому рынку про-
изведений искусства.

Ключевые слова: мировой арт-рынок, совре-
менные тенденции, инвестиции.

REZUMAT

Principalele tendințe ale pieței de artă din 
lume în 2017. În condiţiile actuale, la etapa de in-
tegrare a Republicii Moldova în UE, au început să se 
dezvolte noi domenii de activitate, unul dintre care 
este art-businessul. Cu o evoluţie instabilă a pieţei 
și lipsa de perspective transparente, investitorii iau 
din ce în ce mai mult în calcul investiţiile alternati-
ve ca o modalitate de a-și păstra fondurile. Autorul 

articolului supune analizei evoluţia pieţei mondiale 
a operelor de artă în anul 2017, oferind o evaluare 
generală a situaţiei. Investitorii manifestă un interes 
tot mai sporit pentru sfera artei. Sunt prezentate 
noile tendinţe stabilite, inerente pieţei de artă de 
astăzi. O atenţie deosebită este acordată situaţiei 
de pe piaţa artei contemporane. Acest articol va 
permite îmbunătăţirea relaţiilor de marketing în 
domeniul art-businessului, dar și adaptarea unor 
recomandări la condiţiile pieţei de artă din Republi-
ca Moldova.

Cuvinte-cheie: piaţa mondială de artă, tendinţe 
actuale, investiţii

ABSTRACT

Main Trends of the World Art Market in 2017. 
In modern conditions, at the stage of Moldova’s 
integration into the EU, new directions began to 
develop actively, one of which is art business. With 
unstable market development and lack of trans-
parent prospects, investors are increasingly con-
sidering alternative investments as a way to save 
their funds. The author of the article analyzes the 
evolution of the world market of works of art in 
2017, giving a general assessment of the situation. 
Progressive interest in the art sphere is shown by 
investors. The newly established tendencies, inhe-
rent in today’s art market, are presented. Particular 
attention is paid to the situation prevailing in the 
market of contemporary art. This article will allow 
of the improvement of marketing relations in the 
sphere of art business and the adaptation of some 
recommendations to the Moldovan art market.

Key words: world art market, modern trends, in-
vestments.
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УДК  334

Implementing crm technologies into 
business processes of a company and 

structuring crm system elements

1. Introduction
In recent years, CRM have become a strategic 

base for many companies and an important factor 
in their successful activity. More and more different 
companies increase profit and improve competiti-
veness by strengthening relationships with existing 
customers and increasing their attractiveness for 
new ones. Prospects for the CRM technologies have 
taken hold of the contemporary market, creating 
the foundation for a long-term success of an increa-
sing number of companies in almost all branches 
of the economy. However, for successful implemen-
tation of CRM technologies, thorough preparation, 
reorganization of business processes, thoughtful 
choice of CRM software and optimal configuration 
of CRM system elements are necessary.

2. Key notions of CRM software
Contemporary Customer Relationship Mana-

gement (CRM) software operates a number of key 
concepts (terms) with the help of which business 
processes are organized in the company. These 
include: Leads, Deals (Opportunities), Accounts, 
Contacts, purchase (sales) funnel and so on. For the 
successful implementation of the CRM system, the-
se elements must be structured for the needs of the 
company.

|  olGa GoreMiCHina, pHd Candidate

free international University of Moldova

Leads. A lead represents any person or organiza-
tion that a company might have the potential to do 
business with. Another word for a lead is a prospect. 
CRM is used to store data about that lead. Creating 
a Lead record of information about a new lead is the 
first step users take in the sales process. As the sales 
process progresses, a Lead is ideally converted to a 
Contact, Account, and/or Deal (Opportunity). This 
conversion represents that a contact or organizati-
on is no longer just a lead, but one which company 
is likely to do business with. 

The usual structure of Lead record is the fol-
lowing: basic contact information, lead source, and 
lead status (open, disqualified, and qualified) [1]. 

Contacts and Companies (Accounts).  The core 
of CRM functionality is relationship management. It 
is designed to manage two kinds of relationships: 
business-to-consumer (B2C) and business-to-bu-
siness (B2B). Contacts are individual people with 
whom company has a relationship. Companies 
(Accounts) are organizations with which company 
has a business relationship.  There are two types of 
Contacts:

 ▪ individuals not affiliated with any companies;
 ▪ representatives of various companies provi-

ding contractual services for company. 
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The relationship between the records of company 
and contacts (second type) is one-to-many, such that 
there can be many contacts associated with a single 
company (account).  Most of the contacts will not be 
under accounts, but contacts of the second type are 
related to an account. Key data elements of a contact 
include: Name, Parent account (for the contacts of 
the second type), Role (job title or individual’s power 
in the buying process: decision maker, influencer or 
Contact), Contact info (address, phone number, and 
so on), Segmenting info (product and service inte-
rest and/or purchase history, level of engagement/
activity, Communication preferences (phone calls, 
email, and bulk email) [2].

Key fields on the company (account) include: 
Company name, Contact info (address, phone, and 
website for the organization), Parent account (hea-
dquarter), Primary contact; Sub-grids (recent op-
portunities, active entitlements); Details (product 
and service interest and/or purchase history, level 
of engagement / activity).

Deals (Opportunities).  Deals in CRM software 
are the core record type in the sales process. Used 
by the sales team, opportunities represent a poten-
tial sale for a specific customer.  Elements of Deals 
are the following:

 ▪ Status: Open, In Progress, On Hold, Won, Lost, 
Out-Sold, Canceled.

 ▪ Owner: indicates who is responsible for this 
Deal (Opportunity). Owner assignment can be for a 
specific user or a team.

 ▪ Topic: is the name of the opportunity and can 
include what they are interested in.

 ▪ Potential customer: depending on your busi-
ness model, opportunities can either be associated 
with a contact or an account, or both.

 ▪ Estimated close date: it can be used to trigger 
automation.

 ▪ Estimated revenue: this value is used in the 
Sales Pipeline report.

 ▪ Product/service line items: Product/service 
associated with an Opportunity will pull into any 
Quotes, Orders, Invoices generated from the Op-
portunity.

 ▪ Price list: if you are using the Product/service 
Catalog and want to add products to an

Opportunity you must configure a Price List and 
select it here first [3].

Purchase (sales) funnel.  The sales funnel is the 
path of the company’s customer that he must co-
ver in order to purchase goods/services: the firstly 
demonstrated interest in the company products 
is the beginning of the path and the moment of 
concluding the deals (purchase) is its completion. 
At the first stage, there is always a certain number 
of interested parties (leads or contacts), at the last 
one - usually a much smaller number of buyers. The 
key goal of the company is to expand the “bottom” 
of the funnel. In other words, it seeks to make sure 
that as many potential buyers as possible become 
real ones. 

3. Sales process organization by means of 
CRM software

CRM system is designed to support the sales pro-
cess from acquiring a new lead through the close 
of a sale. CRM has a place to store the contact infor-
mation for new leads, a place to track the follow-up 
communications (such as Phone Calls, E-mails, and 
Appointments), and the ability to qualify a Lead into 
a Contact, Company (Account) and Deal (Opportuni-
ty). CRM keeps Leads in a separate area (essentially 
quarantined) in order to ensure your main databa-
se of Accounts and Contacts does not get cluttered 
with people your organization doesn’t know.

A sales process covers the following sales stages 
Lead – Deal (Opportunity) – Quote – Order. As part 
of the Opportunity, CRM system creates a Quote 
and converts that to an Order and an Invoice. Com-
pany provides a potential customer with a quote 
(or estimate) of how much a specific product/ser-
vice would cost. Orders are accepted quotes, and 
document what specific products or services the 
customer is buying. An order is a stated intention to 
engage in a commercial transaction for specific pro-
ducts or services. Invoices are the final stage of the 
sales cycle and reflect how company bill its custo-
mers (an invoice is a commercial document issued 
by a seller to a buyer, relating to a sale transaction 
and indicating the products, quantities, and agreed 
prices for products or services the seller had provi-
ded the buyer).

In the CRM system, the sale of a product/service 
is presented as successive stages of the process that 
is conveniently displayed using the sales funnel.

Client managers record the steps in CRM in the 
process of implementing a deal. To go to the next 
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stage, it is obligatory to pass all the steps of the pre-
vious stage. The passage of each stage in CRM ne-
eds a certain amount of time. If the manager does 
not maintain the deadlines for passing the stages, 
then the deal is attributed with the status of over-
due. In this case, management can take it under 

special supervision. One of the accessible and suffi-
ciently developed CRM software is Bitrix24. Figures 
1 and 2 shows an example of successive stages of 
deals and the corresponding sales funnel in the 
CRM software Bitrix24, implemented by author in 
the company Elpo SRL.

Fig.1. Successive stages of deals in the CRM software Bitrix24

Fig.2. Sales funnel in the CRM software Bitrix24
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Each deal reflected in the CRM system has three 
main aspects: its potential (the total cost of the ser-
vices offered), a probability of its successful com-
pletion (in percentage), and the planned closing 
date. The probability of a successful completion 
increases as the deal moves from one stage to ano-
ther. Multiplying the potential of the deal by the 
probability of its success, the system records the 
expected proceeds at the planned closing date. It 
is envisaged that client managers can manually ad-
just all described parameters during operation. This 
simple mechanism allows increasing the accuracy 
of forecasting sales to 85-90%, on an average.  

All completed deals must be noted “closed” and 
the client manager must assign the deal to the re-
spective CRM status:

 ▪ “closed and won” - after the conclusion of 
the contract with the client indicating the contract 
number; or

 ▪ “closed and lost” in the event that the con-
tract between the client and the company was not 
concluded with a mandatory indication of the rea-
son for losing the deal.

Based on the experience of implementing a 
number of CRM software, it is possible to formulate 
the following recommendations for working with 
CRM software elements:

 ▪ Irrespective of the lead generation channels, 
leads should immediately fall into the CRM. It is ne-
cessary to connect the majority of channels through 
which company collects leads (telephone, e-mail, 
online chat, various forms of feedback and appeals in 
social networks and messengers, customers’ callback 
requests from the site). Without this, the percentage 
of loss of lead at the first stage will be very high;

 ▪ Each lead must have a responsible officer - 
the task of this employee is communication with 
the lead, verification of contact data, clarification of 
information and preliminary identification of needs;

 ▪ It is necessary to automate the lead proces-
sing as much as possible – use automatic commu-
nication with the lead (sending SMS or e-mail), in-
clude advertising campaigns to “warm up” the lead 
interest (adding lead to the advertising audience), 
assign a variety of automatic scripts for processing 
leads with the help of robots included in the CRM.

 ▪ It is necessary to monitor the “lead conver-
sion” indicator that determines the percentage of 

those leads who confirmed their initial interest and 
continued the dialogue with the company (became 
deals later on).

The basis of business and profit is the active bu-
yers who make repeated and regular purchases. 
Effective measures to work with them are the fol-
lowing:

 ▪ special marketing offers, promotions, loyalty 
programs;

 ▪ segmentation of the client base using RFM 
(Recency, Frequency, Monetary) - analysis.

Based on this analysis, it is possible to identify 
the most promising customers, and to intensify the 
work of managers with them, for example, sending 
an early SMS with a proposal for a new order, speci-
al discounts or bonuses.

4. CRM tools to raise efficiency of Sales De-
partments

In order to achieve a truly effective operation of 
the CRM system, it is necessary to use a number of 
special tools and modes.

 Counters are figures that indicate the 
number of imperfect cases for each of the statuses 
in CRM: leads, opportunities (deals), customers, or 
quotes. The function of counters is to minimize mis-
sed opportunities in working with clients. The sales 
manager and his/her supervisor see areas where 
the sales department activities have slowed down 
or stalled, and can effectively manage the selling 
process. It is the Counters that provide a new mo-
del for organizing the work of the sales department 
and controlling the manager’s work schedule. Sales 
managers should strive to perform all tasks of daily 
work with clients assigned to them by CRM.

Kanban. With leads, opportunities (deals) and 
accounts, the mode “Kanban” can be used. Kanban 
is a virtual board that contains certain stages of sa-
les. On this board those CRM elements are placed 
that you want to see at the moment. Kanban shows 
all transactions, as in the palm of your hand: in it, 
mini-cards of deals are divided into columns (by 
stages of sales). Kanban boards show how work 
moves from left to right, each column representing 
a stage of the overall process, or, to be more precise, 
the system that is visualized by the board. The cards 
on the board can be conveniently dragged by the 
mouse (in fact, you can transfer to the next stage in 
the sales funnel).   
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In Kanban, you do not need to study the list of 
deals for a long time in order to understand how 
many and what deals you have at the signing sta-
ge of the contract, which are only in the process of 
negotiating the terms with the client, and for whi-
ch ones everything has already been sold and you 
only need to get paid. Above each Kanban column 
(stage) is the amount, that is: how much all deals 

in this status will potentially bring, or have already 
brought.

Figure 3 shows an example of successive stages 
of deals in the Kanban mode in the CRM software 
Bitrix24, implemented by author in the company 
Elpo SRL. The goal of Kanban is formulated quite 
clearly: to plan and execute all deals on time so as 
to eventually win each deal.

Fig. 3. Successive stages of deals in the Kanban mode in the CRM software Bitrix24 

Accordingly, observing the real situation in the 
sales department (or with one individual seller), 
the supervisor (or the manager himself/herself ) will 
simply plan the actions - when and whom of the cli-
ents it will be necessary to contact.

Automation of work with leads and deals using 
robots. To start the robots, it is necessary for the sa-
les phase to be configured in CRM. For each robot it 
is possible to set the response time as:

 ▪ “immediately” - as soon as the lead (or oppor-
tunity) goes into a certain status;

 ▪ “after previous” - if you need to build a strict 
chain of actions, then this parameter will allow not 
to execute the robot until the previous one has wor-
ked;

 ▪ “after a certain time”.

Robots can perform actions in various directions:
 ▪ assign tasks to employees of the sales depart-

ment. This can be planning a call, scheduling a me-
eting, writing a notification, changing the person 
responsible for the lead, changing the status of the 
lead (conversion to an opportunity, removal);

 ▪ independently communicate with the leads/
clients. It can be: sending SMS or e-mail with a pre-
prepared text;

 ▪ showing online advertising to customers. A 
robot can add a client into your organization ad-
vertising campaigns via social networks (this can be 
Facebook, Google AdWords, Yandex, or V Kontakte). 
A robot cannot launch advertising campaigns on its 
own; it only adds contact data of a lead or client to 
the social networks that show your company ads. 
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 Fig.4 illustrates works of robots during deal process in the CRM software Bitrix24.

Automation of work with triggers. In addition 
to robots, CRM can have an automation process 
with triggers. These are a kind of electronic spies 
that work at a certain kind of an active action on 
the part of the lead and they independently move 
its status through the sales funnel or processing 
stages to the required one. Triggers can respond to:

 ▪ incoming letter;
 ▪ incoming call;
 ▪ completing the CRM form;
 ▪ message in Open Lines;
 ▪ visit of a potential client.

 Note that not all CRMs today can offer 
their customers such sales automation capabilities 
as working with robots or triggers at various stages 
of dealing with leads or deals.

Conclusions:
CRM technologies allow increasing the efficiency 

of all business processes in the company, excluding 
routine operations, better handling of less favorable 
situations and minimizing the outflow of customers. 
The CRM system offers the necessary tools to reduce 
sales cycles, increase profits, improve productivity, 

and optimize all sales channels. The CRM solution 
helps to clearly execute orders and carry out billing, 
therefore, the sales department receives a permanent 
and quick access to all necessary customer informa-
tion. Thus sales managers receive a tool for accurate 
planning, forecasting and reporting. To get all the be-
nefits of implementing a CRM solution, it is necessary 
the correct structuring of CRM system elements and 
adherence to the proposed recommendations for 
working with CRM software elements. Also critical is 
the use of automation of work with leads and deals 
using robots, triggers, “Kanban” mode, etc. 
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ABSTRACT

Implementing CRM Technologies Into Busine-
ss Processes of a Company and Structuring CRM 
System Elements. Key concepts of CRM software, 
such as lead, deal, opportunity, account, company, 
contact, etc. are described. Recommendations for 
working with CRM software elements are formula-
ted. The importance of using automation of work 
with leads and deals with the help of robots, tri-
ggers, Kanban mode, etc. is shown. Examples of 
work in the CRM software Bitrix24, implemented by 
the author in the company Elpo SRL are given.

Key words: customer relationship management, 
CRM software

REZUMAT

Implementarea tehnologiilor MRC în proce-
sele de afaceri ale unei companii și structura-
rea elementelor sistemului MRC. În articol sunt 
descrise conceptele-cheie ale software-ului MRC, 
cum ar fi decontările privind tranzacţiile comerciale 
externe, afacerea, oportunitatea, contul, compania, 
contactul etc. Sunt formulate recomandările pentru 
lucrul cu elementele software-ului MRC. Este pre-
zentată importanţa utilizării automatizării lucrului 

cu decontările privind tranzacţiile comerciale exter-
ne şi afacerile cu ajutorul roboţilor, triggerilor,  re-
gimului Kanban etc. Sunt prezentate exemplele de 
lucru în software-ul MRC Bitrix24, implementat de 
autor în cadrul companiei Elpo SRL.

Cuvinte-cheie: managementul relaţiilor cu 
clienţii, software-ul MRC 

РЕфЕРАт

Внедрение CRM-технологий в бизнес-
процессы компании и структурирование 
элементов CRM-системы. В статье описывают-
ся ключевые понятия CRM программного обе-
спечения: лид, сделка, возможность, счет, ком-
пания, контакт и др. Сформулированы рекомен-
дации по работе с элементами CRM программ-
ного обеспечения. Показана важность исполь-
зования автоматизации работы с лидами и 
сделками с помощью роботов, триггеров, ре-
жима Канбан и др. Приведены примеры рабо-
ты в CRM-системе Bitrix24, внедренной автором 
в компании Elpo SRL.

Ключевые слова: управление взаимоотно-
шениями с клиентами, CRM-программное обе-
спечение.
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e Angajarea în câmpul muncii și implicarea 

persoanelor cu dizabilități în activitatea 
antreprenorială: experiența străină

|  dr. în eConoMie natalia perCinsCHi |  lidia Maier, cercetător ştiinţific 

institUtUl național de CerCetări eConoMiCe, aȘM

până nu demulT, în sTaTele dezvolTaTe și emerGenTe 
dizabiliTaTea era consideraTă a fi un defecT indivi-

dual, iar discriminarea și marGinalizarea socială a persoa-
nelor cu dizabiliTăți  - o consecință firească a exisTenței 
unor deficiențe fizice, senzoriale, inTelecTuale sau minTa-
le. cu alTe cuvinTe, dizabiliTaTea era percepuTă ca fiind 
o maladie, o sTare paToloGică a unei persoane, care, de 
fapT, și consTiTuia rădăcina TuTuror problemelor cu care 
se confrunTa persoana respecTivă. în ulTimii 10 ani, însă, 
au fosT făcuTe proGrese semnificaTive în recunoașTerea 
și proTecția drepTurilor și liberTăților persoanelor cu 
dizabiliTăți. acesTe proGrese sunT rezulTaTul eforTurilor 
comune, maTerializaTe în adopTarea convenției privind 
drepTurile persoanelor cu dizabiliTăți și proTocolu-
lui opțional (adopTaTe la 13 decembrie 2006 de căTre 
asambleea Generală onu la new York), care au schim-
baT cardinal abordările exisTenTe față de persoanele cu 
dizabiliTăți. 

Convenţia este primul document internaţional 
amplu, care stabilește drepturile persoanelor cu 
dizabilităţi și obligaţiile statelor-părţi în promova-
rea, protejarea și asigurarea drepturilor acestor per-
soane. În special, documentul respectiv definește 

dizabilitatea ca fiind o „patologie a societăţii”,  in-
capabilă să-i cuprindă pe toţi și să se adapteze la 
diferenţe individuale, fiind, astfel,  reafirmată noua 
paradigmă a dizabilităţii, care deja nu mai este ba-
zată pe modelul medical, cum era anterior, ci pe 
modelul social.  

Bazată pe modelul social, Convenţia prevede 
că „dizabilitatea este un concept în evoluţie şi că 
aceasta rezultă din interacţiunea dintre persoanele 
cu deficienţe şi barierele de atitudine şi de mediu, 
care împiedică participarea lor deplină şi efectivă în 
societate în condiţii de egalitate cu ceilalţi” [6]. Prin 
acest document se impune o schimbare cultura-
lă cu privire la atitudinile și practicile sociale faţă 
de dizabilitate și persoanele cu dizabilităţi, care nu 
mai sunt percepute ca persoane ce au nevoie de 
acte de caritate,  tratament medical sau protecţie 
socială, ci reprezintă persoane cu drepturi, care 
au capacitatea de a lua decizii și de a-și controla 
viaţa.  Astfel, în prezent, persoanele cu dizabilităţi 
se bucură de aceleași drepturi și libertăţi funda-
mentale ca și alţi membri ai societăţii – egalitate și 
nediscriminare, transport, informaţie, egalitate în 
faţa legii, învăţământ, sănătate, muncă, protecţie 
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socială, participarea la viaţa politică, socială, cultu-
rală. Modelul social este în conformitate cu princi-
piul incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilităţi 
în toate domeniile de activitate. Actualmente, 
Convenţia este semnată de 153 de state, iar Proto-
colul Opţional – de 90 de state.

La nivelul Uniunii Europene, de asemenea, a 
fost elaborat un cadru complex de acţiuni, menit 
să abordeze problemele diverse ale persoanelor cu 
dizabilităţi. 

Planul de acţiune al Consiliului Europei 2006-2015 
privind dizabilitatea a fost elaborat pentru promova-
rea drepturilor și a deplinei participări a persoanelor 
cu dizabilităţi în societate și oferă statelor membre 
ale Uniunii Europene un instrument de planificare și 
implementare a politicilor „privind asigurarea măsu-
rilor pentru deplina participare socială a persoanelor 
cu dizabilităţi”. Acesta cuprinde cincisprezece linii 
de acţiune: (1) Informare și comunicare; (2) Mediul 
construit; (3) Transport; (4) Participare la viaţa politi-
că și culturală; (5) Viaţa în comunitate; (6) Creșterea 
gradului de conștientizare (publică); (7) Protecţie ju-
ridică; (8) Protecţie contra abuzurilor și discriminării; 
(9) Muncă; (10) Orientare și pregătire profesională; 
(11) Educaţie; (12) Protecţie socială; (13) Sănătate; 
(14) Recuperare; (15) Cercetare și dezvoltare [7]. 

Strategia europeană 2010 – 2020 pentru persoa-
nele cu dizabilităţi: un angajament reînnoit pentru o 
Europă fără bariere. Obiectivul acestei acţiuni este 
„de a oferi persoanelor cu dizabilităţi capacitatea de a 
se bucura de drepturi depline și de a beneficia complet 
de participarea la viaţa socială și economică europea-
nă, mai ales prin intermediul pieţei unice” [5]. Strate-
gia dezvoltă modelul propus de Planul de Acţiune 
privind dizabilitatea al Consiliului Europei 2006 – 
2015 pornind de la elementul fundamental care 
definește o acţiune viabilă și democratică în dome-
niu – accesibilitatea. Accesibilitatea reprezintă nu 
doar prima dintre cele opt domenii de referinţă ale 
Strategiei Europene, ci și „o precondiţie” de realizare 
a tuturor celorlalte șapte: (1) Participare; (2) Egalita-
te; (3) Ocuparea forţei de muncă; (4) Educaţie și for-
mare; (5) Protecţie socială; (6) Sănătate; (7) Acţiune 
externă [5].

Totodată, este de menţionat, că Biroul Parla-
mentului European a implementat un Cod de bună 
practică pentru încadrarea în muncă a persoanelor 
cu dizabilităţi. Prin intermediul acestui document, 

instituţiile europene se obligă „să promoveze ega-
litatea de tratament, indiferent de sex, rasă, culoare, 
origini etnice sau sociale, caracteristici genetice, lim-
bă, religie, convingeri, opinii politice sau orice alte 
opinii, apartenenţă la o minoritate naţională, avere, 
naştere, vârstă, handicap sau orientare sexuală, ad-
optând la locul de muncă norme, politici, practici şi 
comportamente, care să asigure că toţi lucrătorii sunt 
apreciaţi şi respectaţi şi pot să îşi dezvolte pe deplin 
potenţialul şi să urmeze cariera aleasă. Aceştia au 
dreptul la un mediu de lucru fără discriminare sau 
hărţuire, în care obstacolele în calea participării sunt 
identificate şi eliminate. Aceste principii ajută institu-
ţiile europene să atragă şi să reţină personalul cel mai 
bine calificat pentru a furniza cetăţenilor europeni un 
serviciu de înaltă calitate” [2]. 

Aceste principale acte legislative, adoptate și 
promovate de Organizaţia Naţiunilor Unite și Uni-
unea Europeană în domeniul dizabilităţii, demon-
strează reorientarea tot mai evidentă a politicilor 
din domeniu spre responsabilizarea societăţii în 
promovarea și asigurarea drepturilor și libertăţilor 
persoanelor cu dizabilităţi. Respectiv, toate statele 
dezvoltate și emergente, bazându-se pe principi-
ile acestor acte legislative, au luat măsuri pentru 
protecţia și incluziunea socială și economică a per-
soanelor cu dizabilităţi, adoptând un cadru de poli-
tici care oferă acestora dreptul să participe în toate 
domeniile vieţii la fel ca și toţi cetăţenii. 

Cu toate acestea, problema angajării în câmpul 
muncii rămâne a fi una din cele mai stringente pro-
bleme ale persoanelor cu dizabilităţi. Statisticile 
arată că participarea persoanelor cu dizabilităţi pe 
piaţă este mult mai redusă decât  cea a persoane-
lor fără dizabilităţi. În același timp, rata de șomaj 
a persoanelor cu dizabilităţi este mai mare în 
comparaţie cu cea a persoanelor fără dizbilităţi. De 
asemenea, nivelul de sărăcie în rândul persoanelor 
cu dizabilităţi este mai mare, acestea confruntând-
se cu un acces mai limitat la bunuri și servicii, cum 
ar fi educaţia, sănătatea, transportul, locuinţele și 
tehnologiile.

Pentru îmbunătăţirea acestei situaţii, Uniunea 
Europeană depune eforturi susţinute în vederea 
luării măsurilor de integrare a acestei categorii de 
persoane în viaţa socială și economică, în special, pe 
piaţa forţei de muncă. Politici orientate activ spre 
incluziunea pe piaţa forţei de muncă sunt puse în 
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aplicare în majoritatea ţărilor din UE. Spre exemplu, 
în multe ţări a fost introdus sistemul de cote pen-
tru angajarea în câmpul muncii a persoanelor cu 
dizabilităţi. Politica cotelor prevede obligativitatea 
patronilor cu un anumit număr de angajaţi să re-
zerve un anumit număr de locuri de muncă pentru 
persoanele cu dizabilităţi. Sistemul de cote este un 
instrument eficient prin care se încearcă să se echi-
libreze angajarea în câmpul muncii a unui grup de 
persoane, care este subreprezentat pe piaţa mun-
cii. Țări precum Marea Britanie, Danemarca, Olanda, 
Finlanda, Suedia, Estonia au respins sistemul de 
cote, însă aceste state impun angajatorilor obligaţia 
de a avea o atitudine responsabilă faţă de recruta-
rea în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilităţi, 
o atenţie deosebită acordându-se reutilării locurilor 
de muncă [16]. 

Astfel, în Marea Britanie în domeniul formării 
profesionale şi plasării în câmpul muncii a persoa-
nelor cu dizabilităţi sunt implicate serviciile guver-
namentale, serviciile specializate, care reprezintă 
agenţii private şi serviciile de muncă protejată, 
constituite din parteneriate public–privat. Sistemul 
de cote în Marea Britanie nu este valabil, iar între-
prinderile care angajează persoane cu dizabilităţi 
primesc îndemnizaţii pentru reutilarea locurilor de 
muncă a acestora, pentru achiziţionarea tehnicii 
speciale. Pentru persoanele cu dizabilităţi de vede-
re sunt acordate indemnizaţii pentru achitarea ser-
viciilor persoanei care le citește. 

În cazul în care angajatorul refuză de a angaja 
persoane cu dizabilităţi şi  nu este în stare să asigu-
re accesul la muncă, atunci tribunalul muncii poate 
recomanda companiei să respecte legea anti-discri-
minare, dar nu poate să-l constrângă pe acesta  [15].  

Unul din programele guvernamentale  care vi-
zează susţinerea persoanelor cu dizabilităţi pentru 
a se angaja sau a rămâne în muncă este Programul 
Acces la Muncă (Acces to Work). Accesul la muncă 
este o schemă de granturi discreţionare, care oferă 
asistenţă personalizată persoanelor cu dizabilităţi 
[10].  Există şi alte tipuri de asistenţă destinate re-
ducerii contribuţiilor sociale, formării profesionale 
şi asistenţei pentru persoanele cu dizabilităţi.

Linia ideologică a Suediei se înscrie în cea 
din ţările din nordul Europei, în care nu este vala-
bil sistemul de cote de angajare a persoanelor cu 
dizabilităţi. Aceasta este parte a unei politici in-

spirate de principiile generale de egalitate și ne-
discriminare, standardizare şi integrare. În Suedia, 
persoanele cu dizabilităţi se includ în domeniul de 
aplicare a politicilor de ocupare a forţei de muncă la 
fel ca şi persoanele valide. Absenţa atitudinii faţă de 
dizabilitate este justificată de participarea deplină şi 
egalitatea tuturor cetăţenilor [15].  

Evoluţia politicilor în favoarea persoanelor cu 
dizabilităţi în Suedia este bine dezvoltată în decur-
sul ultimilor ani, acestea fiind completate cu o mul-
ţime de iniţiative legislative la nivel local şi naţional. 
Un rol important în vectorul politicilor de dizabili-
tate şi menţinere a unei relaţii fructuoase cu auto-
rităţile îl au organizaţiile neguvernamentale pentru 
persoane cu dizabilităţi. Grupul SAMHALL, creat de 
către stat, este unica companie care furnizează, ex-
clusiv, servicii în domeniul muncii protejate şi are 
drept obiectiv principal oferirea locurilor de muncă 
pentru persoanele cu deficienţe grave, care nu pot 
accede la muncă în mediul ordinar. Grupul SAM-
HALL funcţionează conform filozofiei antreprenori-
atului și constă dintr-o companie-mamă şi circa 800 
de spaţii de muncă autonome sau bine integrate în 
alte servicii publice: restaurante în cadrul întreprin-
derilor şi şcolilor, cantine administrative, spaţii de 
subcontractare. Unul dintre obiectivele principale 
ale companiei este de a favoriza tranziţia angajaţilor 
în mediul ordinar de muncă, atunci când condiţiile 
le vor permite.

În Suedia nu există nici o prevedere exhausti-
vă privind angajarea obligatorie a persoanelor  cu 
dizabilităţi.  Există însă un număr de texte legislative 
care au drept obiect  incluziunea acestora pe piaţa 
muncii şi obligaţia întreprinderilor de a adapta con-
diţiile de muncă, conform necesităţilor lor [15].  

În Franța, spre deosebire de Marea Britanie și 
Suedia, este valabil sistemul de cote de angajare a 
persoanelor cu dizabilităţi. Legea în favoarea ocu-
pării persoanelor cu dizabilităţi din februarie 2005 
a instituit pentru toţi angajatorii, publici sau privaţi, 
cota de angajare a unui număr proporţional (nu mai 
puţin de 20 un.), egal cu 6 la sută din numărul to-
tal al efectivului de salariaţi. Angajatorul persoanei 
cu dizabilităţi poate percepe asistenţă din partea 
statului şi a Asociaţiei de gestionare a fondurilor 
pentru integrare profesională a persoanelor cu 
dizabilităţi. Ultima propune companiilor un set de 
servicii şi asistenţă financiară. De asemenea, o sumă 
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bănească în valoare de 1600 euro este achitată pen-
tru angajarea unei persoane cu dizabilităţi, cu un 
contract de muncă pe o perioadă nedeterminată 
sau pentru, minimum, 12 luni.

În același timp, persoanelor cu dizabilităţi le este 
atribuit  prin intermediul Comisiei de Drept și Auto-
nomie statutul de muncitor cu dizabilităţi. În acest 
caz comisia îi oferă muncitorului cu dizabilităţi re-
comandări de muncă şi, în parteneriat cu Agenţia 
Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, îi pro-
pune mai multe oferte, fie în mediul ordinar (anga-
jatul va beneficia, în acest sens, de tot sprijinul care 
decurge din legislaţie), fie în cel protejat  [15].  

Muncitorul cu dizabilităţi poate urma toate ti-
purile de formare, compatibile cu starea sa de să-
nătate. El are acces la cursuri de formare organiza-
te în cadrul contractelor de profesionalizare şi de 
stagiere, poate să urmeze cursuri de readaptare şi 
reeducare în cadrul companiei angajatoare sau în 
cadrul centrelor de preorientare şi de reabilitare 
profesională. În Franţa activează centre de instruire 
profesională la locul de muncă: Centrul de pregătire 
a angajaţilor și Centrul de pregătire a specialiștilor. 
Activitatea acestora este orientată spre susţinerea 
persoanelor cu dizabilităţi și este cofinanţată de că-
tre Asociaţia de administrare a Fondului de sociali-
zare a persoanelor cu dizabilităţi.  

Persoanele cu dizabilităţi pot participa atât în 
cadrul programelor generale de suport pentru 
persoanele aflate timp îndelungat fără un loc de 
muncă, cât și în cadrul unor cursuri de instruire a 
instituţiilor specializate [15].  

Interesantă este experienţa Germaniei. La baza 
legislaţiei cu privire la persoanele cu dizabilităţi a 
Germaniei stă ideea că reabilitarea și angajarea ul-
terioară în câmpul muncii a acestora este mai avan-
tajoasă din punct de vedere economic decât asi-
gurarea lor cu pensii și indemnizaţii de invaliditate. 
Mai mult, pentru persoanele cu grad de invaliditate 
severă a fost elaborat Programul Federal pentru 
angajarea în câmpul muncii, care prevede diferite 
facilităţi și subvenţii întreprinderilor care angajează 
persoane cu dizabilităţi.

De asemenea, a fost elaborat „Codul dreptului 
social”, care este un regulament pentru determi-
narea politicii și suportului pentru persoanele cu 
dizabilităţi. Principalele principii sunt: acordarea di-
feritor tipuri de asistenţă necesară oricărei persoane 

cu dizabilităţi sau persoane care prezintă riscul unui 
handicap, indiferent de cauza dizabilităţii; integrarea 
persoanelor cu dizabilităţi în societate; intervenţia 
în cel mai scurt timp, atunci când trebuie luate toa-
te măsurile pentru a reduce proporţiile dizabilităţii; 
principiul acordării de asistenţă individuală, axat pe 
necesităţile unei persoane cu handicap. 

Întreprinderile publice și private au obligativita-
tea de a angaja persoane cu dizabilităţi, cota cărora 
constituie 5 la sută din efectivul  total al angajaţilor. 
În caz de nerespectare a acesteia, ei vor fi constrânşi 
să achite o taxă compensatorie într-un fond mijloa-
cele căruia vor fi redistribuite pentru realizarea dife-
ritor acţiuni, cu prioritate, de inserţie pe piaţa mun-
cii, în beneficiul persoanelor cu dizabilităţi grave. 
De asemenea, au fost instituite măsuri de protecţie 
specială a persoanelor cu dizabilităţi grave contra 
disponibilizării, după o perioadă de angajare care 
depăşeşte 6 luni. Se practică reprezentarea intere-
selor persoanei cu deficienţe grave în cadrul com-
paniei de către o persoană terţă, la alegere, care îi va 
acorda asistenţă specială. Totodată, persoanele cu 
dizabilităţi primesc prestaţii complementare, care 
le ajută să se integreze mai ușor în câmpul muncii 
[15].

Noţiunea de reabilitare este foarte importantă 
în contextul politicilor de incluziune, aceasta pre-
supunând programe de formare profesională şi de 
reciclare care pot fi realizate în sectorul public sau 
privat. Gestionarea acestor cursuri ţine de centrele 
de formare profesională. Serviciile specializate de 
orientare profesională pentru persoane cu dizabili-
tăţi au misiunea de a oferi asistenţă calificată. Aces-
te servicii oferă şi informaţii cu privire la prestaţiile 
financiare în scopul inserţiei profesionale a persoa-
nelor cu dizabilităţi grave. Toate aceste servicii sunt 
gratuite [15].  

Astfel, deși statele europene au evoluat din 
punct de vedere al tratamentului persoanelor cu 
dizabilităţi, creând programe și legi care să încu-
rajeze recrutarea și angajarea acestor persoane, 
deși există facilităţi pentru angajatorii acestora, 
de cele mai multe ori persoanele care prezintă 
indisponibilităţi de ordin fizic sunt respinse la in-
terviurile de angajare, iar celor care sunt angajaţi  
li se oferă locuri de muncă necalificate și slab plă-
tite. Mulţi angajatori consideră, în mod incorect, 
că dizabilitatea este egală cu lipsa abilităţii de a-și 
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îndeplini angajamentele de muncă sau că vor fi ne-
cesare mijloace financiare prea mari pentru a reutila 
locurile de muncă pentru persoanele cu dizabilităţi. 
În plus, persoanele cu dizabilităţi se confruntă ade-
sea cu obstacole în calea educaţiei și formării nece-
sare pentru a-și găsi un loc de muncă remunerat. 
Mai mult, într-un șir de ţări, datorită prejudecăţilor 
și a modului de organizare a societăţii, persoanele 
cu dizabilităţi sunt în continuare excluse din viaţa 
socială, sunt marginalizate și ofensate în exercita-
rea drepturilor lor fundamentale, fiind obligate să 
se confrunte cu sărăcia și cu diverse bariere fizice 
și comportamentale. Spaţii publice neaccesibile, 
stereotipuri profunde care predomină în societate 
– toate sunt prezente. Femeile cu dizabilităţi sunt 
discriminate dublu: și ca persoană cu dizabilităţi, 
dar și pe criteriul de gen. 

După cum au demonstrat numeroase studii, o 
soluţie în acest caz este încurajarea acestui grup de 
persoane de a deveni lucrători pe cont propriu sau 
de a se implica în activităţi antreprenoriale. Înseși 
Convenţia ONU, la articolul 27 (f ), precizează în mod 
clar că „este esenţial să se promoveze oportunităţile 
de activitate independentă, antreprenoriat, dezvol-
tarea cooperativelor și iniţierea propriei afaceri” [6]. 
În special, activitatea pe cont propriu ar putea fi 
singura oportunitate pentru participarea activă pe 
piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi și, odată 
cu aceasta, persoanele în cauză obţin venituri și 
standarde de viaţă îmbunătăţite. În același timp, 
majoritatea acestor persoane încearcă să profite, 
prin activităţi antreprenoriale și pe cont propriu, de 
oportunităţile existente, să obţină independenţă și 
autonomie, să-și asigure echilibrul între viaţa profe-
sională și viaţa personală, să-și sporească satisfacţia 
pentru activităţile de muncă și să încerce să-și mă-
rească veniturile și alte beneficii materiale [16].

Nivelurile relativ ridicate de implicare a persoa-
nelor cu dizabilităţi în activităţi antreprenoriale și 
pe cont propriu din UE sugerează că aceste per-
soane sunt interesate în asemenea activităţi. Totuși, 
multe persoane cu dizabilităţi sunt reticente încă 
din cauza lipsei de conștientizare a acestui avantaj, 
a lipsei  de susţinere emoţională din partea familiei 
și a prietenilor, a încrederii în sine scăzute și a descu-
rajării din partea societăţii și a mediului de afaceri. 

Uniunea Europeană promovează activ spiritul 
antreprenorial și prevede măsuri de susţinere a 

activităţii pe cont propriu și a celei antreprenoria-
le. Acestea constituie o parte importantă a Planului 
de acţiune Antreprenoriat 2020, a Strategiei Europa 
2020, care tratează antreprenoriatul ca fiind o com-
ponentă-cheie a unei creșteri inteligente, durabile și 
favorabile incluziunii. Antreprenoriatul și activităţile 
pe cont propriu sunt percepute de factorii de de-
cizie politică ca o modalitate de abordare a deza-
vantajelor pe piaţa muncii și a excluziunii sociale în 
general. E de menţionat însă faptul că persoanele 
cu dizabilităţi și alte grupuri minoritare subrepre-
zentate pe piaţa muncii și în antreprenoriat nu sunt 
menţionate în mod expres în aceste importante do-
cumente de politici ale Uniunii Europene.

Un exemplu elocvent de acţiuni ale Comisiei 
Europene menite să susţină antreprenoriatul în rân-
dul grupurilor social-vulnerabile, inclusiv persoane 
cu dizabilităţi, este lansarea unui instrument de 
microfinanţare în cadrul Programului pentru schim-
bări sociale și inovare socială, destinat grupurilor vul-
nerabile. Obiectivul acestui program este să crească 
disponibilitatea și accesibilitatea microfinanţărilor 
pentru persoanele vulnerabile, care doresc să cre-
eze o microîntreprindere, precum și pentru micro-
întreprinderile existente, și să faciliteze accesul la 
finanţare pentru întreprinderile sociale. Acesta ul-
terior a fost redenumit în Program pentru ocuparea 
forţei de muncă şi inovare socială (EaSI) [3].

EaSI nu este un program izolat. Alături de Fondul 
Social European (FSE) (principalul instrument 
al UE pentru promovarea ocupării forței de 
muncă și a incluziunii sociale) [11] și Fondul 
European de Ajustare la Globalizare (FEAG) (măsuri 
de sprijin vizând: căutarea unui loc de muncă; ori-
entarea profesională; educaţia, formarea și recon-
versia profesională; îndrumarea și instruirea; spiritul 
antreprenorial și înfiinţarea de firme) [4], acesta for-
mează un set coerent de programe ale UE pentru 
promovarea ocupării forţei de muncă, protecţia so-
cială și incluziunea socială, precum și a unor condiţii 
de muncă de calitate pentru perioada 2014-2020 – 
toate vizând concomitent și susţinerea antrepreno-
riatului în rândul persoanelor cu dizabilităţi.

Programul Operaţional Capital Uman este un alt 
program al Comisiei Europene care are ca obiectiv 
creșterea economică incluzivă prin investiţii în încu-
rajarea ocupării și a mobilităţii forţei de muncă, în 
special în rândul persoanelor situate în afara pieţei 
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muncii, promovarea incluziunii sociale și combate-
rea sărăciei, precum și susţinerea educaţiei, dezvol-
tarea competenţelor și încurajarea învăţării pe tot 
parcursul vieţii. Axa prioritară 3 – Locuri de muncă 
pentru toţi are ca grup ţintă persoanele aflate în 
căutarea unui loc de muncă, în special: șomerii pe 
termen lung, persoanele inactive, persoanele de 
etnie romă, persoanele cu dizabilităţi, alte grupuri 
vulnerabile, persoanele din mediul rural. Axa prio-
ritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei 
are ca grup ţintă persoanele expuse riscului de să-
răcie și excluziune socială, în special: copiii, șomerii 
și persoanele cu venituri foarte scăzute, persoanele 
vârstnice, populaţia de etnie romă, persoanele cu 
dizabilităţi [14]. 

Persoanele cu dizabilităţi sunt susţinute activ 
prin intermediul reţelelor.  Spre exemplu, reţeaua 
COPIE (Community of Practice on Inclusive Entrepre-
neurship)  este o reţea de parteneri din diferite state 
europene implicaţi activ în  promovarea antrepre-
noriatului incluziv în Europa. 

Obiectivul principal al acestui grup de parteneri 
este de a susţine persoanele cu dizabilităţi în pro-
cesul de înfiinţare a întreprinderilor și sustenabili-
tatea lor pe termen lung prin furnizarea de servicii 
și acţiuni în funcţie de necesităţile lor și în confor-
mitate cu politicile regionale existente, profitând 
de fondurile structurale pentru regiunile europene 
(FSE și FEDR) [19].  

Totodată, și la nivelul diferitor ţări au fost imple-
mentate o serie de iniţiative pentru a susţine par-
ticiparea persoanelor cu dizabilităţi pe piaţa forţei 
de muncă prin antreprenoriat. Acestea variază în 
funcţie de obiectivele propuse, instrumentele uti-
lizate și vizează: persoanele cu anumite tipuri de 
dizabilitate;  persoanele cu caracteristici personale 
deosebite, cum ar fi șomerii sau cele care dispun 
și de alte statute sociale defavorizate și subrepre-
zentate în antreprenoriat (spre exemplu, pe crite-
rii de gen, etnie, vârstă, localitate etc.); persoanele 
orientate spre anumite tipuri de afaceri, de exem-
plu, din anumite sectoare sau cele orientate spre 
o creștere economică rapidă. Un studiu american 
care examinează evaluarea unor programe privind 
promovarea persoanelor cu dizabilităţi pe piaţa 
forţei de muncă [20] a constatat că cele mai reușite 
intervenţii au fost cele care au oferit suport perso-
nalizat unor subgrupuri cu vizibilitate redusă, în 

special, persoanelor tinere și celor cu insuficienţă 
psihiatrică.

Așadar, factorii politici trebuie să decidă care 
ar putea fi ansamblul de instrumente și pârghii 
capabile să sprijine realizarea obiectivelor urmări-
te. În general, există trei tipuri de instrumente de 
susţinere a persoanelor cu dizabilităţi în demersul 
lor antreprenorial:

 – sensibilizarea populaţiei cu privire la implica-
rea persoanelor cu dizabilităţi în activităţi pe cont 
propriu și antreprenoriale, ceea ce ar putea înlătura 
barierele din calea antreprenoriatului, care decurg 
din niveluri scăzute de încredere în forţele proprii 
și de conștientizare a riscului legat de fezabilitatea 
antreprenoriatului și activităţilor pe cont propriu în 
rândul persoanelor cu dizabilităţi etc.;

 – susţinerea financiară (granturi, împrumuturi 
subvenţionate sau garanţii de împrumut, credite 
fiscale și scutirea de taxele de înregistrare a între-
prinderilor etc.);  

 – susţinerea non-financiară (informare și semna-
lizare, consiliere și îndrumare de specialitate, precum 
și formare în domeniul abilităţilor de afaceri și de ma-
nagement. Planificarea afacerii poate implica scrierea 
unui plan de afaceri, crearea și dezvoltarea unui pro-
dus/serviciu; identificarea pieţelor potenţiale; cereri 
de finanţare; management financiar; marketing si vân-
zări; angajarea altora etc. Facilitarea accesului la Inter-
net și TI – pentru a permite persoanelor cu dizabilităţi 
să-și îmbunătăţească mobilitatea, să comunice cu 
alte persoane sau să se angajeze într-o gamă mai largă 
de activităţi) [16; 17]. 

Astfel, la nivelul statelor europene există progra-
me guvernamentale de suport pentru persoanele 
cu dizabilităţi în domeniul antreprenoriatului, dar 
și programe promovate de organizaţiile non-gu-
vernamentale. Spre exemplu, în Marea Britanie 
a fost implementat în anii 2006-2009 Programul 
Naţional Ready to Start, care a oferit persoanelor 
cu dizabilităţi informaţii, mentorat, formare de 
competenţe, consiliere și finanţare.  În cadrul pro-
gramului au participat 1382 de potenţiali antrepre-
nori cu dizabilităţi, dintre care 735 au înfiinţat noi 
întreprinderi. Sondajele participanţilor indică fap-
tul că 82% dintre clienţi au considerat că suportul 
obţinut este util, 75% au declarat că sunt mulţumiţi 
de gestionarea programului, iar 93% au susţinut că 
doresc ca acesta să continue. Participanţii au rapor-
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tat că fondul de dezvoltare a fost cel mai util ele-
ment al susţinerii, urmat de oferta de mentorat [13]. 

Blind Business Association Charitable Trust este 
o organizaţie de caritate ce oferă susţinere și încu-
rajare pozitivă și tangibilă indivizilor cu dizabilităţi, 
care sunt fie în faza iniţială,  fie în faza când și-au 
înfiinţat deja propria afacere. Prin consultanţă, în-
drumare, seminare, conferinţe, proiecte orientate 
spre necesităţi și un mic fond de granturi, aceasta 
maximizează potenţialul pentru succesul pe ter-
men lung al afacerilor prin utilizarea experienţei și 
cunoștinţelor largi ale partenerilor și utilizatorilor 
săi. Prin aceasta se intenţionează de a ajuta indivi-
zii de toate vârstele și abilităţile să depășească per-
spectiva șomajului, să obţină independenţă prin 
propriile abilităţi, eforturi și întreprinderi [1]. 

În România, în anul 2011 a fost creat Patro-
natul Întreprinzătorilor cu Dizabilităţi (PID). Aces-
ta a fost transformat la sfârșitul anului 2015 în Pa-
tronatul European al Întreprinzătorilor cu 
Dizabilități (PEID) și este prima organizaţie de tip 
patronal din Europa ce se adresează persoanelor 
cu dizabilităţi care doresc să devină antreprenori. 
Membrii PEID beneficiază de următoarele avan-
taje: (1) consultanţă de specialitate în dezvolta-
rea activităţilor și abilităţilor de antreprenoriat; (2) 
asistenţă juridică și financiară pentru începerea 
unei întreprinderi și/sau în activitatea economică 
desfășurată; (3) participarea la cursuri, traininguri 
și programe în diferite domenii, cu titlu GRATUIT, 
organizate sub egida PEID; (4) depășirea bariere-
lor de ordin psihologic; (5) dezvoltare profesională 
și personală în cadrul Patronatului prin proiectele 
implementate; (6) apărarea drepturilor și a intere-
selor membrilor; (7) integrarea mai facilă într-un 
context social sensibil; (8) posibilitatea de a do-
bândi independenţă financiară prin începerea 
propriei afaceri;  (9) îndrumarea spre a începe o 
activitate financiară independentă. Așadar, PEID 
este o organizaţie ce sprijină, integrează și îndrumă 
persoanele cu dizabilităţi care deţin o afacere, per-
soanele cu dizabilităţi care își doresc să înceapă o 
afacere, întreprinderile sociale, organizaţiile negu-
vernamentale, cât și prin dialog social, instituţiile 
statului să implementeze și să rezolve problemele 
dizabilităţii în România [18]. 

În Rusia, persoanele cu potenţial antreprenori-
al care doresc să-și înfiinţeze o afacere proprie, de 

regulă, au fost lăsate fără atenţie. De susţinere au 
beneficiat îndeosebi persoanele cu dizabilităţi care 
dispun de potenţial creativ sau știinţific. Totuși, 
în ultimul timp, sunt întreprinse unele acţiuni 
pentru implicarea persoanelor cu dizabilităţi în 
activităţi antreprenoriale:  există legi și programe de 
susţinere, însă acestea au orientare mai mult socială 
și nu permit integrarea reală în societate a persoa-
nelor cu dizabilităţi și a persoanelor care se află în 
risc de dizabilitate.  

Începând cu anul 2017, în Rusia a fost îmbunătăţit 
sistemul de susţinere a întreprinderilor mici și mij-
locii. În prezent acesta permite  susţinerea diferite-
lor categorii de populaţie în implicarea acestora în 
activităţi antreprenoriale, și anume: a fost elaborat 
Programul de susţinere de stat a categoriilor social-
vulnerabile, cum sunt și persoanele cu dizabilităţi, 
care prevede alocarea unei subvenţii în sumă de 
1500000 ruble pentru înfiinţarea și dezvoltarea afa-
cerilor proprii. Toate facilităţile pentru antreprenorii 
din categoria persoanelor cu dizabilităţi sunt stipu-
late în Codul Fiscal al Federaţiei Ruse. Persoanele cu 
dizabilităţi beneficiază de susţinere financiară pen-
tru înfiinţarea propriei afaceri și de susţinere finan-
ciară unică pentru pregătirea documentelor privind 
înregistrarea de stat a întreprinderii. În plus, persoa-
nele cu dizabilităţi pot să-și aleagă orice opţiune 
de plată a impozitelor, cea mai acceptabilă pentru 
afacerea lor [21]. 

În statele CSI, de asemenea,  se implementează 
eficient programe de susţinere financiară și nefinan-
ciară a persoanelor cu dizabilităţi. Spre exemplu, în 
Kazahstan există un program complex, denumit 
„Damu-Komek”, care prevede: cursuri în domeniul 
antreprenoriatului; obţinerea cunoștinţelor de cre-
are și dezvoltare a afacerilor, inclusiv la distanţă, 
precum și asistenţă în căutarea unui loc de muncă 
pentru persoanele cu dizabilităţi. Din contul atrage-
rii sponsorilor, în cadrul programului potenţialii an-
treprenori pot obţine utilaje necesare pentru activi-
tatea antreprenorială, precum și materiale auxiliare. 
Operator al programului este Fondul de dezvoltare 
a antreprenoriatului „Damu”, cu participarea bănci-
lor de nivelul doi și a companiilor-sponsor.

În cadrul programului „Damu-Komek” sunt pro-
movate activ istoriile de succes ale antreprenorilor 
cu dizabilităţi prin intermediul emisiunii televizate 
„Împreună” (Вместе). De asemenea, în cadrul aces-
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tei emisiuni se vorbește despre crearea micilor 
afaceri pentru persoanele cu dizabilităţi.  Pentru 
promovarea activităţilor pe cont propriu și a celor 
antreprenoriale, de asemenea, a fost creat o pagină 
web, care conţine informaţii în următoarele direcţii: 
cursuri de formare în domeniul antreprenoriatului; 
informaţii privind posturile vacante pentru per-
soanele cu dizabilităţi; extrase din acte legislative 
privind beneficiile și preferinţele pentru întreprin-
zătorii cu dizabilităţi; baze de date centralizate ale 
persoanelor cu dizabilităţi etc. [9]. 

Pentru susţinerea financiară a activităţii antre-
prenoriale a persoanelor cu dizabilităţi, Fondul de 
dezvoltare a antreprenoriatului „Damu” în partene-
riat cu Fondul de caritate   „Құс Жолы”  au imple-
mentat proiectul  „Жұлдыздарға қара‘‘ – „Privește 
la stele‘‘. Scopul acestui proiect este încurajarea dez-
voltării antreprenoriatului în Republica Kazahstan 
prin implicarea persoanelor cu dizabilităţi în aceste 
activităţi, alocându-se granturi pentru dezvoltarea 
afacerii de până la 16 milioane tenghe  [8]. 

 În acordarea asistenţei și susţinerea iniţiativelor 
antreprenoriale ale persoanelor cu dizabilităţi în 
Rusia, în regiunile sale, în statele CSI, sunt antre-
nate organizaţii și agenţii internaţionale: Fundaţia 
„Soros”, UNFPA, oficiile regionale USAID, Centrele 
OSCD. La nivel regional, au fost create peste 80 de 
asociaţii obștești care oferă susţinere persoanelor 
cu dizabilităţi în demersul lor antreprenorial. 

Concluzii
Analiza teoretică a experienţei străine privind 

abordarea problemelor persoanelor cu dizabilităţi 
a arătat că persoanele cu  diferite grade de diza-
bilitate trebuie să beneficieze de toate drepturi-
le și libertăţile în condiţii de egalitate cu ceilalţi. 
Aceștia sunt cetăţeni cu drepturi depline  care, prin 
deplina participare socială și economică, pot adu-
ce beneficii atât pentru sine cât și pentru întreaga 
societate. Deși drepturile și libertăţile lor sunt ega-
le cu ale persoanelor fără dizabilităţi, aceste per-
soane se confruntă cu probleme duble din cauza 
circumstanţelor lor unice și a naturii dizabilităţii lor.  
Iată de ce considerăm că tipurile de suporturi ne-
cesare pentru a spori angajarea în câmpul muncii 
și implicarea acestora în activităţi antreprenoriale și 
pe cont propriu trebuie să fie diferenţiate. 

La ora actuală, în Uniunea Europeană, cât și la 
nivelul statelor membre, au fost elaborate măsuri 

pentru protecţia și incluziunea socială și economică 
a persoanelor cu dizabilităţi, fiind adoptat un cadru 
de politici care oferă acestora dreptul de a se impli-
ca în toate domeniile vieţii la fel ca și toţi cetăţenii. 
Acestea variază în funcţie de obiectivele propuse,  
instrumentele utilizate. În primul rând, aceste poli-
tici sunt mai curând concentrate asupra ratelor de 
participare pe piaţa forţei de muncă în general,  de-
cât asupra ratelor de antreprenoriat în cadrul aces-
tei categorii de persoane. 

În al doilea rând, iniţiativele de implicare a per-
soanelor cu dizabilităţi în activităţi antreprenoriale 
și pe cont propriu de multe ori includ și persoanele 
cu dizabilităţi, dar nu se limitează la ele.

În al treilea rând, sistemul de cote este un in-
strument eficient, prin care se încearcă să se echi-
libreze angajarea în câmpul muncii a persoane-
lor cu dizabilităţi, care este un grup de persoane 
subreprezentat pe piaţa muncii. Însă, în acest caz, 
nu se ţine cont de faptul că angajatorii au nevoie 
de lucrători, și nu de invalizi. De aceea, este mult 
mai important de a elabora iniţial programe de re-
abilitare profesională a persoanelor cu dizabilităţi, 
transformând aceste persoane în lucrători, iar mai 
apoi de a lua măsuri de facilitare a angajării acesto-
ra în câmpul muncii. Aceste programe sunt cu atât 
mai necesare cu cât se cunoaște faptul că instituţiile 
educaţionale speciale nu asigură pregătirea profe-
sională a persoanelor cu dizabilităţi la nivelul care 
să le garanteze acestora competitivitatea pe piaţa 
muncii. Totodată, instituţiile educaţionale nu sunt 
adaptate pentru persoanele cu dizabilităţi, ale căror 
capacităţi psihosomatice necesită o infrastructură 
specială, spaţii și echipamente speciale pentru lo-
curile de studiu și metode speciale de predare. Toc-
mai din această cauză gama de specialităţi pe care 
le pot obţine persoanele cu dizabilităţi este îngustă.

În Republica Moldova, persoanele cu dizabilităţi 
se bucură de toate libertăţile și drepturile sociale și 
economice conform legislaţiei. Asigurarea dreptu-
lui la muncă a persoanelor cu dizabilităţi este pre-
zentă în documentele strategice privind angajarea 
lor și în cele de politici în domeniul incluziunii so-
ciale și sunt bazate pe principiile și prevederile le-
gale internaţionale. De facto, însă, situaţia acestor 
persoane este critică, ele nu sunt motivate să-și 
realizeze dreptul la muncă. În special, activitatea 
antreprenorială și pe cont propriu, ca alternati-
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vă pentru plasarea în câmpul muncii, deși nu este 
restricţionată pentru persoanele cu dizabilităţi, 
totuși,  la iniţierea acestor activităţi, ele se confrun-
tă cu diverse bariere. Mai mult, politica cu privire la 
antreprenoriat nu prevede până în prezent măsuri 
de susţinere a antreprenorilor și potenţialilor antre-
prenori în rândul persoanelor cu dizabilităţi. Toate 
acestea înrăutăţesc și mai mult  viaţa și activitatea 
persoanelor în cauză. 

Principala instituţie publică din Republica Mol-
dova care oferă servicii de suport în angajare este 
Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă 
(ANOFM). Unica susţinere reală în domeniul an-
treprenoriatului, de care beneficiază persoanele 
cu dizabilităţi la ora actuală, este cea acordată de 
ONG-uri.
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REZUMAT

Angajarea în câmpul muncii și implicarea 
persoanelor cu dizabilități în activitatea antre-
prenorială: experiența străină. Autorii prezin-
tă experienţa susţinerii angajării persoanelor cu 
dizabilităţi în câmpul muncii în unele state dez-
voltate și emergente. Este expusă succint situaţia 
persoanelor cu dizabilităţi în Republica Moldova. 
Este expusă practica internaţională de implicare a 
persoanelor cu dizabilităţi în activitatea antrepre-
norială, inclusiv în Uniunea Europeană, Rusia și CSI 
etc. Sunt formulate concluzii și propuse unele reco-
mandări pentru facilitarea accesului persoanelor cu 
dizabilităţi pe piaţa muncii. 

Cuvinte-cheie: activitate antreprenorială,
Convenţia privind drepturile persoanelor cu 
dizabilităţi, persoane cu dizabilităţi, statele UE, CSI, 
antreprenoriat, Republica Moldova.

ABSTRACT

Employment of Persons with Disabilities and 
Their Involvement in Entrepreneurial Activity: 
Foreign Experience. The authors present the ex-
perience of supporting the employment of persons 
with disabilities in some developed and developing 
countries. The situation of persons with disabiliti-
es in the Republic of Moldova is briefly presented. 
The international practice of involving persons with 
disabilities in entrepreneurial activity, including in 
the European Union, Russia and CIS, is briefly pre-
sented. Conclusions are drawn up and suggestions 
are proposed to facilitate the access of persons with 
disabilities to the labor market.

Keywords: entrepreneurial activity, Convention 
on the Rights of Persons with Disabilities, persons with 
disabilities, EU states, CIS, entrepreneurship, Republic 
of Moldova.

РЕфЕРАт

Занятость людей с ограниченными воз-
можностями и их вовлечение в предприни-
мательскую деятельность: зарубежный опыт. 
В статье представлен опыт поддержки занятости 
людей с ограниченными возможностями в неко-
торых развитых и развивающихся странах. Крат-
ко представлена ситуация людей с ограничен-
ными возможностями в Республике Молдова. 
Выявлена международная практика вовлечения 
людей с ограниченными возможностями в пред-
принимательскую деятельность, в том числе в 
Европейском Союзе, России и СНГ. Были сдела-
ны выводы и разработаны некоторые рекомен-
дации по облегчению доступа людей с ограни-
ченными возможностями на рынок труда. 

Ключевые слова: предпринимательская де-
ятельность, Конвенция о правах лиц с ограни-
ченными возможностями, лица с ограниченны-
ми возможностями, государства-члены ЕС, СНГ, 
предпринимательство, Республика Молдова.
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CZU: 001.89

Intellectual creation - reconsidering 
the disciplinary system.  

new research challenges in the  
era of the knowledge economy

as iT is widelY known, The conTemporarY socieTY is 
characTerized bY an accenTuaTed asserTion of re-

search in all fields of knowledGe, especiallY in science, in 
view of The rhYThm of The Geo and eco-poliTical Transfor-
maTions which are TakinG place. The developmenT of These 
areas also involves The reinforcemenT of The disciplinarY 
connecTions.

The epistemic, historical and social conditions 
have transformed interdisciplinarity, multidisciplina-
rity and transdisciplinarity into explicit dimensions 
of the current theoretical consciousness. This issue 
is currently reflected in several scientific papers pre-
senting ample debates between the radical theore-
ticians of logical empiricism and those known under 
the “new philosophy of science”. As a result of several 

|  aniŞoara dUiCă, 
valaHia University of tarGoviste,  
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|  nina roŞCovan, 
aCadeMy of eConoMiC 
stUdies of Moldova,  
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Head of eUropean proGraMs  
and proJeCts laBoratory,  
institUte for eConoMiC  
researCH and eUropean  
stUdies aseM
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liliana CondrațCHi,  
aCadeMy of eConoMiC stUdies  
of Moldova, repUBliC of Moldova,  
Head of sCienCe serviCe aseM,   
sCientifiC researCHer

analyses, we gave priority to contemporary views, we 
tried to justify the grounds for a theory of knowledge 
organization and, its core, a theory of disciplinary, 
interdisciplinary, transdisciplinary and multidiscipli-
nary connections. We have focused our attention 
from “theory” to “discipline” then to “knowledge or-
ganization”. This approach corresponds to the spirit 
of complementary dialectics, since what we call the 
segmental organization of knowledge represents, 
together with the knowledge content, the comple-
mentary sides of the cognitive process and the foun-
dation of the intellectual creation.

Both the individual and the society have acquired a 
rich cognitive experience, expressed in huge volumes 
of knowledge, in process and communication proces-
sing, but also in the diversification of the investigated 
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areas. From the intuitive and integral vision to the 
more recent forms of mental equipping objectified 
in capacities of learning, problem solving, theoretical 
analysis and abstraction, intellectual comprehension 
and creation. The interconnection is a profound and 
persistent trend of the human mind, present in the re-
lation of words in a language, of notions in reasoning, 
in acts of reasoning generating hypotheses, princi-
ples, explanations or patterns of things.

The intellectual creation stems from the effects 
of the overall analysis of some disciplines and their 
various connections. Knowledge once produced or, 
more precisely, while being designed, is also organi-
zed to facilitate the retrieval, specificity, and exit from 
the expensive overlaps and repetitions. Knowledge 
necessarily falls within its disciplinary grounds, and 
through interdisciplinary, transdisciplinary and mul-
tidisciplinary “effect” these boundaries are overco-
me, thus, ensuring knowledge growth and develo-
pment. The interdisciplinary, transdisciplinary and 
multidisciplinary forms integrate the knowledge and 
develop it through interdependencies of cooperati-
on, thus, generating, as appropriate and by the de-
gree of complexity of interferences, new entities of 
knowledge, new organizations, and new disciplines, 
thereby defining the intellectual creation.

The mechanisms of the disciplinary, dynamic 
and supple connections also contribute to maintai-
ning the unity of knowledge under the conditions of 
inherent proliferations.

The interdisciplinarity, transdiplinarity and mul-
tidisciplinarity, often confused with the unification 
of knowledge, remain a desideratum of the pro-
found evolution of knowledge and the intellectual 
creation. Different types of disciplinary connecti-
ons, based on universal rules, can provide an ope-
rant and profitable comprehension of the tremen-
dous amount of knowledge.

Knowledge necessarily falls within its discipli-
nary grounds, and through the interdisciplinary, 
transdisciplinary and multidisciplinary “effect” the-
se frontiers are overcome, thus stimulating the in-
tellectual creative capacities.

However, it is all the more necessary to define 
the concept of discipline as this term is still vaguely 
understood. It is usually used as an equivalent to 
the term “science”, “theory” or “field” of knowledge.

Today science and theory means “scientification”, 
a specific constraint of a theoretical nature. Con-

sequently science includes the ensemble of scientific 
disciplines. Therefore, it is inappropriate to reduce 
all the types of disciplines to scientific ones, and 
to extrapolate the science, without any ground, to 
all cases when the systemic thinking (different from 
common thinking) is concerned.

Eleonora Masini writes in a study that is still valid 
today: “... we consider science as the total knowled-
ge accumulated and developed ... We must under-
stand and accept, at least theoretically, the exis-
tence of other types of science in other cultures, 
different from the “science” which developed in the 
Western culture” [2].

The field of systematic knowledge is the first level 
of the context in which, and in relation to which, the 
discipline and the interdisciplinary process are defi-
ned. The second, more comprehensive level of con-
textuality is the culture of the epoch, the space in 
which the field and the disciplines it encompasses 
operate and the multiple determinations it suffers. 
As people surpassed their syncretistic experience, 
by elaborating the rules of dissociation, segmenta-
tion of knowledge, and grouping by similar content 
or by close finalities, they moved into the phase of 
systematic knowledge.

Therefore, the values are either object of research 
for a number of disciplines: aesthetics, art theory, 
ethics, theory of action, history, axiology, sociolo-
gy etc., or the points of orientation and interpre-
tation of scientific approaches (the idea of truth is 
the fundamental value of science) [9]. The values 
come from the universe of culture where the fi-
eld of knowledge has a double referential, that of 
the connotation and that of the specific ontology 
(physical, social, human). They appear as different 
substructures of the discipline in the form of ideas, 
presuppositions, symbols, metaphors, images that 
cannot always be formalized and axiomatized, and 
require a decipherment. Values express beliefs or 
purposes related to knowledge and creation.

Erich Jantsch, along with R. G. H. Siu, distinguished 
between the intrinsic values and instrumental values 
“characteristic of fundamental science” showing that 
the normative concepts and the operational analysis 
(application-oriented) may be inherent to the ratio-
nal knowledge and, in a more complex form, to the 
intuitive knowledge and lack of knowledge. Other 
subcomponents are linked to the value structure, 
such as metaphorisation, the types of rationality 
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that specify the horizons of the discipline, the style of 
thinking, the disciplinary fundamentals, the types of 
discourse, the definitional structure we are conside-
ring, but we are not treating distinctly [8].

Interdisciplinary reports. For F. Gonseth, the 
“knowledge situation” from which any research 
approach and any cognitive engagement stem, 
assumes that “certain means of expression, certain 
research processes, and a certain set of pre-establi-
shed knowledge” are given [3]. The phrase, of cour-
se, refers, to a great extent, to the disciplines in their 
historical view. That is why we consider necessary 
to study the “disciplinary situation” as a symptom of 
the “knowledge situation”. Disciplinarity has its core 
as an essential form of organizing knowledge and 
intellectual creation.

We call cognitive processes in the valid functio-
ning of the theoretical framework, in fact, the rela-
tionships between the components, between them 
and those of other disciplines. The co-action and 
complementarity of the interdisciplinary relation-
ships within the architectural framework is ensured 
by the coherence, as well as the relative stability of 
this framework, unity, complexity, and no less the 
specificity of the theoretical approach. They expre-
ss the degree of theorization, their process character 
and implicitly their open structure.

The discipline is also a logical-linguistic construc-
tion, in addition to an epistemic, cognitive articula-
tion generating the discourse universes specific to 
the respective research fields. Even the elaboration 
of a general conception of the world, as an act of 
philosophy, composes its statements which are ex-
pressed in a certain disciplinary framework, that of 
philosophy. This raises the issue of differentiating 
between what we call “approach”, “perspective”, or 
“angle of interpretation”, and the discipline that 
usually generates it.

Generally, the interactive processes are much 
more complex than the usual schematics we ope-
rate with. The interdisciplinary, cross-disciplinary, 
and multidisciplinary relationships between the 
components create a network of mutual influences 
and contextualization (the form of sub-disciplines, 
the formation of “theory-networks” and their appli-
cations in mature disciplines). The intra-disciplinary 
coherence is often achieved under co-disciplinary 
incidents through “meta” levels. In this context, we 

could mention, for example, the case of logic which 
presides over any disciplinary approach, “The New 
Philosophy of Science” which states that a discipline, 
even a scientific one, does not only develop through 
the development of intra-disciplinary mechanisms, 
but also by the external psychological, sociological 
and historical influences through the connections 
with these disciplines and the referential context of 
culture. In such cases, the cognitive processes, the 
forms of reasoning indicate theoretical structures, 
and thus from disciplinary components become ap-
proaches: conceptualization, modeling, theorization, 
algorithmization, semiotisation and languages, valo-
rization. We are inclined to believe that the cognitive 
processes adapt the content acquired through the 
experience of knowledge in the forms of disciplinary 
organization, to the theoretical framework corres-
ponding to these institutions.

It might be useful to equate the “way of approa-
ch” with what we call “way of interpretation”, that is 
a concept with a greater overall coverage. For exam-
ple, the modeling, as a cognitive process, encom-
passes the specific operations of “idealized repre-
sentation of real objects”, correlated with a theory, a 
language, a hypothesis, with logical forms, a method, 
etc. But modeling can, in a rigorous way, involve a 
mathematical vision. Sometimes, however, it is kept 
only in representations such as those encountered in 
extra-scientific disciplines (in philosophy, in cultural 
anthropology, in the study of mentalities, etc.). Thou-
ght processes and interpretation ways contribute to 
the configuration of the architecture and depend 
on the specificity of these architectures. Among the 
epistemological conceptions we mention: realism, 
constructivism, apriorism, institutionalism, relati-
vism, dialectics, historicity, operationalism, pheno-
menalism, instrumentalism, holism, systemism, 
empiricism, logistics and many others. Such ways of 
reasoning are most often diagnosed by specialized 
epistemological analyzes [6]. Practitioners are not al-
ways interested in staying in one of these perspecti-
ves of understanding the process of knowledge and 
intellectual creativity.

The structure of a discipline is extremely complex. 
It cannot be detected “with the naked eye”, because 
each component in its architecture often involves 
elements as well as functions, which relate very di-
fferently and dynamically to the architecture of the 
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whole discipline, or other disciplines, in ways of re-
asoning which have become real patterns or para-
digms. The mere fact of collecting observations and 
data on the so-called reality raises unpredictable is-
sues reflected in tremendous amounts of materials.

Modern epistemology, by studying the structure 
of theory in scientific disciplines, has discovered an 
entire cognitive universe in this synthesis approach. 
The theory and the systems of theories involve re-
lationships with the architecture of the whole disci-
pline and, moreover, with its contents. Today we are 
talking about a necessary typology of the theories 
[5] and a typology of the relations between them 
(M. Bunge [1] reminds of formal, semantic, pragma-
tic and asymptotic relationships). The theories are 
also distinguished by the cognitive processes in-
volved, being intuitive, formal, factual, speculative, 
empirical, and “closed”.

Therefore, since theories are never built in an 
epistemological vacuum, they have a theoretical 
consensus framework which is the discipline. The 
extensions or the connections to other areas of 
knowledge or other applications, “revolutions” take 
place in this framework, and the relations with the 
“general science” are also accomplished through 
the disciplinary metabolism as well as the interac-
tion with the entire universe of culture.

Knowledge has two proximity levels of integrati-
on, that of discipline and that of the cognitive field. In 
the universe of culture, knowledge and intellectual 
creation interfere with the whole human creation 
and it represents the level at which socialization 
processes of producing knowledge and intellectual 
creation occur.

The experience of the individual knowledge mul-
tiplies and socializes over time, and thus, as a whole, 
it can become a collective cognitive experience and 
collective intelligence. It is manifested and objectified 
by its results in what we call the field of systematized 
knowledge anchored in the broader and co-substan-
tive context of the universe of culture (conceived as a 
referential). The experience of knowledge (historical 
and collective) includes two approaches:

1. The experience related to reality understan-
ding and explaining – movement of ideas and acqui-
ring knowledge;

2. The experience of knowledge organization 
and objective knowledge in the theoretical fra-

mework of the disciplines (with the components 
and the respective cognitive processes), explaining 
the ideas and ways of interpretation.

In the evolution of the discipline, based on the 
movement of ideas, some components and cogni-
tive processes acquire different or dominant signi-
ficance (e.g. the period of experiment dominance, 
theory, modeling, etc.)

Several theoreticians, predominantly involved in 
the academic scientific research, consider the disci-
plinary system, transdisciplinarity, pluridisciplinari-
ty and interdisciplinarity a necessity for the intellec-
tual creation, the contemporary research in the age 
of the knowledge economy, namely due to the evo-
lution of content and the complexity of knowledge.

The dynamics of the scientific knowledge are 
done evolutionary, based on the “normal” science, 
and revolutionary, based on the “extraordinary” 
science. The “normal” science is based on the pa-
radigm that is already recognized by the scientific 
community and comes with solutions that have 
precedents in the field. The “extraordinary” science 
approaches ways and solutions such as the “abnor-
mal problem” (problem of moving to another theo-
ry) through paradigm reconstruction [4].

CONCLUSIONS
Starting with the second half of the 20th cen-

tury, the scientific production tends to grow and 
evolve, so that knowledge is multiplied with the 
emergence of new disciplines. Hence the indispen-
sable need of developing links between different sci-
entific disciplines. In the context of the contempora-
ry scientific research and intellectual creation, in the 
age of contemporary scientific economic knowled-
ge, there is no question of the accumulation of frag-
mented knowledge - as an effect of the role of scien-
ce in fragmenting or interpreting them “separately” 
in well-defined disciplines -, but to apply the most 
diverse knowledge and to build an intellectual crea-
tion, a reactive and practical scientific knowledge in 
response to today’s complex problems.
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ABSTRACT

Intellectual Creation - Reconsidering the Disci-
plinary System. New Research Challenges in the 
Era of the Knowledge Economy. The intellectual 
creation stems from the effects of the overall analy-
sis of some disciplines and their various connections. 
Knowledge once produced or, more precisely, while 
being designed, is also organized to facilitate the re-
trieval, the specificity, and the exit from the expensi-
ve overlaps and repetitions. Knowledge necessarily 
falls within its disciplinary grounds, and through in-
terdisciplinary, transdisciplinary and multidisciplinary 
“effect” these boundaries are overcome, thus, ensu-
ring knowledge growth and development. The inter-
disciplinary, transdisciplinary and multidisciplinary 
forms integrate the knowledge, and develop it thro-
ugh interdependencies of cooperation, thus, gene-
rating, as appropriate and by the degree of comple-
xity of interferences, new entities of knowledge, new 
organizations, and new disciplines, thereby defining 
the intellectual creation.

Key words: interdisciplinary, transdisciplinary, 
multidisciplinary, intellectual creation, object of re-
search 

REZUMAT

Creația intelectuală – reconsiderarea sistemului 
disciplinar. Noile provocări ale cercetării în era eco-

nomiei cunoaşterii. Creaţia intelectuală este rezultatul 
efectelor de analiză în ansamblu a unor discipline și ale 
conexiunilor variate dintre acestea. Cunoștinţele, odată 
produse sau, mai exact, în același timp cu elaborarea 
lor, se organizează pentru a facilita regăsirea, specifi-
citatea și ieșirea din suprapuneri și repetări costisitoa-
re. Cunoașterea intră, în mod necesar, în temeiurile ei 
disciplinare, iar prin „efectul” interdisciplinar, transdis-
ciplinar şi multidisciplinar se depășesc aceste frontiere, 
astfel asigurând-se creșterea și dezvoltarea cunoașterii. 
Formele interdisciplinare, trans-disciplinare și multi-
disciplinare integrează cunoașterea şi o dezvoltă prin 
interdependenţele de cooperare, generând, după caz 
și după gradul de complexitate a interferenţelor, noi 
entităţi de cunoaștere, noi organizări și noi discipline, 
prin urmare, definind evoluţia creaţiei intelectuale.

Cuvinte-cheie: interdisciplinaritate, transdisci-
plinaritate, multidisciplinaritate, creaţie intelectuală, 
obiect de cercetare

РЕфЕРАт

Интеллектуальное творчество – пере-
смотр дисциплинарной системы. Новые за-
дачи исследований в эпоху экономики зна-
ний. Интеллектуальное творчество является 
результатом воздействия общего анализа раз-
личных дисциплин и связей между ними. Зна-
ния, как только они были созданы, или, точнее, 
одновременно с их разработкой, они организо-
ваны для облегчения поиска, специфики и вы-
хода из дорогостоящих перекрытий и повторе-
ний. Знания обязательно подпадают под дисци-
плинарные основания и, благодаря междисци-
плинарному, трансдисциплинарному и много-
дисциплинарному «эффекту» эти границы пре-
одолеваются, этим самым обеспечиваются рост 
и развитие науки. Междисциплинарные, транс-
дисциплинарные и многодисциплинарные фор-
мы объединяют знания и развивают их посред-
ством взаимозависимостей, генерируя, при не-
обходимости, новые знания, новые структуры и 
новые дисциплины, тем самым развивая интел-
лектуальное творчество.

Ключевые слова: междисциплинарность, 
трансдисциплинарность, многодисциплинар-
ность, интеллектуальное творчество, объект 
исследования.
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CZU 347.78 : 061.1

EU Orphan Directive and Aspects of its 
Implementation in Associated Countries 

The arTicle devoTed To The analYsis of experience of 
implemenTaTion of The direcTive 2012/28/eu of 

The european parliamenT and The council of 25 ocTober 
2012 on cerTain permiTTed uses of orphan works1. The rele-
vance of The Topic is deTermined bY The reform of copYriGhT 
leGislaTion in The counTries – counTerparTs of associaTion 
aGreemenTs beTween The european union and The european 
aTomic enerGY communiTY and Their member sTaTes, of The 
one parT, and The republic of moldova, of The oTher parT 
as well as wiTh ukraine and GeorGia and inTeresT in These 
counTries in implemenTaTion of The direcTive.

The main aims of the Directive included facili-
tation of creation of the European Digital Libraries, 
dissemination of the European cultural heritage, 
promoting free movement of knowledge. The same 
aims are topical to facilitate access to national cul-
tural heritage for Association countries and effecti-
ve implementation of digitization programs.

There will be outlined: the basic provisions of 
the Directive which require the adoption of laws 
and by laws, experience in management of orphan 
works of the selected EU member-states; as well as 
recommendations to government agencies - to im-
plement the Directive.

It should be mentioned that peculiarities of the 
Orphan Directive implementation were analysed in 

1 OJ L 299, 27.10.201, P. 5-12.

|  yUriy Kapitsa,
proJeCt “sUpport to enforCeMent

of intelleCtUal property riGHts” – Moldova

a number of surveys, initiated in the EU, academic 
publications2. 

The basic provisions of the Directive to be imple-
mented in the national legislation.

The norms of material law concerning orphan 
works, which usually are transported to the natio-
nal legislation on the level of laws, include:

- the types of  publicly accessible libraries, edu-
cational establishments and museums, archives, 
film,  audio heritage institutions and public-service 
broadcasting organisations with the competence 
to provide certain uses of orphan works (Art. 1.1);

2 Orphan works survey. Summary report. EUIPO. 2017, p. 55, 
available at https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/
webdav/guest/document_library/observatory/documents/
reports/Orphan_Works_Survey_Summary_Report/Or-
phan_Works_Survey_Summary_Report.pdf [Accessed 14 
August 2018]. Marcella Favale, Simone Schroff, Aura Bertoni. 
Requirements for Diligent Search in the United Kingdom, 
the Netherlands, and Italy. Report 1. EnDOW. February 2016, 
p. 48. Aura Bertoni, Flavia Guerrieri, Maria Lillà Montagnani. 
Requirements for Diligent Search in 20 European Countries. 
Report 2. EnDOW. June 2017, p. 226. Victoria Stobo, Kris Erick-
son, Aura Bertoni and Flavia Guerrieri Current Best Practices 
among Cultural  Heritage Institutions when Dealing with 
Copyright Orphan Works and Analysis of Crowdsourcing Op-
tions. Report 3. EnDOW. May 2018, p. 62. Orphan works: Re-
view of the first twelve months. Intellectual Property Office. 
2015, p. 24, available at https://assets.publishing.service.gov.
uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/
file/487209/orphan-works-annual-report.pdf [Accessed 14 
August 2018]. Borghi, M. and Karapapa, S. (2013), Caroli, C. et 
al. (2012), Economou, M. (2017), Stobo, V., Patterson, K., Erick-
son, K. and Deazley, R. (2018), etc.
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- the types of works the Directive applies to:  
(Art. 1.2-1.4);

- the definition of the orphan works (Art. 2);
- the definition of the end of orphan work status 

(Art. 5);
- permitted uses of orphan works (Art. 6);
- the circumstances on paying the compensati-

on to right holders of orphan works (Art. 6.5).
The Directive includes requirements for conduc-

ting a diligent search for the work or phonogram 
by organisations referred to in Art. 1(1) (Art. 3). It 
should be mentioned the requirement of the Direc-
tive to Member State to determine the sources for 
the search, that are appropriate for each category 
of works or phonogram in question in consultation 
with the right holders and users (Art. 3.2). Such a 
list should include at least the relevant sources, lis-
ted in the Annex to the Directive. These provisions 
usually requires the adoption of by-law with the list 
of corresponding sources for the search and me-
chanism and procedures of communication and 
receiving information from organisations, having 
corresponding information and data bases.

Also the Directive requires that organisations, 
which provide diligent search, should maintain 
records of their diligent searches and that these 
organisations should provide the specific informa-
tion to the competent national authorities: (Art. 
3.5). It means - it would be appropriate to provide 
through by-law in what standard the information 
on diligent search should be maintained by such 
organisations as well requirements, considering ap-
propriate preservation of these data.

The important provision of the Directive is that 
the  Member States shall take the necessary mea-
sures to ensure that the information provided to the 
competent national  authority, should be recorded 
in a single publicly accessible online database, es-
tablished and managed by the Office for Harmoni-
zation in the Internal Market (the Office) (Art. 3.6). 

According to that model - in the countries 
which follow the mentioned approach and are 
not EU Member States - should be envisaged the 
competence of a specific ministry (agency, institu-
tion) to keep such a data base, as well requirements 
and standards of its management and accessibility. 
When developing such requirements - the experi-
ence of maintaining the orphan works data base by 

EUIPO should be taken into consideration.
Article 5 of the Directive requires that Member 

States shall ensure that a right holder in a work or 
phonogram, considered to be an orphan work, has, 
at any time, the possibility of putting an end to the 
orphan work status in so far as his rights are concer-
ned. It means that appropriate procedure should 
be adopted for the right holders informing on their 
rights as well as on managing the corresponding 
requests and taking decisions on putting the end 
of an orphan work status, paying the right holder 
compensation if appropriate.

  The categories of the works the Directive ap-
plies to

The Directive provides exceptions for the use 
only for some categories of the works and phono-
grams, including: 

(a) works published in the form of books, jour-
nals, newspapers, magazines or other writings, 
contained in the collections of publicly accessible 
libraries, educational establishments or museums 
as well as in the collections of archives or of film or 
audio heritage institutions;

(b) cinematographic or audiovisual works and 
phonograms contained in the collections of publi-
cly accessible libraries, educational establishments 
or museums as well as in the collections of archives 
or of film or audio heritage institutions; and

(c) cinematographic or audiovisual works and pho-
nograms produced by public-service broadcasting 
organisations up to and including 31 December 2002 
and contained in their archives, which are protected 
by copyright or related rights and which are first publi-
shed in a Member State or, in the absence of publica-
tion, first broadcast in a Member State (Art. 1(2)). Also 
the Directive in some cases applies to unpublished 
works and phonograms defined by Art. 1(3).

It is important that the Directive does not en-
visage orphan status for standalone artistic works 
like photographs, maps, plans and drawings. At the 
same time, according to Art. 1(4) of the Directive 
and par. 3 of the Annex to the Directive in the print 
sector, the Directive also covers visual works, such 
as photographs and illustrations, design, architec-
ture contained in these published works3. 

3 See also p. 4 of the Proposal for a Directive of the European 
Parliament and the Council on certain permitted uses of or-
phan works. Brussels, 24.5.2011. COM(2011) 289 final. 
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The procedure of a diligent search
In 2016-2018, three reports have been publi-

shed on requirements for diligent search in the EU 
Member-States by the EnDOW project. Also several 
projects have been launched: for creation of the 
EU wide system to assess and register the rights 
status of audiovisual works (FORWARD)4; tool for 
identification of authors, of public domain works, 
orphan works, out-of-print works and works which 
are still commercially available (Arrow)5; designing 
a system for determining the orphan work status of 
library and other institutions (EnDOW)6. The most 
important results are the identification in the EU 
Member-States – the organizations with records 
that should be checked for possible information on 

4 Framework for an EU-wide audiovisual orphan works re-
gistry, available at http://project-forward.eu/ [Accessed 14 
August 2018].
5 Registry of Orphan Works Management System. Ar-
row. eContentplus project. Grant Agreement ECP-2007-
DILI-527003 ARROW, available at 
https://pro.europeana.eu/files/Europeana_Professional/
Projects/Project_list/ARROW/Deliverables/D6.2%20Regis-
try%20of%20Orphan%20Works%20Management%20Sys-
tem.pdf [Accessed 14 August 2018].
6 EnDOW Diligent Search Tool, available at http://diligent-
search.eu/ [Accessed 14 August 2018].

authors or right holders. According to the EnDOW 
Report 2 (2017) for some countries substantial part 
of sources is freely accessible online

In Poland in particular the list of sources for the 
search is provided in the appendix to the imple-
menting Order by the Minister of Culture and Natio-
nal Heritage7. Limiting a search to the sources, listed 
in the Order, would be as a rule sufficient to con-
sider that search diligent. It is pointed also, that if 
an organization knows or should have known, that 
there are other sources where information is likely 
to be found, and did not use them, such a search co-
uld not be considered to have been done in a good 
faith (EnDOW report 2 (2017), p. 120). The compari-
son of the sources for published books, indicated in 
the Annex to the Directive and in the list, adopted 
by Order, is given below.

7 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go z dnia 23 października 2015 r. w sprawie wykazu źródeł, 
których sprawdzenie jest wymagane w ramach staranny-
ch poszukiwań uprawnionych do utworów i przedmiotów 
praw pokrewnych, które mogą być uznane za osierocone, 
oraz sposobu dokumentowania informacji o wynikach sta-
rannych poszukiwań. 6 listopada 2015 r. Poz. 1823, available  
at http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/1823/1 [Ac-
cessed 14 August 2018].

Sources for the published books (Annex to the Directive 
2012/28/EU)

Sources for the published books for the Poland (EnDOW)*

Legal deposit, library catalogues and authority files maintained 
by libraries and other institutions

National Library Warsaw (freely accessible online, FAO)
Jagiellonian Library Kraków (FAO)
Appropriate libraries (because of a specific topic or character 
of a work)
Regional libraries entitled to receive obligatory copies or regio-
nal libraries preparing regional bibliographies - for works about 
regional issues
Polish Chamber of Books (source is not locatable online)

The publishers’ and authors’ associations in the respective 
country

Association of Authors ZAiKS
Association of Polish Writers (source is not locatable online)
Union of the Polish Men of Letters (source is not locatable on-
line)
Polish Pen Club (source is not locatable online)
Publisher of a given publication, if existing

Existing databases and registries, WATCH (Writers, Artists and 
their Copyright Holders), the ISBN (International Standard Book 
Number) and databases listing books in print

WATCH (FAO)
ISBN (FAO)

The databases of the relevant collecting societies, in particular 
reproduction rights organizations

Collecting society for scientific and technical works (KOPIPOL) (FAO)
Association of Authors and Publishers Copyright Polska (regis-
tration required)

Sources that integrate multiple databases and registries, in-
cluding VIAF (Virtual International Authority Files) and ARROW 
(Accessible Registries of Rights Information and Orphan Works)

VIAF (FAO)
ARROW (FAO)

* Aura Bertoni, Flavia Guerrieri, Maria Lillà Montagnani (2017), p. 214.
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The practical importance is EnDOW Diligent 
Search Tool for determining the orphan work sta-
tus. By answering on-line questions and having the 
list of organizations in the EU member-states were 
the diligent search could be provided – it is possi-
ble to define the statutes of the work. The above 
mentioned on-line search report can be used by 
any eligible institution to record the work to the Or-
phan Works Database at the European Intellectual 
Property Office. 

The most difficult question is that the informa-
tion at one or another organization could be not 
in digital form and without automatic search tools 
that could slow down the search.

It is beneficial as it shows the experience of the 
Intellectual Property Office of the United Kingdom 
to provide guidance for diligent search for different 
categories of the works: film, music and sound or-
phan works; literary works, unpublished literary 
work, visual art, photograph8. Also the IPO provides 
samples of diligent search for the different catego-
ries of works. 

The organization of a publicly accessible on-
line database of orphan works

This task is substantial to provide access of pub-
lic to the orphan works. The publicly accessible or-
ganizations, referred to in Art. 1(1) of the Directive, 
could establish such databases. The important role 
plays the central publicly accessible online data-
base of orphan works which could be managed by 
the Intellectual property office or other organisa-
tion with the competence to maintain the database.

The EU IPO Orphan Works Database provides the 
possibility to search under title, description, cat-
egory, right holder. It contains information on or-
phan works contained in the collections of publicly 
accessible libraries, educational establishments and 
museums, as well as archives, film or audio heritage 
institutions and public-service broadcasting or-
ganisations established in the Member States9. It is 
provided for each of the work information on title 
of the work, description, category of the work, or-

8 Orphan works diligent search guidance for applicants. IPO, 
available at https://www.gov.uk/government/publications/
orphan-works-diligent-search-guidance-for-applicants [Ac-
cessed 14 August 2018].
9 Orphan Works Database. EU IPO, available at https://euipo.
europa.eu/ohimportal/web/observatory/orphan-works-db 
[Accessed 14 August 2018].

ganization, information on right holder as well as it 
is possible to go to on-line procedure to claim of a 
status change of orphan work.

As to licensing schemes - the United Kingdom 
Orphan Works Register10 contains information on 
applications for an orphan work license, licenses 
issued and applications that have been refused. 
The register could be searched by title of the work; 
description of the work; any known identifying 
number (ISBN for books); category of work; name of 
known right holders; status of the license applica-
tion; orphan works application number. 

 The uses of the orphan works
The orphan works contained in the collections 

of the cultural heritage institutions (publicly ac-
cessible libraries, educational establishments and 
museums, archives, film or audio heritage institu-
tions) as well as public service broadcasters indi-
cated in Art 1.1 of the Directive, could be used by 
them without any license: by making the orphan 
work available to the public, within the meaning 
of Article 3 of Directive 2001/29/EC; by acts of 
reproduction, within the meaning of Article 2 of 
Directive 2001/29/EC, for the purposes of digiti-
sation, making available, indexing, cataloguing, 
preservation or restoration (Art. 6.1). 

Such exception covers only literary works, cin-
ematographic works and audiovisual works but not 
other categories of works, like photographs, draw-
ings. Such uses could be only in the framework of 
these organizations to achieve aims related to their 
public-interest missions (Art. 6.2). 

It should be mentioned that some EU Member 
States implemented a framework for commercial 
and non-commercial licensing of such works. 

Regarding the orphan works uses - the con-
siderable interest is paid to the United Kingdom 
experience. The Intellectual Property Office issued 
a number of guidances on orphan works, includ-
ing Orphan works overview for applicants, Orphan 
works commercial and non-commercial licenses, 
Orphan works process for returning right holders, 
Orphan works appeals process, etc.11

10 https://www.orphanworkslicensing.service.gov.uk [Ac-
cessed 14 August 2018].
11 Orphan works guidance. IPO, available at https://www.
gov.uk/government/collections/orphan-works-guidance 
[Accessed 14 August 2018].
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According to guidance:  an orphan works li-
cense: applies only for use in the  United Kingdom; 
can be for commercial or non-commercial use, is 
non-exclusive, can last up to 7 years and could be 
renewed. Before applying for the license - the ap-
plicant should carry out a diligent search for right 
holders. It is envisaged application and license fees. 
After making an application – the IPO will check 
that the diligent search was maid according to 
the requirements. Also, there are sent to applicant 
the terms and conditions that apply to the license. 
The license fee varies, depending on the types of 
orphan work and purpose of usage. Also in appli-
cation could be refused, if it is considered that a 
proper diligent search hasn’t been made; proposed 
treatment, adaptation or alteration of the orphan 
work is derogatory or it wouldn’t be in the public 
interest to issue a licence.

The  Guidance contains the list of non-commer-
cial licences with symbolic price: £0.10 + VAT per 
work for: free hand outs for live event, exhibition 
or similar use in a live event, exhibition or similar; 
in newsletter, bulletin, e-newsletter or e-bulletin; in 
non-commercial promotional material - print and 
digital; digitize and make available online, includ-
ing on social media; preservation purposes; use on 
stage or in performance; educational purposes - use 
in learning/training materials, including e-learning; 
use in thesis/dissertation; personal use12.

For commercial licenses - the cost of the license 
depends on how many works are intended for li-
censes and form of uses of the work. The license 
fees are set by looking at the prices charged for us-
ing similar non-orphan works in the same way. 

Compensation payment to the right holders
The Directive envisaged that a fair compensati-

on is due to right holders that put an end to the or-
phan work status of their works for the use that has 
been made by the organizations, referred to in Ar-
ticle 1(1). Member States are free to determine the 
circumstances, under which the payment of such 
compensation may be organized. The level of the 
compensation shall be determined within the limits 

12 Guidance Orphan works commercial and non-commer-
cial licenses. 2 August 2016. IPO, available at https://www.
gov.uk/government/publications/orphan-works-commer-
cial-and-non-commercial-licences/orphan-works-commer-
cial-and-non-commercial-licences [Accessed 14 August 
2018].

imposed by Union law, by the law of the Member 
State, in which the organization which uses the or-
phan work in question is established (Art . 6(5)).

In the UK  -  where it is less than 8 years since the 
orphan works license was issued - the IPO should 
pay the right holder license fee in respect of that 
work (or relevant part of the license fee where there 
are multiple right holders). Unclaimed license fees 
should be used to offset the costs of setting up and 
running the licensing scheme. Any surplus funds 
will then be used to fund social, cultural and educa-
tional activities, or otherwise at the discretion of the 
Secretary of State13. 

Conclusion. Experience of the EU shows the 
importance of effective implementation of the Or-
phan Directive as legal solution for digitization and 
promoting access to orphan works. The ongoing 
initiatives of the EU on access to out of commerce 
works should be taken into consideration14, as well 
as the possible development of the Orphan Works 
system (Orphan works survey. EUIPO (2017), p. 37). 
In the implementation phase it is important not only 
to implement the basic provision of the Directive in 
the corresponding legal act - but also to provide 
adoption of by-laws or laws with indication of the 
list of corresponding sources for the diligent sear-
ch; the mechanism of receiving information for the 
diligent search from cultural institutions and public-
service broadcasting organizations; the standards 
for maintaining records of diligent searches for the 
cultural institutions and broadcasting organizati-
ons; the procedure to provide information by these 
institutions to the competent national authorities; 
the requirements for the preservation of the diligent 
search data; the competence of a specific institution 
(ministry, agency, other institution) to a data base of 
orphan works;  requirements for its management; 
procedure for the right holders, informing on their 
rights and managing their requests; procedure of 
putting the end of an orphan work status, paying the 
compensation to the right holder etc. 

13 Orphan works licensing scheme guidance for right hol-
ders. Published 29 October 2014. IPO, available at https://
www.gov.uk/government/publications/orphan-works-pro-
cess-for-returning-right-holders [Accessed 14 August 2018].
14 Proposal for a Directive of the European Parliament and of 
the Council on Copyright in the Digital Single Market. Brus-
sels, 14.9.2016. COM(2016) 593 final.
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ABSTRACT

EU Orphan Directive and Aspects of its Imple-
mentation in Associated Countries. The mecha-
nism of implementation of the Directive 2012/28/
EU on certain permitted uses of orphan works in 
the countries - members of Association Agree-
ments with the EU is analyzed. The experience of 
some EU Member States is presented in the organi-
zation of a diligent search, managing orphan works 
data bases, licensing orphan works. Except the im-
plementation of the basic provisions of the Directi-
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ve in the Laws on Copyright and Related Rights - it 
is noted the need for adoption of by-laws with the 
list of corresponding sources for the diligent sear-
ch; the mechanism of receiving information for the 
diligent search, the standards of managing orphan 
works databases, the procedure of licensing, put-
ting the end of an orphan work status, paying the 
compensation to the right holder, etc. 

Key words: copyright, orphan works, licensing, 
European Union, associated countries. 

REZUMAT

Directiva Uniunii Europene privind operele 
orfane și aspectele privind punerea în aplicare a 
acesteia în țările asociate 

Se analizează mecanismul de punere în aplica-
re a Directivei 2012/28/UE privind operele orfane 
în statele care au încheiat acorduri de asociere cu 
Uniunea Europeană. Este citată experienţa statelor 
membre ale UE în ceea ce privește organizarea unei 
căutări corecte în stabilirea statutului unei opere 
orfane; întreţinerea bazelor de date ale operelor 
orfane, licenţierea acestora. Se remarcă relevanţa 
adoptării actelor care determină: o listă a surselor 
de căutare adecvată; mecanismul de obţinere a 
informaţiilor în căutări, standardele de menţinere 
a bazelor de date ale operelor orfane, mecanisme-
le de acordare a licenţelor, plăţile către deţinătorii 

drepturilor de autor a remuneraţiei, încetarea statu-
tului operei orfane etc.

Cuvinte-cheie: drepturi de autor, opere orfane, 
licenţiere, Uniunea Europeană, ţări asociate.

РЕфЕРАт

Директива Европейского Союза о сирот-
ских произведениях и вопросы ее импле-
ментации в ассоциированных странах. Ана-
лизируется механизм имплементации Директи-
вы 2012/28/EU о сиротских произведениях в го-
сударствах, заключивших соглашения об ассо-
циации с Европейским Союзом. Приведен опыт 
государств-членов ЕС в организации должно-
го поиска при установлении статуса сиротско-
го произведения; ведения баз данных сиротских 
произведений, их лицензирования. Отмечает-
ся актуальность принятия актов, которые опре-
деляют: перечень источников для должного по-
иска; механизм получения информации при по-
иске, стандарты ведения баз данных сиротских 
произведений, механизмы лицензирования, вы-
платы субъектам авторского права вознаграж-
дения, прекращения статуса сиротского произ-
ведения и др.

Ключевые слова: авторское право,  сирот-
ские произведения, лицензирование, Европейский 
Союз, ассоциированные страны.  
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CZU 001.89

Edificarea societăţii bazate pe cunoaştere 
în Republica Moldova: practici bune, 

orientări, probleme, sugestii (2)

prezenTa cerceTare a fosT realizaTă în cadrul pro-
iecTului „plaTforma piloT penTru asiGurarea evalu-

ării caliTății şi vizualizarea conținuTului şTiințific diGiTal 
din rm” (2015-2018), cod 15.817.06.13.a, link căTre 
proiecT: hTTp://idsi.md/sciform.

Acronime utilizate: CDI – cercetare-dezvolta-
re-inovare; CNAA – Consiliul Naţional pentru Acredi-
tare şi Atestare; ANACEC – Agenţia Naţională pentru 
Asigurarea Calităţii în Cercetare; MECC – Ministerul 
Educaţiei, Culturii și Cercetării; IDSI – Institutul de Dez-
voltare a Societăţii Informaţionale; IBN – Instrumentul 
Bibliometric Naţional,  AGEPI – Agenţia de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală; BNS – Biroul Naţional de 
Statistică; RM – Republica Moldova; SUA – Statele Uni-
te ale Americii; UE – Uniunea Europeană.

10. Reforme și politici în știință
Să examinăm pe scurt reformele întreprinse în 

ultimii ani în domeniul CDI. Pentru început, un ci-
tat din Nichita Stănescu: „Inovaţia nu se face făcând 
copacul cu frunzele în jos şi cu rădăcinile în sus, ci 
schimbându-i pământul de subt şi cerul de deasu-
pra” (Nichita Stănescu, „Punctul de fugă”). Ştiinţei 
din Republica Moldova, la fel, ar trebui să i se schim-
be „pământul de subt şi cerul de deasupra”. Nu se 
fac reforme de dragul reformelor sau pentru a uimi 
lumea, ci pentru a îmbunătăţi, optimiza şi eficientiza 
munca oamenilor, instituţiilor din domeniu. De ace-
ea trebuie să fie elaborate strategii și politici pe ter-

men mediu și lung, strategii de creștere economică, 
a bunăstării populaţiei, urmărind cu consecvenţă 
atingerea scopurilor propuse. Pentru a evolua, noi 
nu putem conta pe folosirea mâinii de lucru ieftine, 
aceasta nu și-o pot permite nici ţări ca China sau In-
dia, cu o populaţie enormă. Accentul trebuie pus pe 
eficienţa muncii, pe organizarea ştiinţifică a aceste-
ia. În acest scop, avem nevoie de zestrea ştiinţei, de 
şcoli ştiinţifice, de locuri și forţă de muncă de înaltă 
calificare, pentru ca elita intelectuală să poată să se 
realizeze profesional acasă. Avem nevoie și de un 
program vast de învăţare prin cercetare. Dar cine 
să facă ordine în casa ştiinţei? Bineînţeles, oamenii 
de știinţă. Scopurile şi etapele reformei trebuie să 
reiasă din noile achiziţii ale ştiinţei, urmând ca şti-
inţa să dicteze necondiţionat. Din acest punct de 
vedere, ar fi mai corect ca departamentul chemat 
să diriguiască ştiinţa, educaţia şi cultura să fie de-
numit Ministerul Cercetării, Educaţiei şi Culturii. În 
vârful piramidei trebuie să se situeze ştiinţa. Ceea 
ce nu înseamnă că o va face în detrimentul celor-
lalte componente. Scopurile urmărite de reformă – 
crearea unei societăţi inteligente, sustenabile. Din 
păcate, reformele întreprinse în Republica Moldo-
va seamănă mai mult cu o hărţuială. Amintim în 
acest context trecerea voluntaristă, fără argumente 
știinţifice, de la judeţe la raioane, efectul fiind emi-
namente negativ. Și în știinţă se întâmplă, respec-
tiv, să fie realizate reforme asemănătoare, cum ar 

|  dr. în fiziCă ion HolBan,
institUtUl de dezvoltare  
a soCietății inforMaționale
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fi comasarea și divizarea repetată a unor instituţii, 
făcută de hatârul cuiva. Drept exemplu poate servi 
crearea Institutului de Management, Dezvoltare Ru-
rală şi Perfecţionare, care, la doar câteva luni după 
acreditare, a fost desfiinţat. În domeniul finanţării 
activităţii știinţifice, reformele adeseori se rezumă 
la reducerea drastică a finanţării, de parcă iniţiatorii 
acestora și-ar propune ca scop testarea rezistenţei 
cercetătorilor. Reformele trebuie să fie realizate 
conform unei strategii bine gândite, în baza unor 
concepte argumentate suficient. 

 11. Problemele de strategie
Nicio ţară din lume nu-și poate permite să dez-

volte în mod egal toate ramurile știinţei, să efectu-
eze cercetări pe întreg perimetrul ei. Fiecare ţară 
este nevoită să-și concentreze resursele umane și 
materiale în câteva direcţii prioritare, să-și asume 
la nivel naţional un set de priorităţi strategice. Pro-
blemele de strategie și de alegere a direcţiilor prio-
ritare în cercetare nu sunt simple. Priorităţile sferei 
CDI trebuie să fie corelate cu cele ale dezvoltării so-
cial-economice, educative  și politice a ţării. Ele reies 
din politicile de dezvoltare durabilă, de asigurare a 
ţării cu energie, materii prime, produse alimentare, 
informaţii veritabile, asistenţă medicală, protecţia 
mediului ambiant, locuri de muncă calificată, ni-
vel de educaţie performant. Pentru edificarea unei 
societăţi bazate pe cunoaștere, informaţional avan-
sată, statul găsește de cuviinţă să intervină la nivel 
legislativ, executiv (parlament, guvern, președinţie) 
în gestionarea știinţei, dar nu și în procesul cercetă-
rii, căci știinţa are logica ei interioară de dezvolta-
re, care trebuie respectată. În fond, știinţa este un 
sistem care beneficiază de autoorganizare, autono-
mie și independenţă în ceea ce privește obiectele 
și metodele de investigare. De regulă, se dezvoltă 
domeniile știinţifice în care există tradiţii, rezultate 
remarcabile, școli știinţifice, încadrare meritorie în 
comunitatea știinţifică internaţională. De o atenţie 
aparte se bucură domeniile știinţelor naturii și cele 
ale vieţii, care permit înţelegerea structurii intime 
a materiei moarte și vii. Totodată, se ţine cont de 
tendinţele mondiale, se iau în considerare noile do-
menii apărute recent, care promit avantaje impor-
tante și o perspectivă sigură pentru evoluţia de mai 
departe a ţării.

Se vorbește frecvent despre dezvoltarea 
știinţelor reale, însă aceasta încă nu înseamnă că tre-

buie neglijate cercetările în domeniul istoriei, cultu-
rii, civilizaţiei, definitorii pentru poporul nostru. Da-
tele arheologice (de exemplu, cele de la Cucuteni) 
demonstrează că suntem pe aceste locuri de peste 
5000 de ani. De aici reiese nevoia de a ne preciza 
punctele stabile de la care ne revendicăm istoria: 
continuitatea noastră milenară pe acest pământ, 
unitatea de origine, limbă și istorie, apartenenţa 
la arealul românesc de cultură, latinitatea noastră. 
Sunt probleme de stringentă actualitate, acest fapt 
demonstrându-l și o recomandare dată de un cerce-
tător în autoreferatul tezei sale de doctorat (2007) 
[12]: „A anula Hotărârea Sovietului Suprem al RSS 
Moldova Cu privire la Avizul Comisiei Sovietului Su-
prem al RSS Moldova pentru aprecierea politico-juri-
dică a Tratatului sovieto-german de neagresiune și a 
Protocolului adiţional secret din 23 august 1939, pre-
cum și a consecinţelor lor pentru Basarabia și Bucovi-
na de Nord (nr.149-XII din 23 iunie 1990), conotaţia 
politico-juridică a căreia pune la îndoială temeiurile 
istorice și politice ale Statului Moldovenesc con-
temporan, Republica Moldova, alimentează și în-
curajează spirite iredentiste și tendinţe separatiste”. 
Într-adevăr, pe lângă faptul că acest enunţ este unul 
fals, el e periculos, existenţa statului se pune pe sea-
ma Pactului Ribbentrop – Molotov, adică începe cu 
28 iunie 1940, și aruncă o umbră de îndoială asupra 
calităţii cercetărilor efectuate în domeniile socio-
economice.

12. Însușirea practicilor bune, orientarea că-
tre țările dezvoltate

În peregrinările pe căile astrale, spune știinţa, 
omul trebuie să se miște vectorial, nu brownian, 
spre zone ale stabilităţii. Să ţină cont de bunele 
practici existente. Astfel a procedat și Republica 
Moldova, atunci când a ales să se asocieze cu statele 
UE, ţări cu dezvoltare durabilă, democratice, stabile 
ca sisteme politice, cu guvernări de înaltă calitate, 
cu sisteme CDI și educaţionale inteligibile și eficien-
te, cu tradiţii și experienţe milenare, cu speranţă de 
viaţă mult mai mare decât în alte părţi. Aceste state 
le încurajează pe cele din vecinătate să-și dezvolte 
propriile sisteme CDI – originale, bazate pe tradiţii, 
pe păstrarea și dezvoltarea diversităţii, pe folosirea 
la maxim a cunoștinţelor moderne și a ingeniozităţii 
oamenilor. Integrarea în spaţiul european al cerce-
tării și în cel al învăţământului superior, racordarea 
la criteriile, standardele și bunele practici europene 
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a devenit pentru Moldova un deziderat al zilei. Mol-
dova a semnat Declaraţia de la Bologna, a aderat la 
Principiile Salzburg, a făcut alţi pași de armonizare a 
cadrului normativ propriu din sfera CDI cu cerinţele 
și standardele europene. În spaţiul european  multe 
lucruri le va putea realiza împreună cu România: o 
serie de documente sunt deja traduse în română, 
a fost testată experienţa acumulată de comunita-
tea europeană în diverse domenii, astfel încât ţara 
noastră va fi în câștig de cauză, urmează doar să fo-
losească la maxim aceste oportunităţi. 

Pentru a demonstra că alegerea vectorului euro-
pean de dezvoltare este corectă, vom urmări cum 

se realizează profesional oamenii de știinţă din 
acest spaţiu. În calea vieţii fiecare are o ţintă pre-
cisă – profesiunea pentru care s-a pregătit încă de 
pe băncile școlii. De aceea, este important ca omul 
să se realizeze profesional în viaţă. În ţările din Vest, 
UE, SUA, oamenii de știinţă au posibilitatea de a-și 
valorifica talentul și aptitudinile până la cel mai înalt 
nivel. Drept dovadă poate servi numărul de laureaţi 
ai Premiului Nobel în domeniul fizicii, chimiei, me-
dicinii, fiziologiei și economiei, care și-au realizat 
cercetările în instituţii din UE și SUA (fig.2). Cifrele 
vorbesc de la sine, deci orientarea Republicii Mol-
dova către aceste ţări este corectă. 

Fig. 2. Repartiţia pe ţări a numărului de laureaţi ai Premiului Nobel în domeniul știinţelor (1901-2017).

În lumea civilizată există un cult al pregătirii pro-
fesionale, fiecare om are ţinta sa de pregătire profe-
sională. Realizarea profesională a cercetătorilor con-
tează enorm. Faptul că munca oamenilor de știinţă 
nu este solicitată echivalează cu refuzul contribuţiei 
acestora, drept consecinţă a unei atare atitudini 
este plecarea lor din ţară. Republica Moldova pier-
de oamenii cu potenţial intelectual înalt nu numai 
din domeniul știinţei, dar și din învăţământ. În foar-

te multe licee din republica noastră lipsesc profe-
sorii de fizică, matematică, chimie, biologie. Cu 
siguranţă,  oprirea exodului acestor cadre constituie 
o problemă de stat majoră, de cea mai stringentă 
actualitate.

13. Problema actelor normative
Pentru orientarea mai eficientă în sfera ştiinţei, 

învăţaţii fac o clasificare a disciplinelor ştiinţifice. 
Nomenclatorul în vigoare al specialităţilor știinţifice 
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cuprinde 6 domenii ştiinţifice, 37 de ramuri ştiinţi-
fice, 110 profiluri, 399 de specialităţi. O dată la cir-
ca 15 ani, fiecare ţară îşi adaptează Nomenclatorul 
specialităţilor ştiinţifice la noile realităţi ale zilei. Din 
punctul nostru de vedere, nomenclatorul actual e 
mai imperfect: 37 de ramuri e prea mult, numărul 
optim ar fi 25, așa cum a fost în cel precedent. Nicio 
instituţie furnizoare de date statistice în domeniu, 
inclusiv BNS, nu prezintă date pentru 37 de ramuri, 
ne mai vorbind de faptul că pentru o ţară mică 
aceste date sunt nesemnificative; doar acumulate 
pe parcursul mai multor ani ele pot constitui o ima-
gine concludentă a activităţii din sfera CDI, adică 
pot deveni date generatoare de noi cunoştinţe. De 
asemenea, 399 de specialităţi sunt prea multe pen-
tru republica noastră;  Nomenclatorul din Armenia, 
de exemplu, are aproximativ 100 de specialităţi. În 
plus, Nomenclatorul specialităţilor ştiinţifice nu este 
armonizat cu cel al specializărilor de la primele 
două trepte ale învăţământului superior – licenţă și 
masterat, precum și cu cel al studiilor de bacalaure-
at. Este inexplicabil faptul că din nomenclator a fost 
exclusă specialitatea „limba română”.

Știinţa este comparabilă cu o mare uzină; aici, în 
plus la munca creativă, se consumă un  volum mare 
de muncă de rutină, dar necesară, care ţine de pre-
gătirea cadrelor, activităţile de expertizare, de popu-
larizare a știinţei etc. Pentru a nu periclita activitatea 
creativă prin activităţi mai puţin importante, în mul-
te ţări se stabilesc standarde (praguri) minime (mai 
simple și mai flexibile, „inteligente”) de performanţă 
pentru cercetători, de exemplu, publicarea a cel 
puţin 3 lucrări știinţifice în reviste de circulaţie 
internaţională în timp de 5 ani, susţinerea unei 
teze de  doctorat sub conducerea persoanei res- 
pective. Acest lucru se referă și la actele normative. 
La  noi au fost aprobate mai multe acte normative 
„stufoase”, cu numeroase încrengături, cum ar fi 
Regulamentul privind abilitarea cu dreptul de condu-
cător de doctorat, aprobat prin Hotărârea Comisiei 
de Atestare a CNAA, nr. AT 5/8-2 din 09.10.2014, cu 
modificările ulterioare, deși acest regulament putea 
să se limiteze la 3-4 cerinţe, mai principiale. Există și 
un ghid cu pretenţii de act normativ, care reglemen-
tează modalitatea de scriere a unei teze de doctorat:  
Ghid privind perfectarea tezelor de doctorat şi a auto-
referatelor, aprobat prin Hotărârea Comisiei de Ates-
tare a CNAA, nr. AT 03/11 din 23 aprilie 2009. Este 

necesar de a evita reglementările prea detaliate ale 
cerinţelor privind perfectarea tezelor de doctorat: 
volumul și structura, repartiţia conţinutului pe para-
grafe, numărul de pagini, prezentarea în instanţe a 
10-14 exemplare ale tezei tipărite ș.a. În cazul tezelor 
de doctorat, contează autenticitatea și originalitatea 
rezultatelor obţinute, gradul de fundamentare şti-
inţifică a concluziilor şi a recomandărilor formulate, 
numărul de articole ştiinţifice publicate la tema tezei 
respective în reviste cu referenţi, numărul și calitatea 
implementărilor realizate, actualitatea bibliografiei. 
Este necesar de a acorda instituţiilor, în general, și 
cercetătorilor, în particular, mai multă libertate de-
cizională, în beneficiul calităţii și eficienţei cercetări-
lor, de exemplu, să fie reglementată mai flexibil data 
susţinerii examenelor de doctorat, nu doar într-o 
sesiune sau două anual. De asemenea, este necesar 
de unificat la nivel naţional, de redus și de optimizat 
numărul de indicatori conform cărora instituţiile ela-
borează rapoartele, precum și numărul de rapoarte 
pe care trebuie să le prezinte instituţiile de cercetare 
și cercetătorii în organizaţiile care monitorizează ac-
tivitatea acestora. 

Mai semnalăm aici și existenţa în actele norma-
tive a unor ambiguităţi, ce urmează să fie excluse. 
De exemplu, termenul „profil” se utilizează în dife-
rite contexte cu sensuri complet diferite, profilul la 
care este acreditată o instituţie de cercetare, profilul 
știinţific din Nomenclatorul specialităţilor știinţifice, 
profilul la care este abilitată o revistă știinţifică, pro-
filul unui liceu etc.

14. Problema limbajului științific 
Această problemă pare a fi una inventată, însă, 

evident, prezintă un aspect cât se poate de real și de 
serios al știinţei. Încă Cervantes (1547-1616) afirma 
că în casa ştiinţei se intră prin uşa limbii folosite, la 
început prin cea a limbii materne, apoi prin cea a 
limbajului ştiinţific. La fel cum nu ar trebui să exis-
te o linie de demarcare între ştiinţă şi învăţământ,  
la fel ea nu trebuie să existe și între învăţământ şi 
limba de însuşire a noilor cunoştinţe. De aceea, o 
datorie a oamenilor de ştiinţă este de a elabora ter-
minologia ştiinţifică naţională, de a o aduce în albia 
culturii. Nu în zadar se spune în Franţa: „Lecţia de 
fizică este în primul rând o lecţie de limba franceză, 
lecţia de chimie este în primul rând o lecţie de lim-
ba franceză, lecţia de biologie este în primul rând 
o lecţie de limba franceză”. Cultura este cu atât mai 
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avansată cu cât ea retopeşte în creuzetul limbii mai 
multe cunoştinţe. Limba română începe să devină 
și în Republica Moldova o limbă a cercetării, o limbă 
cultă. De aici și necesitatea de a ne integra esenţial 
în arealul ştiinţei şi culturii românești, de a avea cât 
mai multe programe de cercetare și de studiu co-
mune cu România. Este necesar, mai ales, de a avea 
manuale comune, cu o ţinută ştiinţifică şi lingvistică 
adecvată cerinţelor zilei. Proba limbii culte este pro-
ba intrării cu demnitate în casa ştiinţei. Atunci când 
s-a format Comisia Superioară de Atestare (1992) 
şi a fost elaborat Nomenclatorul specialităţilor şti-
inţifice, pe parcursul unui deceniu s-a schimbat de 
câteva ori denumirea specialităţii „limba  română” – 
în „limba de stat” şi viceversa, pe când denumirea 
specialităţii „îngheţul veşnic”, problemă de care nu 
e preocupat nimeni în Republica Moldova, rămânea 
neatinsă – o dovadă clară a implicării brutale a fac-
torului ideologic în activitatea știinţei, lucru ce nu 
trebuie să se întâmple în nici un caz [13]. 

Îndepărtarea de cultura şi şcoala românească, 
politică pe care încearcă să o promoveze unele per-
soane cu titlu ştiinţific, este o  capcană genetică. 
Moldovenii de la Balta, fosta capitală a RASSM,  care 
au ignorat problema lingvistică, înghiţind cârligul 
„limbii moldoveneşti deosebite de cea română”, au 
dispărut ca „naţiune”. Astăzi se vede clar că cei care 
în anii ‘90 s-au pronunţat contra revenirii la grafia 
latină, nu au avut dreptate. Grafia latină a înlesnit 
mult computerizarea republicii, trecerea ei la socie-
tate informaţională. Copiii din Transnistria, care frec-
ventează şcoli cu predare în „limba moldovenească 
în bază de grafie chirilică” şi cu programe învechite 
(nu din vina lor), nu fac faţă cerinţelor zilei. Statul 
se vede nevoit să-i înscrie în instituţiile din dreapta 
Nistrului fără examene de admitere, prin dispoziţii 
date de MECC, ceea ce nu este normal.

Faţă de anul 1992, când s-a format Comisia Su-
perioară de Atestare, calitatea tezelor de doctorat și 
a actelor normative, din punct de vedere lingvistic, 
s-a schimbat radical doar în sens pozitiv. Numai în 
cazul unei scrieri lingvistice corecte pot fi percepute 
lacunele de conţinut. Rolul tot mai susţinut al limbii 
române în societate, în perioada independenţei, a 
condus la schimbări pozitive esenţiale, la amelio-
rarea mediului de studiu, celui cultural și celui de 
comunicare. Dacă mai înainte tematica ştiinţifică 
nu prea avea priză la populaţie, astăzi lucrurile au 

avansat, populaţia este interesată tot mai mult și 
mai mult de problemele știinţifice.

15. Imixtiunea politicului în sfera CDI
După cum am menţionat și mai înainte, știinţa 

are specificul ei de dezvoltare, ea fiind permanent 
în căutarea adevărului știinţific. De aceea activitatea 
instituţiilor de cercetare, rezultatele știinţifice nu 
trebuie în nici un caz supuse influenţei factorului 
politic. Însă, spre regretul nostru, această influenţă 
nocivă se proiectează sistematic asupra știinţei, 
de exemplu,  prin mecanismele de numire și pro-
movare în funcţii de conducere a unor persoane 
al căror nivel de pregătire, evaluat după numărul 
de citări, după vizibilitate, nu este mai înalt decât 
al unui cercetător începător. De cele mai multe ori, 
argumentul invocat pentru promovarea lor este că 
ei sunt buni manageri, pe când, de fapt, ei sunt mai 
curând niște aventurieri. Incompetenţa, ignoranţa, 
nehotărârea factorului politic decident sunt fali-
mentare în domeniul știinţei, pot cauza  prejudicii 
ireparabile, creând stări de dependenţă, relaţii de 
clientelism, formare de găști ce sunt în stare să blo-
cheze anumite cercetări, să treacă cercetătorii in-
comozi pe linie moartă. În funcţiile de conducere a 
domeniului știinţei ar trebui să fie promovate doar 
persoane competente, conform ierarhiei meritului. 
Capacităţile de cercetător ale conducătorului trebu-
ie să prevaleze asupra celor manageriale, adminis-
trative. Instituţiile de cercetare urmează să fie con-
duse de oamenii de știinţă validaţi internaţional. 
Numai asemenea persoane sunt capabile să obţină 
performanţe în domeniul cercetării, în pregătirea 
cadrelor știinţifice. 

Ingerinţele factorului politic în procesul de pre-
gătire a cadrelor știinţifice pot fi observate în fig.1. 
Astfel, în anii 1999, 2009 și 2017 a fost schimbată 
conducerea Consiliului Naţional pentru Acreditare 
și Atestare și constatăm că exact în acești ani grafi-
cul face salturi, deci sistemul a funcţionat aritmic. 
Aceeași influenţă nefastă a politicului o resimţim 
și în cazul în care mai multe blocuri de cercetare 
ale AȘM stau ani de zile în paragină, în zona Gră-
dinii Botanice și în preajma străzii Academiei din 
Chișinău, conducerea AȘM neavând posibilităţi 
reale de a interveni pentru redresarea situaţiei. 
Imixtiunea factorului politic are drept urmare de-
clinul activităţii sferei CDI și a celei de pregătire a 
cadrelor. 
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16. Problema reproductibilității 
O problemă importantă a știinţei moldovenești 

este cea a reproductibilităţii cadrelor ştiinţifice. Ea 
ţine de stabilirea priorităţilor în știinţă. Ca orice spe-
cie, pentru a dăinui, știinţa are nevoie de a se repro-
duce. Știinţa poate să-și realizeze plenar funcţiile 
doar atunci când există un aflux permanent de 
cadre tinere, care să-i substituie treptat pe cei 
prezenţi. În ansamblu, fauna știinţifică din Republi-
ca Moldova se reproduce, însă, dacă examinăm pro-
cesul reproducerii după domenii, situaţia ne apare 
în culori mai sumbre. În fig.3 este prezentat tabloul 

reproducerii cadrelor ştiinţifice pe domenii în peri-
oada anilor 1993-2017, comparativ cu numărul de 
doctori şi doctori habilitaţi înregistrat în domeniile 
respective în 1995 [8], anul în care CNAA a efectuat 
un recensământ riguros al persoanelor care deţi-
neau un grad ştiinţific. Se vede clar că reproducerea 
cadrelor după domenii este neuniformă, în une-
le cazuri se observă chiar „explozii demografice”. 
A scăzut esenţial numărul de teze din domeniul 
știinţelor reale, cele care pun bazele civilizaţiei vii-
toare, în schimb a crescut numărul celor din dome-
niile socio-economice și umanistice. 

Fig. 3. Tabloul reproducerii cadrelor ştiinţifice pe domenii în perioada anilor 1993-2017
în raport cu numărul de persoane cu grad ştiinţific existent în Republica Moldova în 1995.

Mai mult, tabloul repartiţiei cercetătorilor ce ac-
tivau în 2017 pe domenii mari, fig.4, în baza date-
lor [10] și cel al pregătirii cadrelor pe domenii mari, 
fig.5, nu corespund nici pe departe, deși ar fi trebuit 

să se potrivească ca mănușa pe mână. Prin urmare, 
aici există  o problemă serioasă, pe care am semna-
lat-o și mai înainte și care urmează să fie soluţionată 
cât mai curând posibil.
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Fig. 4. Repartiţia cercetătorilor ce activau în R. Moldova în anul 2017 pe domenii mari.

Fig. 5. Repartiţia cadrelor știinţifice pregătite în perioada anilor 1993-2017 pe domenii mari.
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17. Reforma în învățământ

17.1. Educația doctorală  
Nivelul intelectual înalt al unei ţări îl menţin 

instituţiile de cercetare și universităţile, prin oa-
menii cu cunoştinţe diverse și aprofundate. Aici se 
înscriu, în primul rând, persoanele cu grad știinţific 
care au demonstrat că pot formula și rezolva proble-
me știinţifice cardinale, astfel asigurându-le ţărilor 
lor un grad înalt de competitivitate și un viitor stră-
lucit. Reforma învăţământului trebuie să fie realiza-
tă concomitent cu cea a știinţei, în baza acelorași 
principii știinţifice, integrarea știinţei și educaţiei 
fiind o prerogativă a reformelor. Scopul moderniză-
rii sistemului de pregătire a cadrelor ştiinţifice prin 
doctorat şi postdoctorat este de a asigura afluxul 
continuu de cadre în ştiinţă, educaţia prin cercetare 
fiind un moment-cheie al reformei, ce urmează să 
asigure societatea cu forţe de muncă de înaltă cali-
ficare, capabile să se implice în activităţi de cerceta-
re, de transfer tehnologic, să contribuie la creșterea 
productivităţii muncii și la dezvoltarea democratică 
a societăţi. Este de menţionat faptul că la nivelul 
studiilor prin doctorat se conturează mai clar toate 
lacunele și problemele sistemului de învăţământ de 
la treptele de mai jos, care pot fi depistate și corec-
tate la timp. 

Scopul reformei în învăţământ constă în mo-
dernizarea educaţiei. Ştiinţa este o ramură de elită 
– nu poţi să devii cercetător prin vot, la fel, ea nu 
poate fi însuşită în grabă, în salturi, pe apucate. 
Formarea elitei tinere în știinţă, averea cea mai de 
preţ a ţării, trebuie să devină o preocupare de vârf a 
sistemului de învăţământ. În sistemul educaţional, 
universităţile sunt instituţii-cheie, depozite şi incu-
batoare de cunoştinţe, din această cauză dându-se 
preferinţă organizării studiilor prin doctorat anume 
în universităţi. Educaţia doctorală trebuie trata-
tă în complex cu activitatea de cercetare, inovare 
şi transfer tehnologic, ca sistem integrat. Metoda 
avansării cunoașterii prin cercetare și educaţia per-
sonalizată trebuie folosite la maxim. Este necesar de 
a majora numărul orelor de instruire prin cercetare 
nu doar în cazul  doctoratului, dar și la toate treptele 
de învăţământ, inclusiv la cea de liceu. Educaţia mo-
dernă trebuie să pregătească  generaţii cu conștiinţa 
de sine, cu înţelegerea și aprecierea rolului ştiinţei, 
grijulii faţă de Pomul Cunoştinţelor, să educe oa-
meni creativi, cu iniţiativă, încrezători în forţele și 

capacităţile proprii, capabili să execute lucrări și să 
ia hotărâri de sine stătător, să-și aducă învăţăceii cât 
mai repede la hotarul dintre cunoscut şi necunos-
cut, ca să dobândească cunoștinţe noi. Un rol apar-
te îi revine, bineînţeles, învăţătorului, mentorului, 
conducătorului de doctorat, deoarece, după cum se 
știe, personalităţile cresc printre personalităţi. Pro-
cesul de pregătire a cadrelor urmează a fi corelat cu 
necesităţile socio-economice ale ţării, fiind educaţi 
specialiști mobili pe piaţa specialităţilor, receptivi la 
implementări. Cunoștinţele învăţăceilor sunt certi-
ficate prin diplome de bacalaureat, licenţă, maste-
rat, doctorat. Pentru aceasta se cer iniţiative politice 
care să sporească motivaţia tineretului spre activi-
tatea știinţifică, identificarea la timp a tinerilor cu 
perspectivă.

Astăzi învăţământul superior a încetat să mai fie 
un învăţământ de elită, s-a transformat în unul de 
masă, ceea ce nu înseamnă totuși că el nu trebuie să 
fie performant. Studentul are de  învăţat foarte mul-
te lucruri prin cercetare: să obţină cunoștinţe pro-
funde în domeniul ales; să cunoască bine un șir de 
elemente importante din matematica și informatica 
modernă, să însușească câteva sisteme informaţio-
nale; să obţină competenţe de comunicare în limba 
maternă, în limbi străine de circulaţie internaţională, 
precum și competenţe complementare manageria-
le și antreprenoriale; să posede cunoștinţe suficiente 
privind situaţia din domeniul știinţelor și tehnologii-
lor moderne; să exceleze la capitolul educaţie; să fie 
dublat de omul de cultură. Pregătirea specialiștilor 
în instituţiile de învăţământ superior, de asemenea, 
trebuie să fie orientată către viitorul său serviciu, în 
scopul sporirii productivităţii muncii, majorării ratei 
de ocupare în economie, studenţilor să li se asigu-
re și o pregătire pe orizontală, care să le permită un 
grad mai mare de manevră pe piaţa muncii. Pentru 
aceasta, trebuie să fie utilizate cele mai noi tehno-
logii educaţionale și tehnici digitale. Mobilitatea 
pe piaţa muncii poate fi asigurată și printr-o mai 
mare mobilitate în timpul specializării – să li se ofere 
studenţilor posibilitatea de a accede mai lesne din-
tr-un domeniu în altul, pășind doar anumite praguri 
de competenţă. Mobilitatea pe piaţa muncii mai 
presupune reciclări periodice, educaţie continuă pe 
parcursul întregii vieţi. Recomandările sunt valabile 
pentru toate treptele învăţământului superior. Des-
pre eficienţa studiilor vom putea vorbi doar atunci 
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când specialiștii vor fi pregătiţi în termenul prevăzut 
de programele de studiu. 

În prezent, în domeniul pregătirii cadrelor 
știinţifice s-a trecut la sistemul de școli doctorale for-
mate în baza unor consorţii ale instituţiilor de cerce-
tare. S-a procedat astfel pentru a utiliza mai eficient 
echipamentul știinţific și sursele informaţionale 
existente în republică, pentru  a mări masa critică a 
personalului didactic, a conducătorilor de doctorat, 
a doctoranzilor (să nu uităm că doctoranzii învaţă 
multe unul de la altul), pentru multiplicarea, diver-
sificarea și ieftinirea serviciilor acordate doctoran-
zilor, cu alte cuvinte, pentru  a valorifica la maxim 
factorul sinergetic al cooperării. Din păcate, s-au 
deschis cam tot atâtea școli doctorale câte instituţii 
organizatoare de doctorat erau mai înainte (cca 
50), astfel încât nu putem vorbi de o eficientizare a 
activităţii. Dacă comparăm, de exemplu, situaţia de 
la noi cu cea existentă în Elveţia, Germania ori SUA, 
ţări care eliberează anual în jur de, respectiv, 3400, 
25000 și 56000 de diplome de doctor, având un nu-
măr restrâns de instituţii organizatoare de doctorat 
(respectiv 12, 97, 420) [14], ne convingem că nu 
suntem pe calea cea mai bună. 

Pregătirea cadrelor știinţifice prin doctorat și 
postdoctorat, mai ales în domeniile noi, de per-
spectivă, trebuie să includă activitatea acestor ca-
dre, pe o anumită perioadă de timp, în instituţiile 
de excelenţă din lume, acolo unde se creează ştiinţa 
modernă, astfel contribuind la creșterea profesi-
onalismului și responsabilităţii celor antrenaţi în 
procesul știinţific autohton. Urmează să fie practi-
cat mai pe larg doctoratul în cotutelă internaţională 
(există deja practici bune în această privinţă), când 
absolvenţilor li se eliberează diplome de doctor re-
cunoscute de ambele instituţii. Ar fi bine ca studiile 
de masterat să cuprindă un program mai avansat 
de cercetare, devenind adevărate rampe de lansa-
re a masteranzilor merituoși în doctorat, acestora 
permiţându-li-se să-și aleagă tema de cercetare și 
conducătorul știinţific preferat.

O soluţie bună pentru sporirea eficienţei studii-
lor ar fi integrarea tot mai avansată, la toate trepte-
le, a învăţământului din Republica Moldova cu cel 
din România. Utilizarea unor manuale, compedii, 
ghiduri elaborate în comun, schimbul de cercetă-
tori, pedagogi ar spori esenţial calitatea programe-
lor și nivelul de predare. 

17.2. Problemele învățământului preuniver-
sitar 

De la nivelul pregătirii cadrelor prin doctorat se 
văd mai bine problemele ce persistă treptele infe-
rioare de învăţământ, inclusiv în învăţământul pre-
universitar. Dacă dorim să progresăm, atunci învăţă-
mântul preuniversitar ar trebui să fie o preocupare a 
oamenilor de ştiinţă. Avem nevoie de un învăţământ 
preuniversitar echilibrat, de înaltă calitate și com-
petitivitate, bine dotat din punct de vedere tehnic. 
Este necesar de a le cultiva copiilor dorinţa și apti-
tudinile de a acumula cunoștinţe încă de acasă, de 
la grădiniţă, gimnaziu, liceu, insuflându-le că anii 
de ucenicie durează toată viaţa și iniţiindu-i în arta 
cunoașterii prin cercetare. Noua generaţie trebuie 
instruită să reuşească în viaţă învăţând, creând, căci 
avansarea pe scara socială se realizează, în toată lu-
mea, în baza competenţelor certificate prin diplo-
me de bacalaureat, licenţă, masterat, doctorat, soci-
etatea fiind condusă de legile civilizaţiei moderne. 
Faptul că mulţi tineri pleacă peste hotare fără a se 
uita în urmă este un semnal alarmant, o dovadă că 
şcoala, știinţa nu au făcut tot ce-i necesar pentru ei, 
pentru acest pământ. Şcoala moldovenească din 
Transnistria, care funcţionează în baza grafiei chi-
rilice și cu metode vechi, e mai slabă decât cea de 
pe malul drept al Nistrului, statul e nevoit să rezerve 
pentru acești copii 10% din locuri în instituţiile de 
învăţământ superior, situaţie, evident, anormală. 
Ştiind cât de liber şi de frumos se trăieşte în lumea 
ştiinţei, te cuprinde involuntar dorinţa de a îndem-
na cât mai mulţi copii să păşească pe acest făgaş. 
Școala trebuie să urmeze știinţa la distanţă mică. Ea 
trebuie să le dezvolte elevilor dorinţa și curiozitatea 
de a cunoaște, setea de cunoștinţe și competenţe 
multiple, să le insufle încredere în forţele intelec-
tuale și fizice proprii, să-i ajute să se orienteze în 
lumea știinţei, să-i facă să fie rezistenţi psihologic. 
În același timp, școala trebuie să fie un filtru sever 
în calea influenţei ideilor vechi, depășite și precipi-
tate în societate, în calea dogmelor. Ştiinţa este in-
compatibilă cu dogma, pentru cercetare se cere o 
minte deschisă, descătușată, fără prejudecăţi, care 
să enunţe idei noi, să atace îndrăzneţ problemele 
apărute. Sunt deziderate care pot fi realizate prin 
atragerea în învăţământul preuniversitar a unor 
specialişti notorii din lumea știinţei, îndeosebi din 
domeniul știinţelor reale.
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În urma reformelor efectuate, învăţământul 
universitar a fost redus de la 5 la 3 (4) ani, drept 
consecinţă, s-a redus și numărul de ore la obiecte, 
îndeosebi la cele din cadrul știinţelor reale. Același 
lucru s-a întâmplat și în învăţământul preuniversitar. 
Din obiectele reale liceanul îşi alege la BAC doar un 
singur obiect, celelalte fiind studiate facultativ, ceea 
ce e echivalent cu o însușire superficială a materiei, 
fapt ce se va răsfrânge în viitor asupra calităţii învăţă-
mântului. Acest lucru poate fi constatat examinând 
datele statistice privind examenele susţinute la BAC 
[15]. Dacă analizăm numărul de examene susţinute 
la bacalaureat pe parcursul ultimilor ani, observăm 
o scădere esenţială a acestora:  2014 – 93501,  2015 – 
83758, 2016 – 72035 [15]. Dacă acest declin va con-
tinua și mai departe în același ritm, riscăm ca în 
2024 numărul acestora să atingă cifra zero. Făcând 
o analogie cu temperatura de zero absolut a lui Kel-
vin (1824-1907), aceasta ar însemna că va dispărea 
orice interes pentru învăţare în liceu, pentru a deve-
ni licenţiat, pentru a susţine masteratul, doctoratul, 
în cele din urmă, va dispărea orice interes pentru 
ştiinţă, ceea ce pentru un popor  înseamnă moar-
te absolută. O problemă gravă o constituie faptul 

că din numărul total de examene susţinute  (anul 
2016, geografia – 11565, limba engleză – 10090, 
matematica – 9704, limba franceză – 6671, chimia – 
2551, biologia – 945, informatica – 344, fizica – 207) 
[15] cel înregistrat la ştiinţele reale, care formează 
concepţiile noastre despre lume şi care determină 
progresul omenirii,  e catastrofal de mic. Aceasta 
se referă, în special, la fizică și informatică, cea mai 
dezavantajată fiind fizica, fundamentul pe care se 
sprijină alte discipline – ingineria, chimia, biologia, 
medicina, ecologia, informatica, geografia. În multe 
licee din Republica Moldova lipsesc profesori de fi-
zică, matematică, informatică – dovadă sigură a de-
clinului școlii. Este anacronic faptul că la facultăţile 
de fizică şi inginerie se prezintă absolvenţi care au 
susţinut în liceu examenul de profil la specialitatea 
geografie. Din considerente că geografia se învaţă 
mult mai ușor decât fizica, mai ușor poţi lua o notă 
mare. Numărul mare al absolvenţilor care aleg să 
susţină un examen la limbile străine denotă faptul 
că mulţi dintre ei se pregătesc să emigreze, ceea ce 
ar însemna că învăţământul preuniversitar de la noi 
este ca o pepinieră pentru instituţiile de învăţământ 
superior din alte ţări. 

Fig. 6. Distribuţia notelor la examenele de bacalaureat în anul 2016 (departe de a fi o repartiţie Gauss).
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Aici mai există o problemă care a rămas în afara 
atenţiei noastre. Repartiţia rezultatelor examenelor 
susţinute după note (10-1) [15] nu e conformă cu 
cea a lui Gauss, fig. 6, producându-se o frântură la 
hotarul dintre nota de trecere, 5, și cea nesatisfăcă-
toare, 4, ceea ce înseamnă că o parte dintre elevi 
primesc, „din milă”, note un pic majorate, în loc de 
a le spori volumul  de cunoştinţe în timpul anului. 

Notele sunt (ar trebui să fie!) acordate nu pen-
tru a avea un tablou care să bucure ochii cuiva, ci 
pentru a contura o situaţie reală privind însușirea 
obiectelor de către elevi și a trage la timp conclu-
ziile necesare, ca să fie operate în programele de 
învăţământ corecţiile ce se impun în mod imperios. 
Sistemul educaţional preuniversitar trebuie perfec-
ţionat radical. 

17.3. Diseminarea cunoştințelor
Altă preocupare a cercetătorilor este diseminarea 

cunoştinţelor, transmiterea acestora altor persoane, 
generaţiilor ce vin, propagarea lor în toate sferele 
de activitate umană. Generoşi sunt oamenii ce pot 
oferi cunoştinţe altor persoane! Așa vedea lucrurile 
încă Dimitrie Cantemir: „Că toată ştiinţa atuncea de 
ştiinţă să dovedeşte, când după adeverinţă pre altul 
a înştiinţa ştie” [6, p.131]. Cunoştinţele obţinute de 
oamenii de știinţă sporesc de la an la an, iar în tim-
purile noastre, exponenţial. Omenirea a cunoscut şi 
perioade de stagnare, când cunoştinţele nu avan-
sau prea mult. Important este pentru un cercetător 
să publice rezultatele cercetării în reviste știinţifice 
de prestigiu, cu impact. Academicianul P.L. Kapiţa 
(1878-1978), constata cu regret că marile descope-
riri ale lui M.V. Lomonosov (1711-1765) n-au intrat 
în circuitul de valori ale ştiinţei mondiale din cauza 
faptului că savantul nu și-a publicat articolele în re-
viste știinţifice de largă circulaţie [16, p. 255]. Astro-
fizicianul Nicolae Donici a avut o intuiţie mai bună: 
a făcut investigaţii în mari centre știinţifice, a parti-
cipat la cele mai importante manifestări știinţifice 
internaţionale, și-a publicat articolele în reviste 
știinţifice de circulaţie internaţională [3]. 

Cunoştinţele știinţifice trebuie să ajungă la toate 
categoriile de vârstă, inclusiv la copiii de la grădiniţă 
și chiar la cei de la „școala mamei”. Ar fi bine să avem 
pentru aceștia mai multe cărţi de popularizare a 
știinţei, o „Albinuţă” a fizicii, a chimiei, a biologiei. 
Din păcate, în Republica Moldova lipsește un pro-
gram clar de editare a revistelor de popularizare a 

ştiinţei, în care ar putea să publice articole, de rând 
cu cercetătorii versaţi, doctoranzii, masteranzii, 
studenţii și chiar elevii din liceu, fapt ce ar încura-
ja tineretul să se implice în cercetarea știinţifică. În 
ţările UE, inclusiv România, se practică instruirea 
elevilor prin intermediul cercetărilor știinţifice, evi-
dent, în măsura capacităţilor lor [17,18], acest mod 
de însușire a materiei fiind cel mai eficient. Succese-
le știinţei, la noi, sunt slab reflectate în mass-media, 
lipsesc emisiunile captivante de genul Discovery în 
limba română.
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REZUMAT

Edificarea societății bazate pe cunoaştere 
în Republica Moldova: practici bune, orien-
tări, probleme, sugestii. Sunt prezentate măsu-
rile întreprinse în Republica Moldova, în perioada 
1993-2017,  pentru edificarea societăţii bazate pe 
cunoaștere, promovarea calităţii în sfera ştiinţei şi 
inovării şi în cea a pregătirii cadrelor ştiinţifice, pilo-
nii principali ai dezvoltării durabile a societăţii, utili-
zarea instrumentelor informatice pentru evaluarea 
activităţii CDI. Autorul evidenţiază părţile forte și 
cele slabe ale procesului, imixtiunea factorului po-
litic, propunând soluţii pentru ameliorarea situaţiei 
în domeniul dat, prin diversificarea și amplificarea 
finanţării, modificarea actelor normative.

Cuvinte-cheie: societate bazată pe cunoaștere, 
societate informaţională, instrumente informati-
ce, factor politic, cadre știinţifice, studii doctorale, 
învăţământ preuniversitar. 

ABSTRACT

Building the Knowledge-Based Society in the 
Republic of Moldova: Good Practices, Guidelines, 
Problems, Suggestions.  The measures underta-
ken in the Republic of Moldova, during the period 
1993-2017, for the building of the knowledge-based 
society, the promotion of the quality in the sphere 
of science and innovation and that of scientific staff 
training, the main pillars of the sustainable develo-
pment of the society, the use of IT tools for the eva-
luation of the RDI activity are presented. The author 
highlights the strengths and weaknesses of the 
process, the interference of the political factor, pro-
posing solutions for improving the situation in the 
given field, by diversifying and amplifying the finan-
cing, modifying the normative acts.

Keywords: knowledge-based society, information 
society, IT tools, political factor, scientific staff, docto-
ral studies, pre-university education.
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РЕфЕРАт

формирование в Республике Молдова об-
щества, основанного на знаниях: передовая 
практика, направления, проблемы, предло-
жения. Представлены меры, предпринимаемые 
Республикой Молдова в период с 1993 по 2017 
года для формирования общества, основанно-
го на знаниях, продвижения качества в области 
науки и инноваций и в сфере подготовки науч-
ных кадров, что является основой основ устой-
чивого развития общества, а также говорится об 
использовании информационных инструментов 

для оценки научных исследований, разработок 
и инновационной деятельности. Автор обраща-
ет внимание на устойчивые и уязвимые стороны 
процесса, вмешательство политического факто-
ра, предлагая решения для улучшения ситуации 
в данной области путем диверсификации и уве-
личения финансирования, внесения изменений 
в нормативные акты.

Ключевые слова: общество, основанное на 
знаниях, информационное общество, информа-
ционные инструменты, политический фактор, 
научные кадры, докторантура, довузовское об-
разование. 
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| В. КОВАЛЕВ1, 
Д. УНГУРЯНУ2 , 
О. КОВАЛЕВА3, 
Г. ПОЛЕЩУК4

CZU 574.6 + 574.5 : 6283 (478)

 Концепция эколого-
энергоэффективности процессов 
обработки органических отходов

1ИНСтИтут ИССлЕдОваНИй И ИННОвацИй мОлдавСКОгО гОСудаРСтвЕННОгО уНИвЕРСИтЕта
2тЕхНИЧЕСКИй уНИвЕРСИтЕт мОлдОвы

3ИНСтИтут хИмИИ аНм
4КОмПаНИЯ «B.t.est&Co», г. КИшИНЕв, ОбщЕСтвЕННаЯ аССОцИацИЯ «ПРОЕКт Moldova verde»

Экологические проблемы являются жизненно 
важными для человечества. Практически каж-
дый ощущает влияние загрязнения окружаю-
щей среды. Не в последнюю очередь это касает-
ся сбросов плохо очищенных сточных вод, твер-
дых отходов, накапливающихся мусорных отва-
лов и связанных с ними нестерпимыми запаха-
ми в воздушных выбросах от них. Нам памятны 
такие проблемы на Кишиневских очистных со-
оружениях из-за несовершенства устаревшей 
технологии, которые, однако, в настоящее время 

начали реконструировать. Можно отметить хо-
роший пример – построенная в хозяйстве села 
Фырлэдень масштабная система биохимической 
анаэробной переработки органических отхо-
дов на основе биогазовой технологии и получе-
ния альтернативного источника энергии за счет 
утилизации биогаза для выработки электриче-
ской и тепловой энергии (руководитель – Унгу-
ряну Тудор), хотя и она не лишена недостатков, 
связанных со сбросами недостаточно очищен-
ных сточных вод. 

фото 1. Общий вид биогазовых реакторов в хозяйстве Фырлэдень, Хынчештский район 
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Имеется некоторый опыт работы биогазовых 
технологий на Дрокиевском сахарном заводе, вне-
дренных при инвестировании компании Sudzuker 
(Германия). Данная система работает недостаточно 
эффективно из-за недоработок технологии (низ-
кое содержание метана в составе биогаза, отсут-
ствие системы доочистки воды, а качество образу-
ющихся при этом осадков не позволяет их эффек-
тивно утилизировать в качестве удобрений, и они 
сливаются в почву, попадая в Днестр). Хорошо вы-
полненная биогазовая станция в с. Колоница, кото-
рая строилась с расчетом на имеющуюся в преж-
ние годы животноводческой ферме, которая, од-
нако, необдуманно была приватизирована и лик-
видирована. В настоящее время она сталкивается 
с трудностями, связанными с поставками биомас-
сы. И совсем неадекватный случай с построенной 
и хорошо функционирующей биогазовой станции 
на Вадул-луй-Водской птицефабрике, которая по-
зволяла генерировать электрическую и тепловую 
энергию, однако безграмотное и недальновидное 
руководство фабрики ликвидировало ее. 

В мире биогазовых станций – крупных и ма-
лых, исчисляются сотнями тысяч, которые вно-
сят не только существенный вклад в энергетиче-
ский баланс в своих странах, но и предотвраща-
ют вредные выбросы в окружающую среду. 

 В настоящее время на базе бывшего завода 
«Алиментармаш» начала функционировать новая 

производственная компания «B.T.EST&Co» со спе-
циализацией по созданию нового промышлен-
ного оборудования, биохимических технологий и 
экологически чистых производств, на основе кото-
рой в Молдове развивается новая отрасль произ-
водства. В частности, там в настоящее время раз-
вертываются работы по модернизации технологии 
очистных сооружений и утилизации твердых отхо-
дов и созданию экологически чистой зоны в Гагау-
зии. Создается технологическая линия для биохи-
мического производства кормовых концентратов. 

Вновь созданная в Молдове Общественная 
ассоциация «Moldova Verde» (Зеленая Молдова) 
призвана содействовать продвижению передо-
вых научно-технических решений в охране окру-
жающей среды на базе имеющихся в нашей рес- 
публике разработок и созданию новых с учетом 
международного опыта, а также проводить мо-
ниторинг для практического продвижения но-
вых прогрессивных технологий.

Очистные сооружения – достаточно сложный 
комплекс оборудования, и основаны на принци-
пах науко- и капиталоемких технологий, которые 
не всегда можно упрощать. Их строительство, как 
правило, требует значительных финансовых за-
трат на проектно-конструкторские, строительные 
и эксплуатационные расходы для обеспечения 
энергоэффективности технологий с учетом высо-
ких требований к охране окружающей среды. 

Рис. 1. Технологическая пооперационная схема очистки сточных вод спиртоперегонных производств



Intellectus 3/2018 | 93 

t
e

h
n

o
l
o

g
ii
 i

n
o

v
a

t
iv

e
/  

in
n

o
v

a
t

iv
e

 t
e

c
h

n
o

l
o

g
ie

s

Известны и на практике широко применя-
ются различные схемы очистки сточных вод, 
включающие многоступенчатые анаэробно-
аэробные способы обработки стоков (рис.1). 
Однако все они требуют повышенных энергети-
ческих затрат. Это связано с тем, что анаэроб-
ный процесс эффективно реализуется при тем-
пературах не ниже 33-35°С, в то время как аэ-
робный процесс наиболее эффективно проте-
кает при температурах 20-25°С, является экзо-
термическим и протекает с выделением тепло-
вой энергии.

В связи с этим, нами предложена более совер-
шенная схема глубокой энергоэффективной био-
химической очистки сточных вод (рис.2), вклю-

чающая анаэробный метаногенный и аэробный 
процессы, доочистку воды от нутриентов микро-
водорослями и осветление жидкости путем про-
межуточного отстаивания. При этом тепловая 
энергия, выделяющаяся в аэробном процессе, 
являющимся экзотермическим, утилизируется в 
анаэробном процессе с помощью теплового на-
соса, а отходящая вода от теплообменника ана-
эробной стадии используется для поддержания 
оптимальной температуры при культивирова-
нии микроводорослей. Часть воды после тепло-
вого насоса используется для охлаждения сточ-
ной воды после анаэробного процесса в отстой-
нике и поддержания оптимальной температуры 
в аэробном процессе.

Рис. 2. Схема энергоэффективного сбалансированного теплопотребления 
и теплоотведения от многофункциональных систем очистки сточных вод и органических отходов,  

и снижения выбросов парниковых газов

При этом кислород (О
2
), выделяемый в про-

цессе жизнедеятельности микроводорослей, ис-
пользуется в аэробном процессе, а СО

2
 от аэроб-

ного процесса используется для выращивания 
микроводорослей, осадок и метан от анаэроб-
ной стадии очистки направляется на обезвожи-
вание, сушку и получение добавочной энергии 
для поддержки необходимых температурных па-
раметров процесса очистки воды и реализации 
комплексного процесса очистки воды. 

Таким образом, реализация данного предло-
жения обеспечивает глубокую очистку сточных 
вод до требований сброса в открытые водоемы 
благодаря комбинированию процессов после-
довательной трехступенчатой обработки воды. 
В анаэробном процессе обеспечивается первич-
ная обработка высококонцентрированной части 
(бытовых) сточных вод, что способствует сниже-
нию органической нагрузки в осветленной ча-
сти сточной воды в 5-10 раз, стабилизирует ра-
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боту аэробного процесса и снижает необходи-
мое количество кислорода для окисления остав-
шихся органических примесей. Вторичное от-
стаивание позволяет удалить избыточное коли-
чество активного ила от аэробного процесса и 
направить его для переработки в аэробном про-
цессе. Осветленная жидкость аэробного процес-
са проходит доочистку культивируемыми в ней 
микроводорослями. При этом снижается ХПК и 
БПК воды, а ускоренный рост микроводорослей 
типа Chlorella обеспечивает использование СО

2
, 

выделяемого в аэробном процессе. Выращива-
емые микроводоросли из очищенной воды на-
правляются для переработки в анаэробный про-
цесс или на корм животным, а очищенная вода 
после дополнительного обеззараживания мо-
жет быть сброшена в природные водоемы. 

Баланс тепловой энергии, необходимой для 
реализации процесса глубокой биологической 
очистки по приведенной схеме, рассчитанной 
на 1 м3 поступающей сточной воды, составляет – 
37200 ккал/м3. В результате реализации предло-
женного способа очистки сточных вод будет по-
лучено следующее количество энергии:

- при охлаждении сточных вод после анаэ-
робного процесса с помощью теплового насоса 
с эффективностью 75% – 11500 ккал/м3;

- за счет сжигания осадка после анаэробного 
процесса – 24200 ккал/м3;

- от полученного метана – 1/3 в виде элек-
трической энергии, или 1,3 кВт*час/м3, осталь-
ные 2/3 в виде тепловой энергии, составляющей 
2200 ккал/м3.

Всего получено энергии 37900 ккал/м3.
Таким образом, по тепловой энергии дости-

гается положительный баланс с небольшим за-
пасом на тепловые потери, а также получено 1,3 
кВт*час электрической энергии с каждого куби-
ческого метра очищаемой воды. В то время как 
реализация процесса очистки сточных вод по 
существующим сейчас схемам в оптимальных 
температурных режимах потребовала бы допол-
нительных затрат энергии из внешних источни-

ков в количестве не менее 30000 ккал/м3 очища-
емых стоков. 

Одним из главных факторов интенсифика-
ции процесса метаногенеза является повыше-
ние скорости биохимического сбраживания 
биомассы и увеличение содержания биоме-
тана в биогазе. Согласно нашим новым иссле-
дованиям это достигается введением в состав 
ферментируемой биомассы некоторых природ-
ных биологически активных веществ из клас-
са флавоноидов и сапонинов в микроколиче-
ствах 10-3÷10-4 масс.%, проявляющих фитоката-
литические свойства [7, 8]. Согласно получен-
ным данным скорость процесса возросла в 2-2,5 
раза, и содержание метана в биогазе увеличи-
лось с 60 до 85-92%, при этом лаг-фаза процес-
са, характеризующая начало газовыделения в 
метаногенном процессе, существенно ускори-
лась, а калорийность получаемого биогаза уве-
личилась с 5500 до 7400 кДж/м3. Одновременно 
с этим предложены несколько вариантов спосо-
бов и конструкций установок для селективной 
доочистки биогаза от сопутствующих примесей 
в нем – СO

2
 и Н

2
S до требований, предъявляемых 

к природному газу (патенты MD 67Y, 171Y, 2767, 
3928, 4418, заявка MD 2014-0117 от 10.11.2014 г., 
опубл. ВОРI №3/2016 г.).

Другим интенсифицирующим фактором, по-
вышающим эффективность биогазовых процес-
сов, является использование физического или 
физико-химического воздействия при их про-
текании. Среди них следует отметить возмож-
ность магнитоожижения сырьевой биомассы и 
ее эжекторную рециркуляцию (патент MD 4244), 
фотокаталитическое и магнитное воздействие 
(патент MD 3062), электрохимическая деструк-
ционная обработка труднодеградируемой био-
массы (патент MD 3994), использование процес-
сов микрофильтрации для доочистки сточных 
вод, а также возможность проведения анаэроб-
ного сбраживания при повышенном давлении 
(патент MD 4376), что позволяет получать биогаз 
с содержанием метана в нем до 95%.
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Рис.3. Схема комбинированной биогазовой установки с системой термоокислительной обработки 
воды от стойких токсичных загрязнений:

1 – анаэробный биореактор; 2 – змеевико вый сборник; 3 – теплообменник; 4 – окислительный реактор; 5 – 
газовая турбина; 6 – сепаратор; 7 – воздушный компрессор; 8 – насос высокого давления; 9 – шнековый насос; 

10 – преобразователь кристаллизации солей жесткости

Определенный интерес представляет наше 
предложение по доочистке воды от процессов ана-
эробного сбраживания биомассы с использовани-
ем термоокислительного жидкофазного ее обез-
вреживания (рис. 3). Метод состоит в окислении 
кислородом воздуха органических примесей сточ-
ной воды при докритической температуре воды 
300-350°С и давлении до 10-15 мПа (заявка MD а 
2017-0108 от 26.12.2017 г.). Преимущества этого про-
цесса заключаются в более высокой эффективности 
водоочистки и экономии затрат по сравнению с аэ-
робной доочисткой. В зависимости от температуры 
и времени контакта, окисление органических труд-
нодеградируемых примесей до их минерализации 
происходит практически полностью до СО, СО

2
 и 

Н
2
О, обеспечивая высокую степень их доочистки в 

непрерывных условиях эксплуатации.

На рис. 4 приведена схема энергоэффектив-
ного реактора получения биогаза, в которой 
благодаря совместимости реакторов анаэроб-
ного сбраживания биомассы и ее силосования 
обеспечивается сбалансирование тепловых ре-
жимов на разных стадиях биологических про-
цессов при их реализации. Тепловой режим в 
нем поддерживается благодаря экзотермиче-
скому выделению тепловой энергии в процес-
се анаэробного биохимического гидролизного 
силосования целлюлозосодержащей биомассы, 
протекающего во внешнем биореакторе. Затем 
гидролизованная биомасса периодически пе-
реносится с помощью вертикального спиралео-
бразного шнека во внутренний биореактор для 
ее утилизации в биогазовом процессе.
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Рис.4. Энергоэффективный комбинированный биогазовый реактор для фермерских хозяйств (заявка 
MD а 2017-0108): 1 – внутренний биогазовый реактор; 2 – внешний реактор гидролизного силосования; 

3 – шнек; 4 – загрузка биомассы; 5 – загрузка силоса; 6 – водяной затвор; 7 – отвод биогаза; 8 – газгольдер; 9 – 
сборник сброженной биомассы; 10 – угольно-зернистый фильтр; 11 – бассейн микроводорослей 

На рис.5 приведен реактор, дополнительно 
содержащий ветровую турбину, которая содер-
жит 4-16 лопастей спирального профиля с пере-
менной кривизной поверхности лопасти, распо-
ложенных наклонно к оси вращения для обеспе-
чения равномерности вращения ротора при ско-
ростях ветра 2-7 м/сек., а также включает пассив-

ные солнечные коллекторы, обеспечивающие 
технологический подогрев биомассы посред-
ством трубчатых подогревателей. Центральная 
труба покружена в реактор с закрепленной на 
ней мешалкой спиральной формы с вертикаль-
ными лопатками, установленными перпендику-
лярно оси. 
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Рис.5. Низкостоимостной энергонезави си мый биогазовый реактор с системами 
возобновляемой энергии: 1 – корпус; 2 – солнечный коллектор; 3 – загрузка биомассы;

 4 – стержневая мешалка; 5 – ветровая турбина; 6 – газоотводная труба СН
4
; 7 – компрессор; 8 – ресивер; 

9 – газгольдер; 10 – отвод осадка; 11 – газовый редуктор (патент MD 4431) 

При этом оба приведенных реактора выпол-
нены в грунте для снижения тепловых потерь и 
стабилизации температурного режима анаэроб-
ного сбраживания биомассы. 

На станциях отчистки сточных вод образуются 
органические осадки, требующие отдельной обра-
ботки с последующим их использованием/утили-
зацией или захоронением/складированием. В свя-
зи с ростом числа очистных станций канализации 
и их влиянием на окружающую среду вопросам 
обработки и использования осадков сточных вод в 
последнее время уделяется все больше внимание.

Непрерывное увеличение объёма осадков 
сточных вод, связанное с демографическим ро-
стом и урбанизацией населения создаёт все 
больше и больше проблем муниципалитетам. До 
недавнего времени обработка осадков сточных 
вод считалась второстепенной проблемой. Из-
вестно однако, что они содержат патогенные ми-
кроорганизмы, а в совокупности с их предраспо-

ложением к загниванию в сыром виде они пред-
ставляют значительную угрозу для окружающей 
среды и здоровья человека.

Обработка осадков с целью снижения их объ-
ёма и преобразования в утилизируемый продукт 
стало необходимостью. Для такой обработки осад-
ков сточных вод существуют различные техниче-
ские решения, которые применяются для их уплот-
нения, обезвоживания, термической и/или солнеч-
ной сушки, а также одновременного предотвраще-
ния неприятных запахов путем уничтожения, сжи-
гания, анаэробного сбраживания для стабилизации 
органической части осадков с выделением биогаза 
для генерирования „зелёной” энергии. 

Представляет интерес сочетание предвари-
тельной аэробной автотермической термофиль-
ной стабилизации перед анаэробным мезофиль-
ным сбраживанием. При этом наступает стери-
лизация/дезинфекция осадков, рост продукции 
биогаза и степени стабилизации осадков. Дли-
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тельность процесса автотермической термо-
фильной стабилизации при такой интегриро-
ванной обработке составляет от 12 до 24 часов. 
К тому же, при такой предподготовке длитель-
ность мезофильного сбраживания сокращается 
наполовину благодаря гидролизу, который про-
ходит в так называемых аэротермах, где количе-
ство ЛЖК растет в 3,5 раза. В этом случае в закры-
тых теплоизолированных ёмкостях искусствен-
ная аэрация осадков сточных вод приводит к вы-
делению тепла разложения органической мас-
сы, которая поднимает температуру до 55-80°С. 

Для обработки осадков сточных вод очистных 
сооружений канализации населенных пунктов 
предлагается первичная стабилизация органи-
ческой части с применением сооружений крат-
ковременной автотермической аэробной стаби-
лизации с последующим их анаэробным сбражи-
ванием в биологических ферментерах типа ме-
тантенков совместно с посторонним для очист-
ных станций сырьем, как то: растительные отхо-
ды (опавшая листва, энергетические аквакульту-
ры), органическая фракция ТБО населения, ор-
ганические твердые и жидкие отходы агропро-
мышленного производства (бойни, птицефабри-
ки, животноводческие фермы и т.п.). Указанное 

сырье должно быть предварительно подверже-
но измельчению, гидролизу, силосованию. Фер-
ментативная обработка такой смеси имеет це-
лью получение повышенной продукции биогаза 
с целью его утилизации в когенерационных уста-
новках, а в последующем и в тригенерационных.

Сброженную массу (дигестат) предлагается 
переработать в двух направлениях:

а) для дальнейшей утилизации в качестве 
органо-минерального удобрения в сельском хозяй-
стве, для чего она может быть обезвожена и подвер-
гнута компостированию; возможно использование 
вермикультуры с получением биогумуса и протеи-
нов, что поднимает ценность вторичного продукта;

б) для утилизации в качестве топлива после 
предварительной подсушки, ускоренного пиро-
лиза и прессования.

Таким образом, предложенная концепция ин-
тегрированной обработки осадков сточных вод 
может быть предложена для преобразования 
очистных сооружений канализации в независи-
мые предприятия в энергетическом и экономи-
ческом отношении для получения экономиче-
ской выгоды за счет утилизации биогаза и вто-
ричных продуктов в виде удобрений, с тенден-
цией к безотходному производству. 

  Рис. 6. Принципиальная технологическая схема интегрированной обработки 
осадков сточных вод совместно с другими органическими отходами
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Как видно из рис.6, для систем канализации 
первоначальной задачей является очистка сточ-
ных вод с тем, чтобы вернуть природе чистую 
воду, без загрязнения, но в то же время сточные 
воды могут быть источником „зелёной” энергии 
и других вторичных продуктов, содержащих ре-
утилизируемые вещества, имеющих как эконо-
мическую, так и экологическую ценность.

В качестве такого источника может служить, на-
пример, преобразование органических веществ 
осадков в сельскохозяйственные удобрения, со-
держащие агрономический комплекс N, P, K.

Другим утилизируемым продуктом анаэроб-
ного сбраживания осадков сточных вод являет-
ся биогаз, который представляет собой источ-
ник возобновляемой „зелёной” энергии, с помо-
щью которого посредством когенерации мож-
но получить как тепловую, так и электрическую 
энергию, восполняя почти на все 100% затраты 
энергии для энергоснабжения процессов очист-
ки сточных вод и обработки осадков, а также для 
перекачки. Получение энергии тепла сточных 
вод и осадков может быть осуществлено и с по-
мощью тепловых насосов. Важным в этом про-
цессе является возможность обеззараживания 
обрабатываемых коммунальных сточных вод в 
этих процессах от гельминтов. 

Утилизация осадков сточных вод в сельском 
хозяйстве в качестве удобрений, содержащих ор-
ганические вещества и биогенные элементы для 
растений (N, P, K), может осуществляться двумя 
путями – ирригацией с/х земель в жидком состо-
янии и путем компостирования обезвоженных 
осадков, используя для этого добавки углеродсо-
держащих отходов более низкой влажности (типа 
растительных отходов, соломы, ТБО и др.). Ирри-
гация жидкими осадками требует тщательного 
наблюдения за процессом, за качеством осадка, 
в особенности в санитарно-гигиеническом отно-
шении, и возможно только в теплое время года, 
при помощи разбрасывающей техники. Компост 
при его использовании улучшает структуру почв 
и обеспечивает их удобрение. Компостирование 
осадков сточных вод – это природный биологи-
ческий процесс разложения органических ве-
ществ под действием аэробных бактерий (в при-
сутствии кислорода), в результате которого полу-
чается продукт под названием компост.

Вписываясь в концепцию устойчивого разви-
тия, компостирование является заменителем хи-
мических удобрений, которые выделяют газы с 
парниковым эффектом, и содействует рециклу 
других отходов. Преобразование осадков сточ-
ных вод в компост выполняется в несколько эта-
пов:

а) вначале осадки – источник азота и фосфора 
– смешиваются с другими органическими отхо-
дами – наполнителями и источниками углерода;

б) полученная смесь помещается в бурты/ём-
кости для ферментации, оборудованные систе-
мами принудительной аэрацией; это активная 
фаза разложения органического вещества, со-
провождаемая развитием микроорганизмов, ко-
торые поднимают температуру до величин, ве-
дущих к гигиенизации осадка (~60°С) путем уни-
чтожения патогенных фекальных бактерий. Аэ-
рирование содействует развитию грибков и бак-
терий, которые разрушают органические веще-
ства, продолжительность этой фазы составляет 
2-3 недели;

в) по окончании активной фазы фермента-
ции компост просеивают для отделения мел-
ких фракций от крупных с тем, чтобы получить 
продукт с гранулометрическим составом от 0 
до 25…50 мм. Крупные частицы возвращают в 
зону смешивания и подвергаются снова процес-
су ферментации;

г) затем следует этап созревания, во время ко-
торого разложившаяся масса преобразуется в 
гуминовые вещества/перегной/гумус под дей-
ствием микроорганизмов, преимущественно 
грибков, эта фаза длится от 3 до 4 недель. Темпе-
ратура спадает и потребление кислорода мень-
ше, по окончании этой фазы компост считается 
стабильным.

Европейская рамочная директива 2008/98/СЕ 
от 19 ноября 2008 года касательно отходов под-
держивает необходимость защиты окружающей 
среды и человеческого здоровья путем предот-
вращения или сокращения вредного влияния 
производства и управления/менеджмента отхо-
дами. Отходы стали считаться источником полу-
чения/извлечения вторичного сырья. В статье 6 
директивы прямо указывается на перевод ста-
туса отходов в статус продукта. Рециклирование 
превращает отходы в новое сырье, которое за-
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меняет нетронутое/девственное сырье, что по-
зволяет экономить природные невосполняемые 
ресурсы и одновременно сократить эмиссии га-
зов с парниковым эффектом.

Компостирование можно совместить с выра-
щиванием дождевых червей – вермикультуры – 
для получения т.н. биогумуса и протеина.

Утилизация осадков СВ для получения энер-
гии при анаэробном сбраживании с получением 
и утилизацией биогаза – наиболее широко рас-
пространенный способ стабилизации органиче-
ских осадков, позволяющий предотвратить фер-
ментирование осадков при их складировании с 
выделением неприятных запахов. Главным пре-
имуществом анаэробного сбраживания осадков 
сточных вод – выделение при этом биогаза, кото-
рый может служить в качестве топлива исполь-
зованного для собственных нужд очистной стан-
ции. Этот процесс может быть совмещен с пред-
варительной автотермической аэробной термо-
фильной стабилизацией, которая происходит с 
использованием аэробных микроорганизмов 
с высвобождением энергии и нагревом до тем-
пературы более чем 50°С, что ускоряет фазу ги-
дролиза для последующего анаэробного мезо-
фильного сбраживания. Метаболизм органиче-
ских веществ осадков приводит, таким образом, 
к одновременному уничтожению болезнетвор-
ных микроорганизмов – гигиенизации – и полу-
чению качественного удобрения в виде дигеста-
та анаэробного сбраживания. 

Интерес к этой технологии возрастает, и пред-
принимаются исследования интенсификации 
процесса получения биогаза и роста его выхо-
да. Одним из таких путей является коферменти-
рование осадков сточных вод совместно с раз-
личными органическими отходами, как жидки-
ми, так и твёрдыми. Таковыми могут быть угле-
воды, белковые вещества (протеины), жиропо-
добные вещества (липиды), целлюлоза, гемицел-
люлоза в качестве основных составляющих при-
меняемых субстратов. Таким образом, в каче-
стве косубстратов для анаэробного сбражива-
ния, кроме осадков сточных вод, могут служить 
навоз животных, растительные отходы, агропро-
мышленные органические отходы, пищевые от-
ходы, органические фракции твёрдых бытовых 
отходов, энергетические культуры типа ивы и 

др. Такие косубстраты могут поддержать также 
необходимое для анаэробного сбраживания со-
отношение C/N в пределах от 20/1 до 30/1. Так, 
различные целлюлозные отходы имеют отноше-
ние C/N, колеблющееся от 170/1 до 1000/1. Ко-
ферментация осадков сточных вод с различны-
ми другими субстратами приводит и к увеличе-
нию продукции биогаза по сравнению с одними 
осадками сточных вод до 50%, что объясняется 
синергетическим эффектом.

Особенностью использования косубстра-
тов для анаэробного сбраживания (совмест-
но с осадками сточных вод) является необходи-
мость их предварительной подготовки (предо-
бработки) для улучшения сбраживания. К таким 
процессам относятся механическое измельче-
ние, энзиматическое разложение, силосование 
и др. Целью этих методов предобработки явля-
ется увеличение растворимости комплексных 
субстратов с тем, чтобы ускорить этап гидроли-
за, который сдерживает процесс их разложения. 
Таким образом, предобработка улучшает стаби-
лизацию отходов и продукцию биогаза.

Силосование является способом биологиче-
ской предобработки, который, в частности, со-
храняет неизменной природную влажность рас-
тительных отходов и энергетических культур, 
что увеличивает продуктивность и выход биога-
за. В процессе силосования растворенные угле-
воды, содержащиеся в биомассе, подвержены 
молочнокислому брожению. Такая реакция при-
водит к снижению рН и потерям содержащихся в 
исходном субстрате органических веществ. Уве-
личение продукции биогаза при предобработке 
силосованием объясняется разложением поли-
сахаридов, содержащихся в структуре растений, 
в более легко разлагаемые промежуточные со-
единения. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что ана-
эробное сбраживание осадков сточных вод на 
мелких и средних очистных станциях, несмотря 
на привлекательность анаэробной стабилизации 
с одновременным получением биогаза, не полу-
чило распространения из-за недостаточного ко-
личества биомассы. В то же время для улучшения 
баланса анаэробного сбраживания считаем целе-
сообразным использование других смежных рас-
тительных или пищевых органических отходов с 
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высоким энергетическим потенциалом, включая 
опавшие осенние листья деревьев. 

Для использования осадков очистки сточных 
вод в качестве удобрения и их гигиенизации они 
могут быть подвержены термической сушке, в 
результате чего продукт может быть представ-
лен в виде полностью стабилизированных гра-
нул, которые могут быть дополнительно обога-
щены удобрительными компонентами, напри-
мер хлористым калием. 

Сжигание осадков СВ. В тех случаях, когда 
осадки сточных вод не могут быть использова-
ны в сельском хозяйстве, например при высо-
ком содержании тяжелых металлов, и на боль-
ших станциях для резкого сокращения объёма 
осадков перед их захоронением/складировани-
ем их подвергают сжиганию. При этом органиче-
ские вещества окисляются при очень высокой 
температуре (~1450°С). Для моносжигания осад-
ков сточных вод они должны быть обезвожены 
до содержания сухого вещества порядка 30-45% 
и для этого применяют специальное оборудова-
ние, обеспечивающее эффективное перемеши-
вание и окисление. Косжигание заключается в 
термической утилизации осадков влажностью 
75-80% совместно с твердыми бытовыми отхо-
дами на мусоросжигательных заводах, что зна-
чительно проще и дешевле. Чаше всего тепло от 
сжигания осадков сточных вод используется для 
их термической сушки, которая необходима осо-
бенно в случаях моносжигания.

Альтернативные решения использования 
осадков сточных вод. Существуют и другие тех-
нические решения использования и удаления/
ликвидации осадков сточных вод, которые ещё 
не получили широкого распространения. К ним 
относятся:

а) жидкофазное окисление органических ком-
понентов по вышеописанному способу, произ-
водимое в условиях докритического или сверх-
критического нагрева сточных вод до 300-350°С 
и давления до 50 бар для практически полной 
деструкции органических веществ, что позволя-
ет исключить процессы обезвоживания и сушки 
осадков;

б) косжигание в производстве цемента – тех-
ника, которая позволяет ликвидировать обезво-
женные или высушенные осадки сточных вод;

в) газификация позволяет превращение твер-
дых органических отходов при высокой темпе-
ратуре (900-1100°С) с получением теплотворно-
го газа для последующего использования его 
для генерирования электроэнергии с высоким 
энергетическим к.п.д. и благоприятным приро-
доохранным балансом;

г) пиролиз и термолиз заключается в разло-
жении высушенных осадков сточных вод в от-
сутствии воздуха (О

2
<2%) при температуре от 

400 до 700°С, что ведет к выделению горючего 
газа и образованию твердого материала – кокса;

д) грибковая (мицелиальная) технология за-
ключается в использовании коктейля из опре-
деленных дрожжевых мицелиев (плесени) для 
естественного сокращения объема осадков. Со-
кращенный материал преобразуется в воду и 
газы, не вызывая загрязнения;

е) производство биоразлагаемого пластика 
из осадков сточных вод, исследование которо-
го было начато в 2010 году. Оказалось, что не-
которые бактерии присутствующие в осадках 
способны производить полигидроксил-алканат 
(ПГА) – молекулы биоразлагаемого газа в усло-
виях отсутствия питания. Один килограмм ХПК 
может производить 0,15 кг ПГА, но исследовате-
ли находятся в поисках улучшения технологии. 

Складирование в хранилищах осадков сточ-
ных вод, как правило, производится перед их ис-
пользованием в качестве удобрений с целью ги-
гиенизации продолжительностью не менее 6-9 
месяцев на открытым воздухе.

Захоронение допускается только в специаль-
но оборудованных местах для опасных токсиче-
ских осадков, как правило, после их сжигания. 
Европейской директивой 1999/31/ЕС предусмо-
трено прогрессивное сокращение скопления 
биоразлагаемых осадков и отходов (свалок).

Заключение
1. В связи с увеличением/ростом антропоген-

ных органических отходов, как жидких в виде 
концентрированных и трудно разлагаемых сточ-
ных вод, так и твердых бытовых и промышлен-
ных, проблема их энергосберегающей обра-
ботки, рецикла и ликвидации стала глобальной 
из-за их влияния на окружающую человека сре-
ду. В этом смысле, в республике накопился неко-
торый опыт, в частности, относящийся к очист-
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ке сточных вод: анаэробное сбраживание навоз-
ных стоков, сточных вод сахарных и спиртопере-
гонных производств, совмещенное с аэробным 
процессом доочистки перед сбросом в водоем.

2. Параллельно с ростом числа очистных стан-
ций канализации населенных мест и их влияни-
ем на окружающую среду остро встал вопрос об-
работки и использования осадков сточных вод, 
создающих все больше проблем муниципалите-
там. Основным процессом в технологии обра-
ботки осадков сточных вод является стабилиза-
ция их органической части, что может быть эф-
фективно решено сочетанием предваритель-
ной аэробной автотермической термофильной 
стабилизацией с последующим анаэробным ме-
зофильным сбраживанием. При этом одновре-
менно обеспечиваются стерилизация/дезинфек-
ция осадков и рост выхода биогаза, к производ-
ству которого возрос интерес, т.к. он представля-
ет регенерируемую энергию, решая и вопросы 
предотвращения газов с парниковым эффектом.

3. Сброженная биомасса (дигестат), наряду с 
биогазом, является другим вторичным продуктом 
анаэробного сбраживания осадков сточных вод, 
который используется преимущественно в каче-
стве органоминерального удобрения в сельском 
хозяйстве, ценность которого возрастает при 
условии его последующего компостирования в 
сочетании с вермикультурой, при совместном ис-
пользовании органической фракции ТБО.

4. Предложена также концепция интегриро-
ванной обработки осадков сточных вод совмест-
но с посторонними для очистных станций отхо-
дами: растительными, агропромышленного про-
изводства, которые предварительно подверга-
ются измельчению, гидролизу и силосованию, 
смысл которой заключается в трансформирова-
нии очистных станций канализации в независи-
мые в энергетическом и экономическом отноше-
нии предприятия за счет утилизации биогаза и 
вторичных продуктов в виде удобрений и проте-
инового сырья, с генеральной тенденцией к без-
отходному производству.

5. Для токсических осадков и органических 
отходов предлагаются альтернативные техниче-
ские решения использования и ликвидации, как 
то сжигание, жидкофазное окисление, газифика-

ция, пиролиз и термолиз, грибковая технология, 
производство биоразлагаемого пластика, про-
должительное складирование в хранилищах с 
целью гигиенизации, захоронение и т.п.
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РЕфЕРАт

Концепция эколого-энергоэффективности 
процессов обработки органических отхо-

дов. Экологические проблемы являются жизнен-
но важными для человечества. Не в последнюю 
очередь это касается сбросов плохо очищенных 
сточных вод, твердых отходов, накапливающихся 
мусорных отвалов и связанных с ними нестерпи-
мыми запахами в воздушных выбросах от них.  В 
статье предложена концепция интегрированной 
обработки осадков сточных вод совместно с по-
сторонними для очистных станций отходами: рас-
тительными, агропромышленного производства, 
которые предварительно подвергаются измель-
чению, гидролизу и силосованию, смысл кото-
рой заключается в трансформировании очистных 
станций канализации в независимые в энергети-
ческом и экономическом отношении предприя-
тия за счет утилизации биогаза и вторичных про-
дуктов в виде удобрений и протеинового сырья, с 
генеральной тенденцией к безотходному произ-
водству. Для токсических осадков и органических 
отходов предлагаются альтернативные техниче-
ские решения использования и ликвидации, как 
то сжигание, жидкофазное окисление, газифика-
ция, пиролиз и термолиз, грибковая технология, 
производство биоразлагаемого пластика, про-
должительное складирование в хранилищах с це-
лью гигиенизации, захоронение и т.п.

Ключевые слова: сточные воды, органиче-
ские отходы, утилизация биогаза, очистные 
станции, „зелёная” энергия.

REZUMAT

Concepția eficienței ecologice și energetice 
a proceselor de tratare a deșeurilor organice. 
Problemele ecologice sunt vital importante pentru 
umanitate. Nu în ultimul rând, acest fapt se referă la 
deversările de ape uzate prost tratate, deșeurile so-
lide, gropile de gunoi acumulate și mirosurile insu-
portabile generate de emisiile din aer rezultate de 
la acestea. În articol se propune o concepţie de tra-
tament integrat al reziduurilor apelor uzate împreu-
nă cu deșeurile improprii pentru staţiile de epurare 
a apelor uzate: cele vegetale, din exploatările agro-
industriale, care sunt supuse mai întâi mărunţirii, 
hidrolizei și însilozării. Sensul acestei concepţii con-
stă în transformarea staţiilor de epurare a apelor 
uzate de canalizare în întreprinderi independente 
din punct de vedere energetic și economic prin 
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utilizarea biogazului și produselor secundare sub 
formă de îngrășăminte și materii prime proteice, cu 
o tendinţă generală de eliminare a deșeurilor din 
producţie. Pentru reziduurile toxice și deșeurile or-
ganice se propun soluţii tehnice alternative de utili-
zare și eliminare, cum sunt arderea, oxidarea în fază 
lichidă, gazificarea, piroliza și termoliza, tehnologia 
fungică, producţia de plastic biodegradabil, depozi-
tarea pe termen lung în depozite pentru igienizare, 
îngroparea etc.

Cuvinte-cheie: ape reziduale, deșeuri organice, 
utilizarea biogazului, staţii de epurare a apelor uzate, 
energie „verde”.

ABSTRACT

The Concept of Eco-Energy Efficiency of the 
Organic Waste Processing Processes. Environ-
mental problems are of vital importance for man-
kind. Last but not least, it concerns discharges of 
poorly treated sewage, solid waste, accumulated 

waste dumps, and related unbearable smells of 
air emissions therefrom. The article proposes the 
concept of integrated treatment of sewage sludge 
together with extraneous for the waste treatment 
plants waste: vegetable, agro-industrial producti-
on, which are preliminarily subjected to grinding, 
hydrolysis and siloing, the meaning of which is the 
transformation of sewage treatment plants into in-
dependent in terms of energy and economics en-
terprises through utilization of biogas and seconda-
ry products in the form of fertilizers and protein raw 
materials, with a general trend towards wasteless 
production. For toxic precipitations and organic 
wastes, alternative technical solutions for use and 
disposal are proposed, such as combustion, liquid-
phase oxidation, gasification, pyrolysis and thermo-
lysis, fungal technology, production of biodegrada-
ble plastics, long-term storage in warehouses for 
hygienization, burial, etc.

Key words: sewage, organic waste, utilization of 
biogas, sewage treatment plants, “green” energy.
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CZU 631.331.81:633.1

Analiza teoretică a procesului  
de funcționare a brăzdarelor  

de tip cultural

|               Conf. Univ., dr. vasile salaUr |               Boris nazar, 
leCtor sUperior Universitar |               Conf. Univ., dr. MiHail GadiBadi

mai mulți auTori au fosT preocupați de opTimizarea 
parameTrilor consTrucTivi şi TehnoloGici ai or-

Ganelor de lucru de la mașinile de semănaT, însă daTele 
prezenTe în liTeraTura de specialiTaTe disponibilă se referă 
doar la anumiTe Tipuri de brăzdare [1, 2, 3, 4]. 

Mai mult decât atât, cercetările de până acum 
nu abordează sau abordează limitat problemele 
referitoare la asigurarea stabilităţii în plan vertical 
a secţiilor brăzdarelor, deci și a posibilităţilor de 
perspectivă referitoare la folosirea sistemelor elec-
tronice de ghidare și monitorizare a indicatorilor 
funcţionali ai mașinilor de semănat. De asemenea, 
în mod simplist, sunt abordate problemele ce ţin de 
posibilităţile reducerii rezistenţei la tracţiune prin 
schimbarea formei muchiei brăzdarului cultural 
și cele care vizează asigurarea calităţii încorporării 
seminţelor în sol.

Catedra MeCanizarea aGriCUltUrii, 
Universitatea aGrară de stat din Moldova (UasM)

Materiale şi metodă
Constructorii și cercetătorii au lucrat asupra 

perfecţionării construcţiei brăzdarelor mai puţin 
decât asupra elaborării și perfecţionării aparate-
lor de distribuţie, deoarece exista o părere greșită, 
din punctul nostru de vedere, precum că organul 
de lucru de care depinde calitatea procesului de 
însămânţare este numai aparatul de distribuţie. 
Opinia eronată a devenit evidentă când, odată cu 
elaborarea aparatelor de distribuţie destul de avan-
sate, calitatea lucrărilor de însămânţare lasă mult 
de dorit. Ar fi incorect să afirmăm că s-a lucrat puţin 
asupra perfecţionării brăzdarelor. Problemele lega-
te de organele de încorporare a seminţelor în sol au 
fost cercetate în multiple lucrări știinţifice, realizate 
în scopul perfecţionării acestora [5,6,7].

Cercetări valoroase privind procesul de 
funcţionare a diferitor tipuri de brăzdare, în sco-
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pul estimării acestora și argumentării parametrilor 
constructivi, au fost realizate de P.M. Vasilenco [8]. 
În urma acestor cercetări au fost elucidate legităţile 
influenţării unor factori asupra calităţii funcţionării 
brăzdarelor, printre care și influenţa formei pieptu-
lui brăzdarului cultural asupra uniformităţii adân-
cimii de încorporare a seminţelor. În baza acestor 
cercetări, P.M. Vasilenco a stabilit că, pe soluri de 
cernoziom, forma pieptului brăzdarului cultural nu 
corespunde cerinţelor înaintate faţă de semănatul 
culturilor agricole. Îndesarea pereţilor laterali ai ri-
golei de către brăzdar împiedică acoperirea rigolei 
prin autonăruirea stratului inferior, în urma căreia 
stratul superior, fiind mai mobil, acoperă primul 
seminţele din rigolă, ceea ce înrăutăţește condiţiile 
de germinaţie și de dezvoltare a plantelor.

Rezultate şi discuții
Brăzdarele mașinilor de semănat acţionează 

asupra unui strat de sol de grosime determinată, ce 
impune acestuia o stare de tensiuni spaţiale. Efortu-
rile normale produc o comprimare a particulelor ce 
constituie solul sau a agregatelor. Acestor eforturi 
li se opun forţele de frecare internă și de coeziune, 
forţe ce caracterizează rezistenţa solului, care de-
pinde de proprietăţile fizico-mecanice. Procesul de 
formare a rigolei în care se repartizează seminţele 
este legat de procesul de comprimare a solului sub 
acţiunea brăzdarului, care poate fi schematizată ca 
o acţiune a unei pene simple.

Fig.1. Schema acţiunii forţelor asupra 
brăzdarului în planul XOY

Acţiunea brăzdarului în planul orizontal XOY 
poate fi examinată drept o acţiune a unei pene sub 
forma unui clin cu unghiul la vârf α, asupra căreia 
acţionează forţa normală N și forţa de frecare Ntgφ, 
care formează forţa rezultantă R, deviată de la sta-
rea normală cu unghiul de frecare φ (Fig. 1) și care 
se determină cu expresia:

                                     
(1)

Prin descompunerea rezultantei R se obţin com-
ponentele R

x
 și R

y
. Componenta R

x
 determină forţa 

de deplasare a brăzdarului F care se va determina 
din condiţia de echilibru a forţelor ce acţionează 
asupra acestuia, pe direcţia de deplasare și pe 
direcţia perpendiculară pe el:

            
(2)

De unde reiese că
                                       

 (3)

Componenta R
y
 caracterizează tendinţa de de-

plasare laterală a brăzdarului și poate fi influenţată 
de factorii variabili străini, inclusiv de proprietăţile 
variabile ale solului. 

Luând în considerare faptul că componentele 
orizontale care acţionează asupra feţelor laterale 
ale brăzdarului sunt îndreptate în sensuri opu-
se, reiese că,  în cazul în care variabilele aleatorii 
ale proprietăţilor fizico-mecanice sunt aproa-
pe constante, secţia de lucru în plan transversal 
funcţionează stabil și nu sunt necesare măsuri su-
plimentare de a echilibra secţia.

Dacă componentele orizontale-longitudinale ale 
forţei rezultante asupra procesului de funcţionare, 
în cazul unor condiţii constante de funcţionare, nu 
influenţează asupra stabilităţii de deplasare, atunci 
componentele forţei rezultante în planul longitudi-
nal-vertical ZOX sunt decisive. Schema forţelor ce 
acţionează asupra brăzdarului în planul ZOX este 
prezentată în Fig. 2.
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Fig. 2. Schema acţiunii forţelor asupra 
brăzdarului în planul ZOX

La descompunerea rezultantei se obţin com-
ponentele R

x
 și R

z
. Componenta R

x
 determină 

rezistenţa de deplasare a brăzdarului, iar compo-
nenta R

z
 caracterizează capacitatea de înfundare 

a brăzdarului în sol și determină oscilaţia secţiei 
brăzdarului în plan vertical. Deci, componenta R

z
 

este factorul determinativ al instabilităţii procesului 
de funcţionare a brăzdarului. În acest caz,  impor-
tante sunt nu numai valorile componentelor, dar și 
direcţia lor de acţionare. Din Fig. 2 putem determi-
na componentele forţei rezultante: 

                                                             
(4)

                                                     
(5)

Forţa normală este o forţă care exercită proce-
sul de comprimare a solului, deci, fără mari erori, 
ea poate fi asociată cu forţa de penetrare, care este 
proporţională cu secţiunea rigolei formate. În acest 
caz, componentele rezultantei se vor determina:

                            
 (6)

                                
 (7)

în care K
p 

– coeficientul de penetrare, în N/cm2 [9];
a – adâncimea de încorporare a seminţelor, în cm;
b – lăţimea rigolei formate, în cm.
Pentru condiţiile de realizare a experimentelor în 

laborator variaţia componentelor R
x
 și R

z
, în funcţie 

de valoarea unghiului β, sunt prezentate în Fig. 3.

Fig.3. Variaţia componentelor forţei rezultante, 
în funcţie de unghiul β

Din Fig. 3 putem constata că, pe măsura măririi 
unghiului β, valoarea componentei orizontale R

x
 

crește până la valoarea unghiul β=710, apoi se află 
în descreștere, iar valoarea componentei verticale 
R

z
 se micșorează. În cazul în care rezultanta verticală 

are semnul pozitiv, ea este îndreptată în sus și im-
pune brăzdarul să iasă din adâncimea stabilită, iar 
în cazul când rezultanta verticală are semnul nega-
tiv, ea este îndreptată în jos și impune brăzdarul să 
se adâncească în sol, cea ce nu-i permit însă roţile 
de sprijin, deci în cazul acesta efortul vertical este 
transmis roţilor de tasare sau de sprijin ale secţiei 
de lucru. Din Fig. 3 se poate constata că la valoarea 
unghiului β=710 componenta verticală se egalează 
cu zero. Deci la valoarea unghiului β=710 se obţine 
o stabilitate ideală a secţiei brăzdarului, însă aceas-
ta se întâmplă numai în cazul când procesul nu va 
fi influenţat de factori externi și dacă proprietăţile 
fizico- mecanice ale solului se vor menţine constan-
te (ceea ce, în realitate, este imposibil). La valoarea 
unghiului β>710, componenta verticală își schim-
bă direcţia (este negativă) și acţionează în direcţia 
adâncirii brăzdarului. Deoarece adâncimea de lucru 
a brăzdarului este limitată de roţile de tasare, reie-
se că, în acest caz, efortul vertical este echilibrat de 
roţile de tasare sau de sprijin. Deci numai la valorile 
unghiului β≥710 se poate obţine o stabilitate satis-
făcătoare de funcţionare a brăzdarului și, prin urma-
re, o încorporare mai uniformă a seminţelor în sol.
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Concluzii
1. În procesul de încorporare a seminţelor, cu uti-

lizarea brăzdarelor culturale actuale, factorul prin-
cipal care determină condiţia optimală de fixare a 
seminţei în rigolă este forţa gravitaţională a secţiei 
brăzdarului. Deci, unul dintre factorii stabilizatori 
ai secţiei brăzdarului ar fi mărirea greutăţii secţiei 
brăzdarului.

2. Studiul procesului de funcţionare a brăzdare-
lor de tip cultural a scos în evidenţă faptul că mo-
dificarea formei acestuia, prin realizarea muchiei 
anterioare de formă dreaptă și cu unghiul β≥710, 
se poate de asigurat o stabilitate mai bună de 
funcţionare și, deci, o încorporare mai uniformă a 
seminţelor în sol.
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REZUMAT

Analiza teoretică a procesului de funcționare 
a brăzdarelor de tip cultural. În articol s-au de-
terminat reacţiile solului asupra brăzdarului de tip 
cultural, care determină rezistenţa la tracţiune și 
stabilitatea de funcţionare a brăzdarului. S-a sta-
bilit că asupra stabilităţii funcţionării brăzdarului 
o influenţă mare o are unghiul pe care-l formează 
muchia anterioară a acestuia cu planul orizontal 
și s-a determinat că o funcţionare mai stabilă se 
obţine pentru unghiul β≥710.

Cuvinte-cheie: brăzdar; parametru tehnologic; 
rezistenţă; rigolă; semănătoare.

ABSTRACT

Theoretical Analysis of the Cultural-Type Co-
ulters Functioning Process. The article presents 
a theoretical model for determining soil reactions 
that arise when a furrow is formed by a coulter of 
a cultural type, which determine its traction resis-
tance and stability of work in depth. It is established 
that the depth of the coulter’s stability is greatly in-
fluenced by the angle formed by the lateral surface 
of the coulter with the horizontal plane. On the a 
priori level it is proved that the stable operation of 
the coulter is ensured with the value of the angle 
β≥ 710.

Key words: coulter; technological parameter; re-
sistance; furrow; seeder.

РЕфЕРАт

теоретический анализ работы сошников 
культурного типа. В статье изложена теорети-
ческая модель для определения реакций почвы, 
возникающих при формировании бороздки со-
шником культурного типа, которые определяют 
его тяговое сопротивление и устойчивость ра-
боты по глубине.  Установлено, что на стабиль-
ность работы сошника по глубине большое вли-
яние оказывает угол, образуемый боковой по-
верхностью сошника с горизонтальной плоско-
стью. На априорном уровне доказано, что устой-
чивая работа сошника обеспечивается при зна-
чении угла β≥710.

Ключевые слова: сошник, технологический 
параметр, сопротивление, борозда, сеялка.
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Relația dintre dimensiunile fundamentale 
ale personalității, persistența 

motivațională și autostigmatizare  
la persoanele seropozitive

necesiTaTea sTudierii Temei derivă din sTaTisTicile alar-
manTe prezenTaTe de minisTerul sănăTății, conform 

cărora numărul persoanelor infecTaTe de hiv creșTe din an 
în an, afecTând preponderenT populația Tânără.

Implicaţiile psihologice în cazul infecţiei HIV/
SIDA sunt la fel de copleşitoare ca şi cele medicale. 
Modul de transmitere, impactul asupra individului 
și asupra grupurilor, maniera în care societatea răs-
punde acestei afecţiuni sunt procese caracterizate 
printr-o varietate de factori sociali și comportamen-
tali. Din acest motiv, infecţia HIV/SIDA reprezintă 
la ora actuală un fenomen psihologic și social, în 
aceeași măsură în care este un fenomen medical.

Din punct de vedere psihologic, pentru o per-
soană seropozitivă devine primordială restructu-
rarea sistemului de valori, atitudini și a stilului de 
viaţă existente până la aflarea diagnosticului. Un 
element obligatoriu al acestui proces este aderenţa 
la medicamentele antiretrovirale în vederea mana-
gementului infecţiei HIV și menţinerea stării de să-
nătate. Necesitatea administrării medicamentelor 
antiretrovirale, la aceeași oră în fiecare zi fără a fi ad-
mise omisiuni, implică resurse motivaţionale înalte, 
efort, concentrare și perseverenţă. Din acest motiv, 

|               Galina pravițchi, docTorandă, 
lecTor deparTamenTul psiholoGie, 
universiTaTea de sTaT din moldova

este necesară studierea persistenţei motivaţionale 
la persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA pentru a elu-
cida particularităţile de manifestare a acesteia și 
modalitatea în care aceste persoane stabilesc sco-
puri, ating obiective, manifestă constanţă în com-
portament în vederea realizării activităţilor propuse 
în funcţie de particularităţile contextului social şi al 
nevoilor personale.

De asemenea, pentru infecţia HIV este caracte-
ristică persistenţa discriminării şi stigmatizării ma-
nifestate de societate faţă de persoanele seropo-
zitive. Forţa stigmatizării este foarte mare şi poate 
avea consecinţe traumatizante pentru persoana eti-
chetată. Infecţia HIV/SIDA aduce cu ea o veritabilă 
declasare socială şi devalorizare morală a persoanei, 
un stigmat care reflectă diferite atitudini morale din 
partea celor din jur. Un individ infectat cu HIV este 
evitat de prieteni, incriminat de membrii familiei, 
stigmatizat de societate. Autostigmatizarea lega-
tă de HIV include sentimentele, convingerile sau 
acţiunile interioare, provocate de către persoana 
care trăiește cu HIV/SIDA, cum ar fi: rușine, autocul-
pabilizare, secretul legat de teama de dezvăluire a 
diagnozei, autoizolare, disperare și o mare preocu-
pare faţă de gândurile și atitudinile altora. Practic, 
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autostigmatizarea presupune tot o discreditare a 
individului, singura diferenţă fiind că individul vizat 
este atât ţinta, cât şi acuzatorul.

Metodologia cercetării
Scopul cercetării constă în identificarea 

particularităţilor de manifestare a persistenţei 
motivaţionale și autostigmatizării la persoanele se-
ropozitive în funcţie de dimensiunile fundamentale 
ale personalităţii.

Eșantionul cercetării a fost constituit din 124 
de persoane seropozitive, beneficiarii Centrului So-
cial Regional ,,Renașterea”, mun. Chișinău, cu vârsta 
cuprinsă între 18-58 de ani, care își cunosc statutul 
de seropozitivitate pe o perioadă de la 6 luni până 
la 20 de ani. La administrarea testelor s-a ţinut cont 
de asigurarea unui climat favorabil, de asemenea, 
de oferirea timpului necesar completării acestora, 
fără a fi constrânși sau influenţaţi subiecţii în vreun 
oarecare mod.

În vederea realizării scopului propus, am elabo-
rat următoarele ipoteze:

I1  Factorii persistenţei motivaţionale corelează 
cu autostigmatizarea la persoanele seropozitive.

I2 Există o relaţie între persistenţa motivaţională 
și manifestarea dimensiunilor fundamentale de 
personalitate la persoanele seropozitive.

I3  Există o relaţie între autostigmatizare și mani-
festarea dimensiunilor fundamentale de personali-
tate la persoanele seropozitive.

Pentru a verifica ipotezele înaintate, au fost apli-
cate următoarele metode psihodiagnostice: Ches-
tionarul ,,Scala Persistenţei Motivaţionale”, elaborat 
de T. Constantin; Chestionarul de evaluare a autos-
tigmatizării HIV Stigma Scale elaborat de B.E. Berger; 
Chestionarul de Personalitate Big Five elaborat de R. 
McCrae și P. Costa.

Rezultate şi discuții
În vederea determinării gradului de manifes-

tare a persistenţei motivaţionale la persoanele se-
ropozitive a fost aplicat chestionarul pentru Scala 
Persistenţei Motivaţionale după T. Constantin, rezul-
tatele căruia sunt prezentate în Figura 1. 

Fig. 1. Manifestarea persistenţei motivaţionale la persoanele seropozitive, 
prezentare comparativă pe nivele (valori procentuale)

Analiza cantitativă a rezultatelor ne permite să re-
marcăm că 5% (6 persoane din 124) dintre subiecţii 
cercetării manifestă un nivel maxim al persistenţei 
motivaţionale, de asemenea, 5% (6 persoane din 
124) manifestă nivel scăzut, majoritatea – 90% (112 
persoane din 124) – manifestând un nivel mediu al 
persistenţei motivaţionale.

Considerăm că gradul înalt de persistenţă 
motivaţională al subiecţilor seropozitivi este mai de-
grabă o modalitate compensatorie, manifestată la ni-
vel comportamental, a anxietăţii anticipatorii cu care 

se confruntă. În același timp, persistenţa motivaţională 
a acestora se conturează ca o relaţie de schimb între 
efortul și dedicarea lor, pe de o parte, și recompensa 
așteptată, pe de altă parte.  Astfel, motivaţia acestor 
subiecţi capătă mai degrabă un caracter instrumental, 
ei fiind motivaţi de o recompensă palpabilă și vizibilă 
condiţionată de starea de sănătate, cu profund interes 
de reinvestire în sine, de reluare a sentimentului de ur-
genţă de a exista şi de a profita de viaţă.

În vederea determinării gradului de manifesta-
re a autostigmatizării la persoanele seropozitive, 
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a fost aplicat chestionarul pentru evaluarea au-
tostigmatizării HIV Stigma Scale după B.E. Berger. 
Prezentăm mai jos (Figura 2) ilustrarea grafică a 

rezultatelor obţinute de către persoanele seropo-
zitive supuse experimentului privind nivelul de 
autostigmatizare.

Fig. 2. Manifestarea autostigmatizării la persoanele seropozitive. 
Prezentare comparativă pe nivele (valori procentuale)

Astfel, din figura prezentată mai sus atestăm ur-
mătoarele rezultate: 13% (16 persoane din 124) au 
manifestat un nivel înalt de autostigmatizare, 69% 
(86 de persoane din 124) au manifestat un nivel me-
diu și 18% (22 de persoane din 124) au manifestat 
un nivel scăzut de autostigmatizare. 

O posibilă explicaţie a rezultatelor obţinute de 
majoritatea subiecţilor (86 de persoane din 124) la 
nivelul mediu de autostigmatizare ar fi legată de 
perioada aflării diagnosticului și capacitatea aces-
tora de a dezvolta mecanisme eficiente de coping 
la situaţia cu care se confruntă. Persoanele care au 
aflat despre statutul lor de seropozitivitate de mai 
mult timp, posedă mai multă informaţie și au reușit 

să integreze acest diagnostic în realitatea lor psihi-
că, fiind mult mai adaptate și rezistente. 

Un alt aspect relevant și indispensabil demersu-
lui de cercetare l-a constituit studiul dimensiunilor 
fundamentale ale personalităţii la subiecţii incluși 
în cercetare. În acest sens, vom prezenta rezultatele 
(valorile medii) obţinute în urma aplicării inventa-
rului de personalitate Big Five elaborat de P. Costa și 
R. McCrae la persoanele seropozitive în funcţie de 
nivelul de manifestare al autostigmatizării. 

Datele ce reflectă valorile medii obţinute pentru 
meta-factorii de personalitate (extraversiune, agre-
abilitate, conștiinciozitate, neurotism și deschide-
rea pentru experienţă) sunt prezentate în Tabelul 1.

Tabelul 1 
Manifestarea dimensiunilor fundamentale ale personalității în funcție  

de nivelul de autostigmatizare al persoanelor seropozitive

Factorii de personalitate

Subiecţii cu nivel scăzut  
de autostigmatizare

Subiecţii cu nivel mediu  
de autostigmatizare

Subiecţii cu nivel înalt  
de autostigmatizare

m s m s m s

Extraversiune 52, 55 8,20 50,38 9,33 48,75 10,36

Agreabilitate 57,09 10,19 56,77 8,97 57,44 11,11

Conștiinciozitate 57,95 10,21 57,05 9,73 60,63 10,03

Neurotism 47,09 11,49 52,53 10,96 61,06 11,09

Deschidere spre experiență 56,32 9,07 53,66 8,51 54,19 9,73

Drept urmare a analizei datelor prezentate în Ta-
belul  1, constatăm deosebiri între rezultatele ce re-
flectă manifestarea dimensiunilor fundamentale ale 
personalităţii la subiecţii grupului experimental în 

funcţie de nivelul de manifestare al autostigmatizării. 
Diferenţe semnificative au fost atestate doar la scala 
Neurotism (F= 7,395; p ≤0,001), fapt confirmat statis-
tic prin analiza de varianţă ANOVA. Astfel, în funcţie 
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de internalizarea stigmei externe și dezvoltarea au-
tostigmatizării, persoanele seropozitive vor trăi mai 
intens evenimentele traumatizante, cu tendinţa de a 
interpreta situaţiile obișnuite ca fiind ameninţătoare 
și transformând frustrările în dificultăţi fără scăpare. 
De asemenea, dificultăţile de control al emoţiilor pot 
duce la afectarea abilităţilor de gândire, de a lua de-
cizii sau de a face faţă stresului.

Ca o continuare a demersului de cercetare, ne-
am propus identificarea relaţiei dintre persistenţa 
motivaţională și autostigmatizare la subiecţii 
implicaţi în cercetare. În acest sens, am utilizat co-
eficientul de corelaţie simplă r (Bravais-Pearson), 
rezultatele căruia sunt prezentate în Tabelul 2.

Tabelul 2 
Indicii coeficientului Bravais-Pearson privind relația dintre factorii persistenței motivaționale și autostigmatizare

Autostigmatizarea

Urmărirea scopurilor pe 
termen lung LTPP

Urmărirea sarcinilor 
curente CPP

Reamintirea scopurilor 
neatinse RUP Total PM

r=-0,200
p ≤0,05

r=-0,148
nesemnificativ

r=0,043
nesemnificativ

r=-0,150
nesemnificativ

Analizând rezultatele prezentate în tabelul de 
mai sus, evidenţiem o corelaţie maximă cu sens 
negativ (r=-0,200; p ≤0,05) între autostigmatiza-
re și factorul ce se referă la urmărirea scopurilor pe 
termen lung. Astfel, constatăm o legătură invers 
proporţională între variabilele cercetării; cu cât 
crește nivelul de autostigmatizare cu atât scade ca-
pacitatea de urmărire a scopurilor pe termen lung 
la persoanele seropozitive.

Rezultatele sugerează faptul că persoanele se-
ropozitive cu un nivel înalt de autostigmatizare nu 
sunt capabile să își propună scopuri sau obiective 
(personale sau profesionale) care solicită o planifi-
care amănunţită şi o desfăşurare pe perioade extin-
se de timp (luni sau chiar ani de zile). Atunci când 
fac totuşi astfel de angajamente, cedează ușor în 
faţa obstacolelor, a dificultăţilor sau a rutinei. După 
entuziasmul iniţial, pot abandona cu uşurinţă, 
descurajaţi fiind chiar de primele piedici.

Prin urmare, lipsa relaţiei dintre variabila PM și 
autostigmatizare poate fi explicată referindu-ne la 
studiile realizate de Houser-Marko şi Sheldon. Au-

torii menţionaţi propun constructul ,,Self-As-Doer” 
pentru a-i desemna pe toţi cei care au obişnuinţa 
de a practica cu consecvenţă un anumit comporta-
ment nu ca parte a unui angajament motivaţional, 
ci mai degrabă ca parte a identităţii personale [9]. În 
acest sens, stilul de viaţă al persoanelor seropoziti-
ve cu un nivel înalt de autostigmatizare implică un 
comportament de aderenţă la tratamentul antiviral, 
care este văzut ca parte determinantă a identităţii 
nou obţinute după stabilirea diagnosticului de se-
ropozitivitate. 

Astfel, analiza datelor prezentate mai sus ne per-
mite să afirmăm că ipoteza I1, potrivit căreia factorii 
persistenţei motivaţionale corelează cu autostigmati-
zarea la persoanele seropozitive,  se confirmă parţial. 

În scopul verificării ipotezei I2, am aplicat Chestio-
narul de Personalitate Big Five după P. Costa și R. Mc-
Crae. Ipoteza înaintată a fost confirmată potrivit coe-
ficientului de corelaţie Bravais-Pearson, atestându-se 
relaţii semnificative între dimensiunile fundamen-
tale ale personalităţii și persistenţa motivaţională la 
persoanele seropozitive (Tabelul 3).

Tabelul 3 
Indicii coeficientului Bravais-Pearson privind identificarea relației dintre persistența  

motivațională și dimensiunile fundamentale ale personalității

Factorii de personalitate
Persistenţa motivaţională

Coeficientul de corelaţie Pragul de semnificaţie

Extroversiune r= 0,254 p ≤0,01

Agreabilitate r= 0,282 p ≤0,001

Conștiinciozitate r= 0,436 p ≤0,001

Neurotism r= -0,202 p ≤0,05

Deschidere spre experienţă r=0,142 nesemnificativ
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Analiza datelor privind identificarea relaţiei din-
tre persistenţa motivaţională și dimensiunile funda-
mentale ale personalităţii la subiecţii seropozitivi a 
permis constatarea faptului că  scala de persistenţă 
motivaţională prezintă o corelaţie semnificativă po-
zitivă cu următorii factori de personalitate: Extraver-
siune (r= 0,254; p ≤0,01), Agreabilitate (r= 0,282; p 
≤0,001), Conștiinciozitate (r= 0,436; p ≤0,001). Oda-
tă cu creșterea persistenţei motivaţionale va crește 
extroversiunea, agreabilitatea și conștiinciozitatea. 
O relaţie semnificativă cu sens negativ a fost ates-

tată între persistenţa motivaţională și Neurotism 
(r= -0,202; p= p ≤0,05). Astfel, cu cât o persoană 
este mai persistentă motivaţional cu atât este mai 
extrovertită, agreabilă, conștiincioasă și stabilă 
emoţional.

În scopul unei analize mai profunde a relaţiei din-
tre persistenţa motivaţională și dimensiunile funda-
mentale ale personalităţii, am calculat coeficientul 
de corelaţie între factorii persistenţei motivaţionale 
și dimensiunile fundamentale ale personalităţii la 
persoanele seropozitive (Tabelul 4).

Tabelul 4 
Indicii coeficientului Bravais-Pearson privind identificarea relației dintre factorii  

persistenței motivaționale și dimensiunile fundamentale ale personalității

Factorii de personalitate Urmărirea scopurilor pe 
termen lung LTPP

Urmărirea sarcinilor curente 
CPP

Reamintirea scopurilor nea-
tinse RUP

Extroversiune r= 0,179 
p ≤0,05

r= 0,211 
p ≤0,05

r= 0,174
nesemnificativ

Agreabilitate r= 0,277
 p ≤0,01

r= 0,255
p ≤0,01

r= 0,069
nesemnificativ

Conștiinciozitate r= 0,431
p ≤0,001

r= 0,365
 p ≤0,001

r= 0,147
nesemnificativ

Neurotism r= -0,233
p ≤0,01

r= -0,198
p ≤0,05

r= -0,014
nesemnificativ

Deschidere spre experienţă r=0,128
nesemnificativ

r=0,091
nesemnificativ

r=0,104
nesemnificativ

Conform datelor prezentate mai sus, evidenţiem 
rezultate semnificative ale relaţiei dintre extroversi-
une și urmărirea scopurilor pe termen lung (r= 0,179; 
p ≤0,05), extroversiune și urmărirea sarcinilor curente 
(r= 0,211; p ≤0,05). O corelaţie pozitivă a fost atesta-
tă între agreabilitate și urmărirea scopurilor pe termen 
lung (r= 0,277; p ≤0,01), precum și între agreabilitate 
și urmărirea sarcinilor curente (r= 0,255; p= p ≤0,01). 
De asemenea, a fost identificată o corelaţie pozitivă 
cu valoare maximă între conștiinciozitate și urmă-
rirea scopurilor pe termen lung (r= 0,431; p ≤0,001), 
conștiinciozitate și urmărirea sarcinilor curente (r= 
0,365; p ≤0,001). Astfel, disponibilitatea de urmărire 
a scopurilor pe termen lung și urmărire a sarcinilor 
curente va determina prezenţa unui nivel înalt de 

extroversiune, agreabilitate și conștiinciozitate. O 
relaţie semnificativă cu sens negativ a fost atesta-
tă între factorul neurotism și urmărirea scopurilor pe 
termen lung (r= -0,233; p ≤0,01), neurotism și urmă-
rirea sarcinilor curente (r= -0,198; p≤0,05). Afirmăm 
astfel că o persoană cu un nivel înalt al capacităţii 
de urmărire a scopurilor pe termen lung și urmărire 
a sarcinilor curente va fi stabilă emoţional. 

O altă ipoteză a demersului experimental (I3) 
prevede faptul că există o relaţie între autostigma-
tizare și manifestarea dimensiunilor fundamentale 
ale personalităţii la persoanele seropozitive. Aceste 
asumpţii au fost testate statistic prin intermediul 
coeficientului de corelaţie Bravais-Pearson, rezulta-
tele căruia le prezentăm mai jos (Tabelul 5).
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Tabelul 5 

Indicii coeficientului Bravais-Pearson privind relația dintre dimensiunile  
fundamentale ale personalității și autostigmatizare

Factorii de personalitate
Autostigmatizarea

Coeficientul de corelaţie Pragul de semnificaţie

Extroversiune r= -0,196 p ≤0,05

Agreabilitate r= -0,289 p ≤0,001

Conștiinciozitate r= -0,137 nesemnificativ

Neurotism r= 0,325 p ≤0,001

Deschidere spre experienţă r= -0,278 p ≤0,01

Potrivit datelor expuse în Tabelul 5, atestăm 
corelaţii semnificative cu sens negativ între auto-
stigmatizare și următorii factori de personalitate: 
Extroversiune (r= -0,196; p ≤0,05), Agreabilitate (r= 
-0,289; p ≤0,001) și Deschidere spre experienţă (r= 
-0,278; p ≤0,01). De asemenea, putem evidenţia și 
o corelaţie maximă cu sens pozitiv între autostig-
matizare și Neurotism (r= 0,325; p ≤0,001) Astfel, cu 
cât nivelul de autostigmatizare va fi mai înalt cu atât 
mai scăzut va fi nivelul de manifestare a extroversiu-
nii, agreabilităţii și deschiderii spre experienţă. Prin 
urmare, un nivel înalt de autostigmatizare va deter-
mina și un nivel înalt de neurotism.

Rezultatele sunt în concordanţă cu studiile de 
specialitate [1, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 15], care atestă că 
autostigmatizarea limitează capacitatea persoane-
lor seropozitive de a avea un mod de viaţă pozitiv, 
implicând profunde daune asupra edificiului psihic 
și psiho-social al acestora.

Posibila explicaţie a corelaţiei negative obţinute 
între autostigmatizare și extroversiune (r= -0,196; p 
≤0,05) poate fi întemeiată referindu-ne la numeroa-
sele cercetări [1, 2, 5, 6, 7] ce au constatat că autostig-
matizarea determină comportamente de retragere și 
izolare socială. Afirmăm astfel că persoanele seropo-
zitive cu un nivel înalt de autostigmatizare sunt mai 
izolate, înstrăinate și retrase social, cu comportamen-
te de retragere manifestate faţă de prieteni și relaţiile 
familiale. Din cauza fricii de a fi refuzate și judecate, 
multe persoane seropozitive păstrează informaţiile 
lor despre boală în secret faţă de alţii, ceea ce face 
ca ele să fie izolate social și înstrăinate. În acest sens, 
afirmăm că autostigmatizarea forţează persoanele 
seropozitive să evite relaţiile publice și interacţiunea 
socială, acestea simţindu-se ca fiind străine în socie-
tate și înstrăinate faţă de ele înseși. Forţate de nece-
sitatea de a evita conversaţii despre subiecte sensi-

bile, pentru a proteja familiile lor și pentru a păstra 
locurile lor de muncă sau relaţiile lor de prietenie, 
persoanele seropozitive manifestă comportamente 
de izolare autoimpusă, fapt care afectează în mod 
negativ bunăstarea lor fizică și mentală.

Corelaţia obţinută între autostigmatizare și agre-
abilitate (r= -0,289; p ≤0,001) poate fi explicată prin 
modelul teoretic al autostigmatizării propus de 
Watson și Corrigan (2002), care relevă faptul că in-
ternalizarea stigmei acţionează direct asupra stimei 
de sine și autoeficacităţii persoanei [14]. Persoanele 
seropozitive, fiindu-le afectată stima de sine, își vor 
interioriza părerile, viziunea societăţii îi va determi-
na să fie suspicioși, neprietenoși și necooperanţi, 
fapt ce va duce la apariţia nivelului înalt de auto-
stigmatizare. În aceste condiţii,  persoana cu un ni-
vel înalt de autostigmatizare anticipă ceea ce cred 
ceilalţi despre ea și începe să se simtă respinsă, evi-
tată sau, pur și simplu, alungată. 

Rezultate semnificative (r=0,325; p ≤0,001) au 
fost obţinute la corelaţia dintre factorul neurotism 
și autostigmatizare. Atestăm astfel o relaţie directă 
între aceste două variabile, adică nivelul înalt de 
autostigmatizare va determina un nivel înalt de 
manifestare a neurotismului. Rezultatele obţinute 
pot fi explicate prin raportare la studiile din dome-
niu [1- 7, 11, 12, 15], ce atestă incidenţa stărilor de 
neurotism în urma aflării diagnosticului de seropo-
zitivitate. Astfel, neacceptarea de sine, stima de sine 
redusă și încrederea scăzută în forţele proprii vor 
determina apariţia stărilor de tensiune psihologică, 
în care persoanele seropozitive resimt în mod acut 
experienţele neplăcute și trăiesc o stare de stres 
continuu. Manifestându-se pentru o perioadă lun-
gă de timp, aceste stări emoţionale pot consolida, 
în mod subconștient, atitudinea individului ca fiind 
o victimă,  îndepărtând sentimentul de implicare 
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personală și contribuind astfel la apariţia sentimen-
telor de neputinţă. 

De asemenea, datele obţinute în cercetarea 
noastră sugerează o corelaţie semnificativă cu sens 
negativ între autostigmatizare și deschiderea spre 
experienţă (r= -0,278; p ≤0,01). Posibila explicaţie a 
rezultatelor obţinute poate fi adusă prin invocarea 
studiilor [6, 7, 13], care demonstrează că persoanele 
seropozitive cu un înalt nivel de autostigmatizare 
manifestă dificultăţi de adaptare și acceptare de 
sine, fiind incapabile să includă statutul lor de se-
ropozitivitate în realitatea lor psihică. Menţionăm 
astfel faptul că persoanele seropozitive cu un nivel 
înalt de autostigmatizare internalizează în mod pe-
simist aspectele sociale ce fac trimitere la o iden-
titate vicioasă și abaterea de la normele sociale și 
morale tradiţionale. Astfel, ele se acuză în mod 
constant și simt că sunt persoane rele și păcătoase, 
acceptă aprecierile negative din partea societăţii, se 
autoblamează pentru intoleranţa din partea altora, 
simţind că merită maltratarea. Perceperea statutului 
de seropozitivitate ca pe o sancţiune morală condu-
ce la limitarea potenţialului propriu prin rezistenţă 
la schimbare și menţinerea autostigmatizării.

Analiza datelor prezentate mai sus ne permite să 
afirmăm că ipoteza (I3), potrivit căreia există o relaţie 
între autostigmatizare și dimensiunile fundamentale ale 
personalităţii la persoanele seropozitive, s-a confirmat.

Concluzii
 ▪ Studiul cu privire la persistenţa motivaţională și 

autostigmatizare la persoanele seropozitive eviden-
ţiază o legătură de interdependenţă parţială între va-
riabilele incluse în cercetare. Autostigmatizarea co-
relează parţial cu factorii persistenţei motivaţionale; 
nivelul înalt de autostigmatizare al persoanelor sero-
pozitive va determina lipsa disponibilităţii de urmări-
re a scopurilor pe termen lung. 

 ▪ Datele experimentale evidenţiază o relaţie sem-
nificativă între persistenţa motivaţională și următorii 
factori de personalitate: extroversiune, agreabilitate, 
conștiinciozitate și neurotism. Astfel, cu cât o persoană 
este mai persistentă motivaţional cu atât este mai ex-
trovertită, agreabilă, conștiincioasă și stabilă emoţional. 

 ▪ Se atestă o relaţie semnificativă între factorii 
persistenţei motivaţionale (urmărirea scopurilor pe 
termen lung, urmărirea sarcinilor curente) și facto-
rii de personalitate (extroversiune, agreabilitate, 

conștiinciozitate, neurotism) la persoanele seropo-
zitive. Disponibilitatea de urmărire a scopurilor pe 
termen lung și urmărire a sarcinilor curente va de-
termina prezenţa unui nivel înalt de extroversiune, 
agreabilitate și conștiinciozitate. 

 ▪ Nivelul înalt de autostigmatizare la persoane-
le seropozitive va determina un nivel înalt de neu-
rotism și un nivel scăzut de manifestare a extrover-
siunii, agreabilităţii și deschiderii spre experienţă. 
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REZUMAT

Relația dintre dimensiunile fundamentale ale 
personalității, persistența motivațională și auto-
stigmatizare la persoanele seropozitive. Articolul 
abordează o problemă de actualitate axată pe iden-
tificarea relaţiei de interdependenţă dintre dimen-
siunile fundamentale ale personalităţii, persistenţa 
motivaţională și autostigmatizare la persoanele sero-
pozitive şi cuprinde: actualitatea cercetării; baza con-
ceptuală şi metodologia cercetării; instrumentele de 
măsură a persistenţei motivaţionale, autostigmatiză-
rii şi a dimensiunilor fundamentale ale personalităţii 
la persoanele seropozitive. Sunt reflectate, de ase-
menea,  rezultatele cercetării privind diagnosticarea 
nivelului persistenţei motivaţionale și cele referitoare 
la diagnosticarea autostigmatizării și a dimensiunilor 
fundamentale ale personalităţii la persoanele se-
ropozitive. În urma interpretării datelor, a fost sta-
bilită relaţia dintre dimensiunile fundamentale ale 
personalităţii, persistenţa motivaţională și autostig-
matizare la persoanele seropozitive.

 Cuvinte-cheie: persistenţa motivaţională, 
autostigmatizare, dimensiuni fundamentale ale 
personalităţii, persoane seropozitive.

ABSTRACT

Relationship between the Fundamental Di-
mensions of Personality, Motivational Persis-
tence and Self-Stigmatization in Seropositive 
Persons. The article addresses a topical issue fo-

cused on identifying the interdependence relation 
between the fundamental dimensions of personali-
ty, motivational persistence and self-stigmatization 
in seropositive persons and includes: the actuality 
of the research; the conceptual basis and research 
methodology; the tools for measuring the motiva-
tional persistence, self-stigmatization and the fun-
damental dimensions of personality in seropositive 
persons. The results of the research on diagnosing 
the level of motivational persistence and those re-
lated to the diagnosis of self-stigmatization and the 
fundamental dimensions of personality in seroposi-
tive persons are also reflected. Following the inter-
pretation of the data, the relationship between the 
fundamental dimensions of personality, motivatio-
nal persistence and self-stigmatization in seroposi-
tive persons was established.

Key words: motivational persistence, self-stig-
matization, fundamental dimensions of personality, 
seropositive persons.

РЕфЕРАт

Связь между ключевыми свойствами лич-
ности, мотивационной персистентностью и 
самостигматизацией у сероположительных 
лиц. Статья посвящена актуальной проблеме, 
связанной с выявлением взаимозависимости 
между ключевыми свойствами личности, моти-
вационной персистентностью (упорством и на-
стойчивостью) и самостигматизацией у серопо-
ложительных лиц и включает в себя: актуаль-
ность исследования; концептуальную базу и ме-
тодологию исследования; инструменты измере-
ния мотивационной персистентности, самостиг-
матизации и ключевых свойств личности у серо-
положительных лиц. Также отражены результаты 
исследований, касающихся диагностики уровня 
мотивационной персистентности и диагностики 
самостигматизации и ключевых свойств лично-
сти у сероположительных лиц. После обработки 
данных была установлена связь между ключевы-
ми свойствами личности, мотивационной перси-
стентностью и самостигматизацией у серополо-
жительных лиц.

Ключевые слова: мотивационная перси-
стентность, самостигматизация, ключевые 
свойства личности, сероположительные лица.
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CZU 343.621

Analiza statistică și problema latentităţii 
avorturilor ilegale

avorTul, chiar şi aTunci când esTe comis în condiții 
de leGaliTaTe, esTe însoțiT de un pericol mare pen-

Tru sănăTaTea și chiar viața femeii. acesT risc creșTe de 
nenumăraTe ori în cazul unui avorT criminal.

Din punct de vedere statistic, este foarte greu, 
pe alocuri chiar imposibil, de a ţine o evidenţă 
obiectivă a avorturilor criminale, care ar corespun-
de realităţii. Totuşi, potrivit unor date reflectate în 
statisticile OMS, 20 de milioane de avorturi crimina-
le, efectuate anual în întreaga lume, cauzează de-
cesul a 50000-100000 de femei, nivelul mortalităţii 
constituind 250-500 de cazuri de deces la 100000 
avorturi. Complicaţiile majore le provoacă infecţia, 
hemoragia și traumatismul uterin. După unele date, 
în lume nu se înregistrează de la 23 până la 60% din 
cazurile de deces materne [1, p.135]. 

Constatarea dată pune în lumină problema la-
tentităţii avorturilor criminale. Vom examina mai 
detaliat indicii cantitativi-calitativi ai avorturilor şi 
latentitatea acestora.  

Potrivit statisticilor, în lume, 46 de milioane de 
femei practică avorturile la cerere în fiecare an, 78% 
din ele locuind în ţările în curs de dezvoltare şi 22% 
în ţările dezvoltate. Acolo unde avortul este permis 
legal, sigur şi disponibil, complicaţiile intervin mai 
rar. În ţările în care practicarea avortului este limi-

|               alexandrU CiCala, doCtorand,
aCadeMia ,,Ștefan Cel Mare” a Mai al repUBliCii Moldova

tată, iar serviciile sunt inaccesibile sau de calitate 
redusă, femeile recurg adeseori la metode nesigu-
re, urmate de complicaţii, probleme de sănătate pe 
termen lung sau chiar deces [2].

Criminalitatea în general, inclusiv avorturile cri-
minale, se caracterizează prin indici statistici can-
titativi și calitativi. Caracteristicile cantitative ale 
infracţiunilor reprezintă nivelul și dinamica acesto-
ra, iar caracteristicile calitative – structura și caracte-
rul fenomenului studiat. 

După cum se menţionează în literatura de spe-
cialitate, acești indicatori formează în ansamblu 
starea infracţionalităţii, care nu este altceva decât 
caracteristica cantitativ-calitativă a fenomenului 
criminal pe un anumit teritoriu, într-o perioadă 
determinată de timp, prin prisma nivelului, dina-
micii, structurii și caracterului, distribuirii teritoriale, 
latentităţii acestuia etc. [3, p. 123].

Rezultate și discuții. Evidenţa statistică a avor-
turilor criminale (art. 159 CP RM) atestă o rată mică 
de răspândire a acestora. Analizând datele statis-
tice, generalizate de către Serviciul Tehnologiei 
Informaţionale al Ministerului Afacerilor Interne, 
constatăm că pe teritoriul Republicii Moldova, pe 
parcursul anilor 1996-2018, au fost înregistrate 17 
cazuri de infracţiuni de provocare ilegală a avortu-
lui. În perioada anilor 1996-2007, infracţiunea dată 
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n-a fost reflectată satisfăcător în datele statistice, 
fiind înregistrat un caz în anul 1996 (în mun. Bălţi) 
și trei cazuri în anul 2004 (sect. Râșcani al mun. 
Chișinău, mun. Bălţi, r-nul Drochia). 

În perioada anilor 2007-2017 au fost înregistrate 
13 cazuri de avorturi criminale, numărul acestora 
majorându-se de mai bine de 3 ori.

Tabelul 1
Cazurile de practicare a avorturilor ilegale înregistrate în Republica Moldova în perioada anilor 2007-2017

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Criuleni 1

Fălești 1 2

Drochia 1

Șt. Vodă 1

Chișinău 1 1

Glodeni 1

Telenești 1

Sângerei 1

Dondușeni 1

Strășeni 1

O altă constatare care derivă din datele anali-
zate: în timp ce criminalitatea infracţiunilor contra 
vieţii şi sănătăţii persoanei se află în continuă des-
creştere, avorturile criminale sunt în creştere, chiar 
dacă numărul acestora nu este atât de mare. 

Analizând informaţiile prezentate de Serviciul Teh-
nologiei Informaţionale al Ministerului Afacerilor Inter-
ne, constatăm că, din numărul total de 13 infracţiuni de 

provocare ilegală a avortului înregistrate pe parcursul 
perioadei menţionate mai sus, în 4 cazuri (31%) a fost 
finalizată urmărirea penală, 4 cazuri (31%) au fost cla-
sate, în 2 cazuri (15%) a fost suspendată urmărirea pe-
nală, într-un caz (8%) a expirat termenul de prescripţie, 
un caz (7,5%) s-a soldat cu absolvirea de răspundere 
penală și tragerea la răspundere contravenţională și un 
caz (7,5%) se află în cercetare (Figura 1).

Figura 1. Fazele de examinare a cauzelor penale intentate în baza art. 159 CP RM 
pe teritoriul Republicii Moldova, în perioada anilor 2007-2017
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Teritorial, în perioada 2007-2017, în Republica 
Moldova s-au înregistrat avorturi criminale în ur-
mătoarele regiuni: în raionul Fălești – 3 cazuri, în 
mun. Chișinău – 2 cazuri și în raioanele Criuleni, 
Drochia, Ștefan Vodă, Glodeni, Telenești, Sângerei, 
Dondușeni și Strășeni câte un caz.  

Din numărul total de cazuri înregistrate pe par-
cursul perioadei menţionate, 8 cazuri (62%) sunt 
înregistrate în localităţi rurale și 5 cazuri  (38%) în 
localităţi urbane (Figura 2).

Figura 2. Locul comiterii infracţiunii de provocare ilegală a avortului în funcţie de localităţi

Totodată, menţionăm că, conform materialelor 
cauzelor penale intentate în baza infracţiunii prevă-
zute în art. 159 al Codului Penal al Republicii Moldo-

va, în 10 (78,5%) cazuri întreruperea ilegală a sarcinii 
a avut loc în condiţii casnice și în 3 cazuri (21,5%) a 
avut loc în spitalele din ţară (Figura 3).

Figura 3. Condiţiile de provocare a avortului criminal în RM (2007-2017)

În literatura de specialitate criminologică se afir-
mă că numărul avorturilor criminale este mult mai 
mare decât cel efectiv înregistrat. Astfel, cercetăto-
rul Th. King  presupune că în lume aproximativ ju-
mătate din avorturi se provoacă în condiţii de ilega-
litate [4, p.27-30].

Subscriem la opinia autorului Iurii Larii, potrivit 
căreia criminalitatea reală adeseori depășește cu 
mult criminalitatea despre care au fost sesizate or-
ganele justiţiei penale. Diferenţa dintre criminalita-
tea înregistrată și cea reală formează criminalitatea 
latentă. În unele ţări, inclusiv în Republica Moldova, 
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aceasta depășește criminalitatea înregistrată de 3-5 
ori [5, p.22].

Potrivit cercetătorului V. Pankratov, unul dintre 
primii cercetători care a încercat să formuleze con-
ceptul propriu-zis, criminalitatea latentă reprezintă 
o totalitate de crime, care nu au fost identificate 
de către poliţie, procuratură și judecată și care nu 
sunt reflectate în actele de evidenţă statistică a 
infracţiunilor [6, p.7].

În acelaşi sens, se constată că latenţa este crima 
care nu este reflectată în statisticile penale [7, p.71].

Un alt cercetător, V.N. Kudreavţev, concluzio-
nează că criminalitatea latentă (ascunsă) formează 
infracţiuni care nu au fost identificate de sistemul de 
justiţie penală și, prin urmare, nu implică aplicarea 
măsurilor statale sau de constrângere socială; justiţia 
penală în legătură cu aceste infracţiuni este inactivă, 
persoanele care le-au săvârșit rămân în afara acestui 
sistem” [8, p.14].

Fără a intra în aspecte de concept, putem conclu-
ziona că latentitatea avorturilor reprezintă diferenţa 
dintre numărul de avorturi înregistrate şi numărul 
de avorturi neînregistrate, care din anumite motive 
(neidentificare sau ascundere etc.) nu au fost reflec-
tate în statisticile oficiale de către autorităţi şi împo-
triva cărora nu a fost aplicată reacţia socială.

În cele ce urmează ne propunem să demonstrăm 
cu dovezi concludente că latentitatea caracterizea-
ză fenomenologia avorturilor comise în ilegalitate. 

Medicii de specialitate înșişi susţin că numărul 
real al avorturilor comise în condiţii de ilegalitate 
este cu mult mai mare decât cel al avorturilor efec-
tiv înregistrate. Astfel, în anii 2010-2013, în Republi-
ca Moldova au fost înregistrate oficial peste 60 de 
mii de avorturi. Aceste date au fost prezentate de 
către Asociaţia Obştească „Pentru Familie”, promo-
toarea campaniei anti-avort „Dreptul la viaţă al co-
pilului nenăscut”. Medicii însă afirmă că aceste date 
trebuie înmulţite la cifra trei sau patru, deoarece 
cele mai multe întreruperi de sarcină nu sunt înre-
gistrate oficial. Deci, potrivit calculelor respective, 
numărul real de avorturi ar constitui 160 pe zi sau 

şapte pe oră [9].
Inconsecvenţa datelor statistice ne-a motivat să 

realizăm un sondaj printre medicii de specialitate, 
pentru a stabili care este în opinia lor situaţia pri-
vind latentitatea avorturilor ilegale. Potrivit rezulta-
telor sondajului realizat pe un eşantion de 100 de 
medici obstetricieni-ginecologi din cadrul Instituţi-
ei Medico-Sanitare Publice Institutul Mamei şi Co-
pilului (IMSP IMşiC) şi din cadrul Instituţiei Medico-
Sanitare Publice Spitalul Clinic Municipal nr.1, 93% 
dintre participanţii la sondaj  au afirmat că statistica 
oficială a avorturilor ilegale nu corespunde cu nu-
mărul real al acestora. Respectiv, doar 7% dintre 
respondenţi au susţinut corespunderea datelor sta-
tistice cu numărul real al avorturilor. 

Această constatare empirică este deosebit de 
importantă pentru prezentul studiu, întrucât medi-
cii obstetricieni-ginecologi, personal medical califi-
cat, cunosc cel mai bine situaţia din domeniu. 

Fiind chestionaţi asupra cauzelor latentităţii 
avorturilor, în cadrul aceluiaşi sondaj, medicii res-
pondenţi au evidenţiat cauzele principale de laten-
titate a avorturilor:

 – evidenţa defectuoasă a femeilor de vârstă fer-
tilă în sectorul primar;

 – lucrul necalitativ al personalului medical;
 – nerespectarea secretului medical şi neîncre-

derea în personalul medical;
 – adresarea tardivă în termen avansat.

Pe lângă cauzele evidenţiate de către persona-
lul medical specializat, considerăm că latentitatea 
avorturilor ilegale se datorează, în mare parte, uti-
lizării manoperelor abortive medicamentoase de 
întrerupere a sarcinii. 

Astfel, în funcţie de metoda provocării avor-
tului ilegal, conform informaţiilor din materialele 
cauzelor penale studiate, s-a stabilit că în 7 cazuri 
(54%) făptuitorul a recurs la metoda mecanică de 
întrerupere a sarcinii, în 5 cazuri (38%) – la meto-
da chimică, inclusiv prin intermediul pastilelor fără 
prescripţie medicală, și într-un caz nu a fost identifi-
cată manopera abortivă (Figura 4).
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Figura 4. Metodele de provocare a avortului ilegal în Republica Moldova, în perioada anilor 2007-2017

Aceste informaţii însă nu corespund opiniei spe-
cialiştilor din domeniu. Potrivit datelor sondajului 
realizat în contextul prezentului studiu în cadrul unui 
grup de 100 de medici obstetricieni-ginecologi, din-
tre manoperele abortive aplicate în condiţiile de ile-
galitate, cel mai des sunt utilizate metodele chimice – 
91%, metodele mecanice însumând doar 7%.

Această opinie este pe deplin justificată întrucât, 
potrivit datelor statistice, metoda medicamentoasă 
de întrerupere a sarcinii în condiţii legale, datorită 
progresului tehnico-ştiinţific din domeniul medicinii, 

are în ultimii 7 ani o pondere semnificativă de aplicare. 
Dacă în anul 2010 avortul medicamentos a fost aplicat 
de către medici în 376 de cazuri, atunci în anul 2017 
această metodă a fost aplicată în 2043 de cazuri. Tot-
odată, se atestă o scădere substanţială de aplicare a 
celorlalte metode de întrerupere voluntară a cursului 
sarcinii (Figura 5). De exemplu, în anul 2010 metoda 
vacuum aspirare de întrerupere a sarcinii a fost aplica-
tă în 9203 cazuri, iar în anul 2017 în 7656 de cazuri. Me-
toda chiuretajului în anul 2010 a fost aplicată în 5011 
cazuri, iar în 2017 în 2254 de cazuri (Figura 5).

Figura 5. Metodele utilizate în perioada 2010-2017 pentru efectuarea avortului în Republica Moldova
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De aceeaşi părere sunt şi medici specialişti, parti-
cipanţi la sondajul realizat de noi. Potrivit acestora, 
metoda medicamentoasă de întrerupere a sarcinii 
se utilizează în proporţie de 56%, aspiraţia cu vacu-
um – 46%, intervenţia chirurgicală – 4%.

Prin avort medicamentos se înţelege întreruperea 
sarcinii folosind doar medicaţia, fără a fi nevoie de o 
intervenţie chirurgicală. Această metodă a avortului 
a început să fie utilizată în SUA din anul 2000. Până 
atunci, singura opţiune de întrerupere a sarcinii era 
chiuretajul. Acesta este folosit şi în prezent în cazul 
pacientelor la care avortul medicamentos a fost 
complet efectuat. Ambele metode (atât avortul me-
dicamentos, cât şi chiuretajul) sunt la fel de sigure și 
reprezintă o abordare eficientă pentru pacienţii se-
lectaţi corespunzător [10, p.28-30].

Metoda medicamentoasă de întrerupere a sar-
cinii reprezintă efectul progresului ştiinţific din do-
meniul medicinii. Această metodă de avortare are 
mai multe avantaje. Potrivit autorului L. Railean, 
utilizarea metodelor medicamentoase de întreru-
pere a sarcinii ameliorează considerabil sănătatea 
reproductivă a femeilor, atenuează complicaţiile 
generale care, în acest caz, fie că sunt minime, fie că 
lipsesc cu desăvârșire. De asemenea, s-a stabilit din 
punct de vedere ştiinţific că avortul medicamentos 
poate fi recomandat pe larg în Republica Moldova 
şi poate servi drept metodă simplă, justificată şi 
sigură de rezolvare a sarcinii, excluzând complica-
ţiile intervenţiei chirurgicale, riscul anesteziologic, 
infecţia ascendentă, protejând statutul psihic al fe-
meii [11, p.20].

Pe de altă parte, pentru folosirea cu succes a aces-
tei metode abortive trebuie luate în calcul anumite 
contraindicaţii, neglijarea cărora poate provoca pro-
bleme grave de sănătate femeii care avortează. Avor-
tul medicamentos le este contraindicat pacientelor 
cu insuficienţă suprarenală, care urmează un trata-
ment de corticoterapie pe termen lung, cu alergii 
cunoscute, fumătoare de peste 35 de ani, paciente 
care suferă de afecţiuni cardiovasculare, cu sarcină 
neconfirmată ecografic sau biologic, cu sarcină mo-
lară, cu sarcină de peste 63 de zile etc.

Incontestabil, progresul ştiinţific este de cele mai 
multe ori în avantajul societăţii. Se mai întâmplă 
însă ca acest progres să fie folosit în dauna socie-
tăţii, mai ales de către criminali. Bunăoară, apariţia 
metodei medicamentoase de întrerupere a sarcinii 

a generat circuitul ilegal al preparatelor de acest 
gen, cum este, de exemplu, Mifepristonul.

Actualmente, acest preparat abortiv poate fi 
procurat de pe piaţa neagră fără a mai fi necesară 
consultaţia medicului specialist, urmată de elibera-
rea reţetei pentru obţinerea acestuia. Multe femei 
recurg la achiziţionarea clandestină a preparatelor 
medicamentoase abortive, inclusiv prin accesarea 
site-lui de informaţii www.999.md. Preţul a cinci 
pastile de Miferpriston şi Misoprostol, oferite prin 
intermediul acestui site informativ, este de circa 
1500 de lei. Totodată, potrivit informaţiilor obţinute 
în cadrul interviului susţinut cu o victimă a avortului 
ilegal medicamentos, s-a constatat că aceasta le-a 
procurat clandestin chiar dintr-o reţea farmaceutică 
din mun. Chişinău. 

Înșiși medicii ginecologi-obstetricieni pun în 
evidenţă problematica acută a circulaţiei ilegale a 
acestor preparate. Potrivit sondajului realizat în ca-
drul grupului de circa 100 de medici ginecologi-ob-
stetricieni, 62% dintre aceștia au afirmat că regimul 
de circulaţie a preparatelor sus-indicate este con-
trolat de către autorităţile abilitate într-un mod ne-
satisfăcător, 23% l-au considerat satisfăcător și doar 
15% l-au apreciat ca fiind bun.  

Situaţia este pe drept cuvânt alarmantă: zi de zi, 
femei interesate apelează, personal sau prin inter-
mediar, la persoanele care comercializează clandes-
tin medicamente abortive, în acest sens înregistrân-
du-se un număr impunător de cazuri de avorturi 
ilegale ce nu se regăsesc în statisticile oficiale. 

O altă cauză a latentitiăţii avorturilor ilegale o 
reprezintă relaţia dintre victimă şi făptuitor la co-
miterea acestei infracţiuni. După cum se menţio-
nează pe bună dreptate în doctrina juridico-penală 
de specialitate, acţiunea prejudiciabilă de întreru-
pere a cursului sarcinii intră sub incidenţa textului 
de lege prevăzut la art. 159 Cod penal al Republici 
Moldova doar în cazul în care s-a realizat prin con-
simţământul femeii însărcinate, consimţământul re-
prezintând un semn obligatoriu al laturii obiective 
a infracţiunii şi, implicit, un criteriu de delimitare de 
alte infracţiuni [12, p.106]. 

Elementul material al provocării ilegale a avortu-
lui se constituie în baza unei cooperări benevole şi in-
tenţionate dintre victimă şi făptuitor, întru realizarea 
unui scop comun. Ambii actori implicaţi în derularea 
actului infracţional urmăresc atingerea unuia şi ace-
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luiaşi rezultat infracţional – întreruperea sarcinii şi, pe 
această cale, distrugerea conceptului naşterii. 

Pe acest fond apar şi interese comune, care în-
soţesc derularea activităţii infracţionale. Atât făptu-
itorul, cât şi victima sunt interesaţi ca fapta de între-
rupere a sarcinii să nu ajungă în atenţia publicului. 
Astfel, cooperarea întru realizarea scopului comun 
se manifestă nu doar în atingerea rezultatului in-
fracţional, dar şi în nedivulgarea manoperei abor-
tive realizate în condiţii de ilegalitate. Făptuitorul 
este interesat ca fapta să nu fie divulgată, astfel 
încât să nu fie tras la răspundere pentru comiterea 
acesteia, iar femeia care a recurs la manopere abor-
tive ilegale, de cele mai multe ori, este interesată ca 
fapta nu fi supusă oprobriului public. 

Așadar, scopul nu trebuie confundat cu motivele 
de săvârşire a întreruperii ilegale a sarcinii. După cum 
menţionează distinsul criminolog V. Kudreavţev, sco-
pul se manifestă ca o formă de realizare a motivului 
infracţiunii, care, la rândul său, se materializează prin 
realizarea faptei ilegale şi provocarea urmării prejudi-
ciabile. Scopul nu este altceva decât rezultatul prevă-
zut şi dorit de către făptuitor, pe care acesta doreşte 
să-l atingă pe calea comiterii infracţiunii [13, p.42].

În cazul infracţiunii de provocare ilegală a avor-
tului, avem de a face cu o situaţie inedită. Pe lângă 
făptuitor, este interesată însăși victima în producerea 
rezultatului, ea asumându-şi, inclusiv, riscul produ-
cerii unor urmări nefaste pentru viaţa sau sănătatea 
sa. Această cooperare subiectivă se prelungeşte şi 
la etapa post-infracţională, materializându-se în as-
cunderea faptei, situaţie de care este  interesată atât 
victima, cât şi făptuitorul, în pofida faptului că doar 
ultimul este tras la răspundere penală. În viziunea 
noastră, aceasta este una dintre cauzele primordiale 
care condiţionează latentitatea avorturilor ilegale. 

În această ordine de idei, suntem întru totul de 
acord cu aserţiunea exprimată în doctrina de speci-
alitate, potrivit căreia avorturile criminale sunt greu 
de cercetat, întrucât majoritatea victimelor ascund 
în mod intenţionat intervenţia ilegală. Aceste avor-
turi sunt considerate ca fiind avorturi realizate în 
afara instituţiilor specializate [14, p.47-50].

În acelaşi conglomerat de idei se înscrie şi opi-
nia autorilor I. Rotkina şi V. Kulakov, care susţin că 
anume din această cauză avorturile ilegale consti-
tuie 20-40% dintre toate cazurile de întrerupere a 
sarcinii înregistrate [15, p.19-22].

O confirmare majoră a afirmaţiilor de mai sus o 
găsim în actele de evidenţă statistică, din care re-
zultă că în toate cazurile de săvârșire a unor avorturi 
ilegale, înregistrate oficial pe teritoriul Republicii 
Moldova, au survenit urmări prejudiciabile în virtu-
tea cărora,  pentru a-și salva viaţa și sănătatea, victi-
ma a avut nevoie de îngrijiri medicale în instituţiile 
specializate. Astfel, în urma manoperelor abortive, 
din totalul de 13 infracţiuni înregistrate în perioada 
2007-2017 pe teritoriul Republici Moldova, un caz 
s-a soldat cu decesul femeii însărcinate, iar în alte 
11 cazuri victima a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Concluzii. În baza datelor prezentate mai sus, 
putem concluziona că în statisticile oficiale sunt în-
registrate doar acele manopere abortive săvârşite în 
condiţii de ilegalitate în care victimele, în urma com-
plicaţiilor grave cauzate de intervenţiile ilegale, solicită 
ajutorul instituţiilor medicale de profil. Respectiv, cau-
zele penale sunt pornite de către organul de urmărire 
penală în baza sesizărilor parvenite din partea insti-
tuţiilor medicale. În afara evidenţei statistice rămân 
avorturile ilegale care, la momentul producerii aces-
tora, nu atrag după sine complicaţii pentru viaţă sau 
sănătate, precum și avorturile în urma cărora, deşi pro-
voacă anumite efecte adverse, victima nu se adresea-
ză instituţiilor spitaliceşti sau aceste avorturi nu sunt 
divulgate de către angajaţii respectivelor instituţii. 

Așadar, în urma investigaţiilor efectuate, conclu-
zionăm că avorturile ilegale se caracterizează prin-
tr-o latentitate sporită, însumând, după estimările 
noastre, circa 50% din numărul avorturilor săvârșite 
în condiţii de legalitate. La baza acestei cifre stau 
doi factori: pe de o parte, larga răspândire a diferite-
lor metode abortive puse în aplicare în afara institu-
ţiilor spitaliceşti, iar pe de altă parte, corespunderea 
interesului victimei cu cel al făptuitorului de a nu 
divulga manopera abortivă ilegală.                 
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REZUMAT

Analiza statistică și problema latentității 
avorturilor ilegale. În acest articol sunt analizate 
datele statistice ale infracţiunii de provocare ilegală 
a avortului, în baza informaţiilor prezentate de către 
Serviciul Tehnologiei Informaţionale al Ministerului 
Afacerilor Interne. De asemenea, sunt aduse argu-
mente privind problema neînregistrării cazurilor de 
avort criminal, în datele statistice oficiale.

Cuvinte-cheie: date statistice, avort criminal, pro-
vocare ilegală a avortului, latentitate, criminalitate la-
tentă, sondaj etc.

ABSTRACT

Statistical Analysis and The Problem of the 
Latency of Illegal Abortions. This article analy-
zes the statistical data of the offense of unlawful 
provocation of abortion, based on the information 
provided by the Information Technology Service of 
the Ministry of Internal Affairs. Also, arguments are 
presented on the issue of non-recording of cases of 
criminal abortion in official statistical data.

Keywords: statistical data, criminal abortion, un-
lawful provocation of abortion, latency, latent crime, 
poll, etc.

РЕфЕРАт

Статистический анализ и проблема латент-
ности незаконных абортов. В этой статье ана-
лизируются статистические данные о преступле-
нии незаконного производства аборта на основе 
информации, предоставленной Службой инфор-
мационных технологий Министерства внутрен-
них дел. Также приводятся аргументы в связи с 
вопросом о невозможности регистрации случа-
ев криминального аборта в официальных стати-
стических данных.

Ключевые слова: статистические данные, 
криминальный аборт, незаконное производство 
аборта, латентность, скрытая преступность, 
опрос и т. д.
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