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Ziua Mondială a Proprietăţii 
Intelectuale, 26 aprilie 2013:

„Creativitatea – Noua generaţie”

În fiecare an, pe 26 aprilie, statele membre ale 
Organizaţiei mOndiale a prOprietăţii intelectu-

ale (Ompi) sărbătOresc ziua mOndială a prOprie-
tăţii intelectuale, subliniind astfel rOlul prOprietăţii 
intelectuale În dezvOltarea ecOnOmică, culturală şi 
sOcială a tuturOr statelOr lumii. sărbătOarea se mar-
chează din anul 2000, iar 26 aprilie reprezintă ziua 
În care a intrat În vigOare cOnvenţia de cOnstituire a 
Ompi (1970). genericul prOclamat de Ompi pentru 
anul 2013 este: „creativitatea – nOua generaţie”.

În comunicatul lansat de OMPI cu această 
ocazie se menţionează următoarele: „Omeni-
rea şi-a pus tot mai frecvent întrebarea – Cum 
va arata în viitor tot ceea ce ne înconjoară? Cu-
noaştem, de exemplu, faptul că în curând auto-
mobilele vor avea capacitatea de autoghidare, 
că văzul nostru, vorbirea, iar în ultimă instanţă 
creierul nostru, vor interacţiona cu calculatoare-
le direct şi le vor controla eficient activitatea. La 
rândul lor, calculatoarele vor deveni şi mai mici 
şi vor fi amplasate pe sau în interiorul corpurilor 
noastre. Toate acestea, vor avea un efect pro-
fund asupra modului nostru de viaţă, şi anume, 
cum gândim, cum muncim, cum studiem, cum 
ne vindecăm sau cum ne bucurăm. Ceea ce odi-
nioară părea să fie din domeniul fantasticii (SF), 
acum este un fapt real. Ce urmează? Cum va ară-
ta viitorul îndepărtat? Ce tehnologie distructivă 

există astăzi doar sub forma unei idei, pe care 
încearcă s-o găsească un tânăr inginer? Cine va 
crea o nouă modalitate de comunicare online, 
care va schimba din nou, modalitatea noastră 
actuală de comunicare? Ce stil nou de muzică 
va apărea undeva într-un subsol, care apoi va 
răsuna pe toate ringurile de dans sau care le va 
provoca dureri de cap profesorilor? Cine sunt 
aceşti mari artişti şi inovatori de mâine?” La 
aceste întrebări, precum şi la altele similare, pot 
răspunde doar generaţiile viitoare. Astfel, Ziua 
Mondială a Proprietăţii Intelectuale din acest an 
a venit cu dezideratul de a încuraja tânăra gene-
raţie în crearea, conceperea unor idei noi, utile şi 
originale, conturând ziua de mâine a civilizaţiei 
şi consolidând continuu solidaritatea universală 
în domeniul creaţiei, atât de natură tehnică, cât 
şi artistică. 

Cu această ocazie, în majoritatea ţărilor lumii, 
inclusiv în Republica Moldova, au fost organi-
zate diverse acţiuni pentru a pune în valoare 
potenţialul şi importanţa proprietăţii intelectu-
ale în societate. Pentru AGEPI, Ziua Mondială a 
Proprietăţii Intelectuale a constituit prilejul unui 
bilanţ al celor obţinute pe parcursul unui an de 
activitate prin efortul depus de către întregul 
său colectiv. Astfel, AGEPI a desfăşurat un amplu 
program de activităţi, dintre care menţionăm: 

 ▪ organizarea pe parcursul lunilor martie-
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aprilie a seminarelor tematice de familiarizare 
a specialiştilor şi managerilor din întreprinderi 
şi ministere, cadrelor didactice, doctoranzilor şi 
studenţilor din cadrul instituţiilor de învăţământ 
superior şi mediu de specialitate din republică 
cu sistemul naţional şi internaţional de protecţie 
a proprietăţii intelectuale, inclusiv: la Universita-
tea de Stat din Moldova (Facultatea de Econo-
mie), Universitatea Cooperatist-Comercială din 
Moldova, Biblioteca USMF „N. Testemiţanu”, Uni-
versitatea Tehnică din Moldova, Colegiul coope-
ratist-comercial, Colegiul financiar-bancar ş.a.  

 ▪ organizarea, la 18-19 aprilie curent, a se-
minarului privind probleme de protecţie a drep-
turilor de proprietate intelectuală şi anti-contra-
facere, la care au participat experţi internaţionali 
în domeniul PI. Seminarul în cauză a fost orga-
nizat la AGEPI, la iniţiativa Asociaţiei anti-con-
trafacere REACT Internaţional, reprezentată de 
REACT România şi Societatea civilă de Avocaţi 
TURCU & TURCU în colaborare cu AGEPI;

 ▪ participarea cu o expoziţie de carte în ca-
drul „Anului bibliologic-2012” organizat de Aso-
ciaţia Naţională a Bibliotecarilor şi efectuarea 
totalurilor Concursului republican „Biblioteca 
publică – partener în promovarea proprietăţii 
intelectuale”, ediţia a IV-a;

În programul manifestărilor consacrate Zilei 
Mondiale a Proprietăţii Intelectuale s-a încadrat 
şi şedinţa solemnă dedicată Zilei Mondiale a 
Cărţii şi a Dreptului de Autor (marcată, la iniţiati-
va UNESCO, pe 23 aprilie). Manifestarea în cauză 
a fost organizată de Asociaţia Naţională a Biblio-
tecarilor sub patronajul Ministerului Culturii. În 
cadrul şedinţei festive, reprezentanţii AGEPI au 
înmânat premiile acordate laureaţilor Concursu-
lui republican „Biblioteca publică – partener în 
promovarea PI”. 

Pe agenda manifestaţiilor desfăşurate cu 
ocazia Zilei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale 
s-a înscris şi Simpozionul Internaţional „Lecturi 
AGEPI”, ediţia a XV-a, care s-a desfăşurat în peri-
oada 24-25 aprilie. La lucrările Simpozionului au 
participat peste 70 de reprezentanţi ai instituţii-
lor academice şi universitare din Republica Mol-
dova, mandatari autorizaţi, specialişti ai AGEPI, 
precum şi oaspeţi de peste hotare, reprezentanţi 

ai Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectu-
ale, Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci din 
România, Centrului Naţional de Proprietate In-
telectuală din Belarus, Institutului Ucrainean de 
Proprietate Industrială. 

Oaspetele de onoare al ediţiei din anul cu-
rent, academicianul Gheorghe Rusnac, a remar-
cat coeziunea reprezentanţilor comunităţii ştiin-
ţifice şi specialiştilor din domeniul protecţiei PI, 
fapt care asigură recunoaşterea internaţională a 
rezultatelor creativităţii intelectuale autohtone. 

Un alt eveniment de anvergură, organizat 
în comun cu Academia de Studii Economice 
din Moldova (ASEM) şi cu suportul Organizaţiei 
Mondiale a Proprietăţii Intelectuale (OMPI), l-a 
constituit Seminarul studenţesc axat pe proble-
mele protecţiei şi respectării drepturilor de PI. 
Manifestarea a avut loc în cadrul simpozionului 
ştiinţific al tinerilor cercetători ai ASEM, care s-a 
desfăşurat pe 25-26 aprilie curent în Sala de con-
ferinţe a ASEM.

De asemenea, un aspect important al activi-
tăţii AGEPI îl constituie suportul acordat inven-
tatorilor din republică pentru a participa la cele 
mai prestigioase saloane internaţionale, organi-
zate în această perioadă, oferindu-le astfel po-
sibilitatea de a promova pe piaţa externă noile 
soluţii tehnice, produse şi materiale. Astfel, şi în 
anul curent, în perioada martie-mai, inventatorii 
moldoveni au participat la:

 ▪ Salonul Internaţional de Inventică „Pro-In-
vent”, de la Cluj Napoca, România (19-22 martie); 

 ▪ Salonul Internaţional de Proprietate In-
dustrială „Arhimedes”, Moscova, Federaţia Rusă 
(2-5 aprilie);

 ▪ Salonul Internaţional de Invenţii de la Ge-
neva, Elveţia (10-14 aprilie);

 ▪ Expoziţia Europeană a Creativităţii şi Ino-
vării „EuroInvent”, Iaşi, România (9-11 mai).

 Concomitent, AGEPI a desfăşurat activităţi de 
marketing şi consultanţă gratuită în domeniul PI 
la expoziţiile internaţionale specializate, organi-
zate la CIE „Moldexpo”: MOLDAGROTEH; Mond-
Construct & MoldEnergy, Turism, Leasure, Hotels. 

Pe 26 aprilie, în sala de conferinţe a AGEPI a 
avut loc Şedinţa festivă consacrată Zilei Mondia-
le a Proprietăţii Intelectuale, la care au participat 
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cercetători şi inventatori din cadrul instituţiilor 
AŞM şi a universităţilor, reprezentanţi ai asociaţi-
ilor de gestiune colectivă a dreptului de autor şi 
drepturilor conexe şi ai uniunilor de creaţie, titu-
lari de drepturi, consilieri şi mandatari autorizaţi 
în domeniul PI, specialişti ai AGEPI. 

Şedinţa festivă a fost deschisă de către dna 
Svetlana Munteanu, Vicedirector general al 
AGEPI, care a felicitat audienţa cu prilejul acestei 
sărbători importante pentru întreaga comunita-
te internaţională. 

Participanţii la şedinţă au avut prilejul de 
a audia mesajul Directorului general al OMPI 
Francis Gurry, consacrat Zilei Mondiale a Propri-
etăţii Intelectuale-2013. 

În luarea sa de cuvânt, Svetlana Munteanu, 
Vicedirectorul general al AGEPI, a subliniat că 
suita de evenimente, organizate cu acest prilej, 
a fost desfăşurată pe parcursul întregii luni, fiind 
implicate mai multe instituţii şi organizaţii din 
ţară şi de peste hotare.  „Reieşind din importanţa 
PI şi a avantajelor pe care le oferă societăţii siste-
mul naţional de PI, în anul 2012 a fost elaborată 
şi aprobată, prin Hotărârea Guvernului nr. 880 
din 22.11.2012, Strategia naţională în domeniul 
proprietăţii intelectuale până în anul 2020 şi 
Planul de acţiuni pentru anii 2012-2014 privind 
implementarea Strategiei. Aceste documente 
de excepţie urmăresc crearea condiţiilor pentru 
protecţia, gestionarea şi valorificarea plenară a 
potenţialului proprietăţii intelectuale. 

În cadrul şedinţei festive a fost anunţat laure-
atul Medaliei de Aur a OMPI „Pentru Creativitate” 
din acest an, şi anume dl Vladimir Curbet, core-
graf, Artist al Poporului din Republica Moldova, 

laureat al „Ordinului Republicii”, director artistic 
al Ansamblului Naţional de dansuri populare 
„Joc”. Candidatura Maestrului a fost înaintată de 
către AGEPI pentru succese remarcabile şi con-
tribuţie personală la promovarea şi dezvoltarea 
artei coregrafice şi a dansului popular atât în re-
publică, cât şi peste hotarele ţării. 

De asemenea, a fost desemnat cel mai activ 
mandatar autorizat în proprietatea industrială 
din anul 2012. Trofeul AGEPI „Cel mai activ man-
datar autorizat al anului” a fost adjudecat de că-
tre dl Iuri Gomeniuk, mandatarul care a depus 
cele mai multe cereri de înregistrare a obiectelor 
de PI, în special a mărcilor. 

În final, academicianul Aurelian Gulea, mem-
bru al Juriului Salonului Internaţional de Inven-
ţii de la Geneva, Elveţia, a înmânat distincţiile 
obţinute de către inventatorii din Republica 
Moldova la acest prestigios eveniment mondial, 
desfăşurat în perioada 10-14 aprilie 2013, care a 
fost organizat sub înaltul patronaj al Guvernului 
Elveţian şi al Organizaţiei Mondiale a Proprietă-
ţii Intelectuale. Lucrările inventatorilor din ţara 
noastră au fost apreciate cu 5 medalii de aur şi 3 
de argint, precum şi Medalia OMPI şi mai multe 
premii speciale ale Salonului Internaţional de la 
Geneva. 

 Conducerea AGEPI îşi exprimă speranţa că 
toate aceste acţiuni vor reuşi să sensibilizeze 
publicul privind importanţa şi rolul ascendent 
al proprietăţii intelectuale în dezvoltarea eco-
nomică, socială şi culturală a ţării, aducând un 
omagiu justificat creativităţii şi spiritului inven-
tiv la nivel naţional şi internaţional.

 
Serviciul de presă AGEPI
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Politica UE privind dreptul de autor  
şi drepturile conexe

| magistru În drept sOfia ghiriŢA,                                                             
asistent universitar, catedra “drept civil”                                                                   
a academiei “Ştefan cel mare“ a mai al republicii mOldOva

armOnizarea legislaţiei cOmpOrtă mai mult decât 
O transpunere a actelOr legislative ale uniunii 

eurOpene, fiind un prOces amplu, care include elabOrarea 
Înainte de Începerea prOcesului prOpriu-zis de armOnizare 
a unOr pOlitici adecvate, precum şi aplicabilitatea ulteri-
Oară efectivă a legislaţiei armOnizate. aşadar, anumite 
aspecte cOnexe trebuie să fie reglementate Înaintea Începe-
rii prOcesului de armOnizare [7, p. 56].

În această ordine de idei, ţinem să menţionăm 
că atât statele membre ale Uniunii Europene, cât 
şi statele non-europene dispun cu preponderenţă 
de dreptul de a alege în mod individual metodele şi 
tehnicile de armonizare a legislaţiei, dat fiind faptul 
că natura diferită a sistemelor lor constituţionale şi 
de drept le permite să identifice o multitudine de 
posibilităţi de aderare – fie prin legi sau acte, fie 
printr-o combinaţie de legi şi acte subordonate 
acestor legi.

Politica promovată de Uniunea Europeană în 
domeniul armonizării legislaţiei unor state cu stan-
dardele europene are drept scop îmbunătăţirea 
întregului sistem legislativ al statelor non-UE. Prin-
cipalele sale obiective consistă în dezvoltarea eco-
nomică şi socială durabilă a ţărilor în curs de dez-
voltare şi, în mod special, a celor mai defavorizate 
dintre acestea, precum şi integrarea progresivă şi 

fără probleme a ţărilor în curs de dezvoltare în eco-
nomia mondială şi, nu în ultimul rând, eradicarea 
sărăciei în ţările respective.

În acelaşi timp, politica Uniunii Europene în do-
meniul armonizării are drept scop consolidarea 
democraţiei şi a statului de drept şi promovarea 
respectării drepturilor omului şi a libertăţilor funda-
mentale [11].

Instrumentele legale, prin intermediul cărora 
Uniunea Europeană implementează politicile sale, 
se clasifică în două tipuri:

 ▪ directive – care reprezintă o totalitate de mă-
suri legale pe care statele membre sunt obligate să 
le includă în legislaţia lor internă;

 ▪ reglementări – care exercită o influenţă direc-
tă în toate statele membre, fără a fi necesară imple-
mentarea lor internă.

În acest context, menţionăm că în legislaţia Uni-
unii Europene există trei tipuri de armonizare, şi 
anume:

 ▪ unificarea – procedura prin intermediul căreia 
legislaţia naţională a statelor este înlocuită cu legis-
laţia UE într-un anumit domeniu în care Uniunea 
Europeană dispune de competenţe exclusive. În 
cazul unificării, principalele instrumente aplicabile 
sunt regulamentele;

 ▪ armonizarea – reprezintă compatibilitatea le-
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gislaţiei naţionale a statelor cu obiectivele stabilite 
de actele emise de către Uniunea Europeană. În ca-
zul armonizării, directivele sunt principalele instru-
mente aplicabile;

 ▪ coordonarea – presupune o modalitate de co-
ordonare a unor acte juridice emise de către Uniu-
nea Europeană cu prevederile acordurilor respective 
ale statelor membre. Acest tip de armonizare presu-
pune coordonarea numai pe anumite subiecte.

De asemenea, în cadrul Uniunii Europene terme-
nul „aproximare” nu trebuie confundat cu termenul 
„armonizare”, întrucât aproximarea desemnează în-
tregul proces de armonizare, pe când armonizarea 
reprezintă doar modalitatea de transpunere a acte-
lor Uniunii Europene în legislaţia naţională a statelor.

Uniunea Europeană face primii paşi în domeniul 
proprietăţii intelectuale în a doua jumătate a anilor 
’70, odată cu înfiinţarea Oficiului European de Bre-
vete, însă doar crearea, în anul 1992, a Pieţei Unice 
a generat un impuls decisiv pentru armonizarea 
drepturilor de proprietate intelectuală. Obiectivul 
iniţial a fost de a crea condiţii favorabile pentru ca 
produsele şi serviciile protejate de către unul dintre 
aceste drepturi să poată circula liber. Era necesar ca 
titularul de drept să trateze Uniunea Europeană ca 
pe o piaţă unică naţională, ceea ce însemna că pro-
tecţia disponibilă trebuia să fie echivalentă în toate 
statele membre. Diferenţele ce periclitau  atingerea 
acestui obiectiv urmau să fie eliminate prin inter-
mediul unor măsuri adoptate la nivelul Uniunii Eu-
ropene [10, p. 155].

Aşadar, iniţial acţiunea Uniunii Europene a vizat 
concordarea legislaţiei privind proprietatea intelec-
tuală a statelor membre, urmărindu-se eliminarea 
diferenţelor de tratament ce au intervenit în libera 
circulaţie a produselor şi serviciilor. UE şi-a concen-
trat eforturile asupra domeniilor în care divergen-
ţele au fost cele mai accentuate sau în care exis-
tau obstacole nejustificate pentru libera circulaţie  
[10, p. 155].

Declaraţiile de ordin general privind cele mai 
semnificative aspecte ale politicii Uniunii Europe-
ne în domeniul dreptului de autor şi a drepturilor 
conexe s-au materializat într-o formă concretă în 
volumele din seria „Cartea verde”, editate de către 
Comisia Europeană.

Din anul 1988 şi până în prezent în cadrul acestei 
serii au fost publicate cinci volume, şi anume:

 ▪ Dreptul de autor şi provocarea tehnologiilor 
(1988) [5];

 ▪ Dreptul de autor şi drepturile conexe în socie-
tatea informaţională (1995) [3];

 ▪ Combaterea contrafacerii şi pirateriei (1998) [1];
 ▪ Dreptul de autor în economia cunoaşterii 

(2008) [2];
 ▪ Valorificarea potenţialului industriilor cultura-

le şi creative (2010) [4].
Totodată, Comisia Europeană a publicat mai mul-

te documente suplimentare care dezvoltă aspecte-
le examinate în volumele din seria Cartea verde.

Drept punct de plecare pentru un studiu al po-
liticii UE privind legislaţia în domeniul dreptului de 
autor şi al drepturilor conexe poate servi primul 
volum din seria Cartea verde – Dreptul de autor şi 
provocarea tehnologiilor, publicat în anul 1988. În 
cadrul acestui volum, Comisia Europeană formu-
lează ideea că în activităţile economice din ţările 
industrializate a intervenit o schimbare – departe 
de producţia produselor de „bază”, pentru cele care 
au valoare adăugată considerabilă, implicând com-
binaţii noi de tehnologie, competenţe şi ingeniozi-
tate [10, p. 157].

În primul volum din seria Cartea verde a fost pro-
gnozată dezvoltarea imensei pieţe a produselor 
informaţionale, menţionându-se faptul că această 
piaţă este totuşi subminată prin admiterea unor 
acte de copiere neautorizată. De asemenea, s-a re-
levat faptul că statele membre ale Uniunii Europe-
ne ar putea concura în condiţii optime pe această 
nouă piaţă în cazul în care ar fi minimalizat efectul 
diferenţelor lingvistice şi juridice existente între ele 
[10, p. 157].

Au fost identificate următoarele necesităţi strin-
gente:

 ▪ eliminarea diferenţelor semnificative dintre 
statele membre privind aspectele legislaţiei în do-
meniul dreptului de autor şi a drepturilor conexe;

 ▪ setarea standardului pentru protecţia juridică 
la un nivel ridicat, în scopul îmbunătăţirii poziţiei 
concurenţiale a statelor membre;

 ▪ abordarea problemei privind deturnarea 
proprietăţii intelectuale, precum şi a pirateriei [10,  
p. 157].

Conţinutul celui de-al doilea volum din seria 
Cartea Verde se axează pe problemele ridicate de 
tehnologia digitală şi de dezvoltarea Internetului, 
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invocându-se necesitatea unei abordări mai cuprin-
zătoare şi mai puţin sectoriale a legislaţiei. Ca urma-
re, „a doua generaţie” a directivelor a fost iniţiată 
abordându-se probleme fundamentale, cum ar fi 
natura dreptului de reproducere şi gama de excep-
ţii permise [10, p. 158].

În al treilea volum din seria Cartea Verde a fost 
determinat standardul de măsuri aplicate în vede-
rea reglementării problemelor ce ţin de tehnologii-
le digitale şi de dezvoltarea Internetului [10, p. 158].

Evident, în această perioadă Comisia Europeană 
a funcţionat la cote maxime. Astfel, la originea de-
zideratelor formulate în cele cinci volume din seria 
Cartea Verde, în care au fost expuse, printre altele, 
declaraţiile generale privind aspectele cele mai sem-
nificative ale politicii Uniunii Europene, au stat mai 
multe acorduri internaţionale, deja enumerate în 
articolul de faţă. Menţionăm în mod special Acordul 
TRIPs, semnat în anul 1994, precum şi cele două Tra-
tate ale Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelec-
tuale: Tratatul OMPI pentru Dreptul de Autor (WCT), 
semnat la 20.12.1996, şi Tratatul OMPI pentru Inter-
pretare şi Fonograme (WPPT), semnat la 20.12.1996.

Influenţele devin reciproce; fiind influenţată de 
către acordurile internaţionale, legislaţia Uniunii Eu-
ropene, la rândul ei, are posibilitatea de a exercita o 
influenţă considerabilă asupra formei şi conţinutu-
lui acestor acorduri.

În activitatea Uniunii Europene privind imple-
mentarea politicilor sale în domeniul dreptului de 
autor şi a drepturilor conexe un rol semnificativ îl 
joacă Directivele adoptate de către aceasta.

Tratatul de la Roma (25 martie 1957) formulea-
ză patru libertăţi fundamentale care au stat la baza 
creării unei pieţe unice, şi anume: libera circulaţie 
a bunurilor, persoanelor, serviciilor şi capitalurilor, 
fapt ce implică armonizarea legislaţiilor naţiona-
le ale statelor membre [9, p. 46]. Prin acest Tratat, 
Consiliului Comunităţilor Europene (devenit ulteri-
or Consiliul Uniunii Europene) i s-a acordat dreptul 
de a emite, la propunerea Comisiei Comunităţilor 
Europene, Directive şi Regulamente având meni-
rea să contribuie la eliminarea disparităţilor dintre 
legislaţiile statelor membre. Directivele urmează să 
fie preluate în cadrul  legislaţiilor naţionale, în timp 
ce Regulamentele acţionează în mod direct şi obli-
gatoriu [9, p. 46].

În scopul armonizării legislaţiilor ţărilor membre, 

precum şi a celor în curs de aderare, până în mai 
2006 au fost adoptate 11 Directive privind dome-
niul proprietăţii intelectuale [8, p. 33]. Acestea abor-
dează atât problemele stringente în plan economic, 
cât şi aspectele teoretice controversate, urmărind 
scopul de a crea condiţiile necesare pentru armo-
nizarea legislaţiilor europene şi unificarea treptată a 
soluţiilor jurisprudenţiale [6, p. 245].

Astfel, în domeniul dreptului de autor şi a drep-
turilor conexe s-au adoptat următoarele Directive:

1. Directiva Consiliului 91/250/CEE din 14 mai 1991 
privind protecţia juridică a programelor de calculator.    

Obiectivul Directivei îl constituie armonizarea 
legislaţiei statelor membre privind protecţia pro-
gramelor de calculator pentru crearea unui mediu 
juridic adecvat, oferind un grad înalt de securitate 
împotriva reproducerii neautorizate a unor astfel de 
programe. Înainte de adoptarea acestei Directive, 
doar cinci state membre aveau sisteme specifice de 
protecţie a drepturilor de autor pentru programele 
de calculator: Regatul Unit, Franţa, Germania, Spa-
nia şi Danemarca.

2. Directiva Consiliului 92/100/CEE din 19 noiem-
brie 1992 privind dreptul de închiriere şi de împrumut 
şi anumite drepturi conexe dreptului de autor în do-
meniul proprietăţii intelectuale.

Această Directivă armonizează dispoziţiile refe-
ritoare la drepturile de închiriere şi de împrumut, 
precum şi la anumite drepturi conexe dreptului de 
autor. Sunt prevăzute drepturi exclusive de a auto-
riza sau de a interzice închirierea şi împrumutul atât 
al operelor ce ţin de dreptul de autor, cât şi al altor 
opere reprezentând obiectul drepturilor conexe. Pe 
lângă drepturile de închiriere şi de împrumut, Co-
misia a căutat să armonizeze şi gradul  de protecţie 
pentru artiştii interpreţi sau executanţi, producăto-
rii de fonograme, producătorii de filme şi de radio-
difuziune.

Directiva prevede armonizarea anumitor drep-
turi conexe, inclusiv dreptul de fixare, reproducere, 
difuzare şi comunicare către public, distribuţie. Cu 
excepţia drepturilor de producător de filme, aces-
tea sunt similare drepturilor acordate de Convenţia 
de la Roma. Dreptul de distribuţie este limitat de 
Principiul epuizării comunitare, astfel încât statele 
membre sunt împiedicate să aplice epuizarea inter-
naţională.

Durata de acţiune a drepturilor de închiriere şi 
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de împrumut, precum şi a drepturilor conexe se 
preconiza să fie similară celor prevăzute de Conven-
ţiile de la Berna şi Roma, deşi durata acestora este în 
prezent reglementată de Directiva termenului.

3. Directiva Consiliului 93/83/CEE din 27 septem-
brie 1993 privind coordonarea anumitor dispoziţii 
referitoare la dreptul de autor şi drepturile conexe 
aplicabile difuzării de programe prin satelit şi retrans-
misiei prin cablu.

Această Directivă se referă la problemele drep-
tului de autor care nu au fost abordate anterior, în 
Directiva televiziunii fără frontiere, adoptată în anul 
1989. Deşi un obiectiv principal al acelei Directive 
l-a constituit distribuţia şi promovarea programelor 
europene de televiziune, în ceea ce priveşte dreptul 
de autor nu au fost luate în consideraţie, totuşi, di-
ferenţele dintre legislaţiile statelor membre privind 
problema difuzării prin satelit, iar în ceea ce priveşte 
retransmisia prin cablu, nu a fost specificat timpul şi 
condiţiile în care operatorul are dreptul de a transmi-
te emisiunile prin intermediul reţelelor în cauză. Ast-
fel, Directiva cu privire la retransmisia prin satelit şi 
prin cablu facilitează rezolvarea problemelor privind 
drepturile de autor legate de natura transfrontalieră 
a emisiunilor prin satelit şi prin cablu şi determină 
creşterea potenţială a alegerii telespectatorilor.

4. Directiva Consiliului 93/98/CEE din 29 octombrie 
1993 privind armonizarea duratei de protecţie a drep-
tului de autor şi a anumitor drepturi conexe.

Această Directivă a extins durata de protecţie a 
drepturilor de autor. În consecinţă, au revenit sub 
protecţie o serie de autori şi opere care anterior in-
traseră în domeniul public – scriitori ca, de exemplu, 
James Augusta Aloysius Joyce sau artişti plastici ca 
Pieter Cornelis Mondriaan etc.

Termenele de protecţie extinse se aplicau doar 
faţă de operele protejate prin drept de autor la data 
de 1 iulie 1995 în cel puţin un stat membru. Aceste 
termene nu se aplicau faţă de operele care la acea 
dată nu erau protejate prin drept de autor în nici 
unul dintre statele membre. În general, termenele 
de protecţie extinse au următoarea durată: pentru 
drepturile de autor – 70 de ani de la moartea auto-
rului şi pentru drepturile conexe – 50 de ani de la 
moartea autorului. De asemenea, în Directivă este 
specificat, în fiecare caz, punctul de plecare pentru 
calculul duratei.

5. Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 

96/9/CE din 11 martie 1996 privind protecţia juridică a 
bazelor de date.

Această Directivă asigură protecţia drepturilor 
de autor la două niveluri, şi anume: protecţia baze-
lor de date care se califică drept originale prin drep-
tul de autor şi, mai nou, dreptul Sui Generis pentru 
bazele de date neoriginale.

Dreptul Sui Generis, bazat pe criteriul ce atestă „o 
investiţie substanţială” în loc de originalitate, a fost 
controversat de la început, rămânând însă intact 
la nivel internaţional. În situaţia în care lipseşte un 
acord internaţional pentru domeniul în cauză, ba-
zele de date din Uniunea Europeană se bucură de 
un nivel de protecţie mult mai înalt faţă de ţările de 
pe alte meridiane ale globului.

6. Directiva Parlamentului European şi a Consiliu-
lui 2001/29/CE din 22 mai 2001 privind armonizarea 
anumitor aspecte ale dreptului de autor şi drepturilor 
conexe în societatea informaţională.

Această Directivă stabileşte regimul juridic al 
dreptului de autor şi al drepturilor conexe în cadrul 
Pieţei Comune, cu referire specială la societatea 
informaţională. De asemenea, Directiva consacră 
dreptul de comunicare a operei către public, inclu-
siv dreptul de a pune la dispoziţia publicului alte 
obiecte ale protecţiei, precum şi dreptul de distri-
buţie, stabilind limitele şi excepţiile drepturilor de 
reproducere, de comunicare şi de distribuţie.

7. Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 
2001/84/CE din 27 septembrie 2001 privind dreptul de 
suită în beneficiul autorului unei opere de artă origi-
nale.

Convenţia de la Berna privind protecţia operelor 
literare şi artistice, semnată în anul 1886 şi revizui-
tă în anul 1971, a oferit, pe bază opţională, dreptul 
de suită în beneficiul autorului unei opere de artă 
originale.

Drepturile de suită constituie un drept de propri-
etate intelectuală, care permite unui artist sau des-
cendenţilor acestuia să primească o parte din veni-
turile generate de vânzarea lucrărilor ulterior primei 
înstrăinări, de regulă, prin achitarea unui anumit 
procent din preţul de vânzare în cazul în care lucra-
rea este revândută de către un profesionist de pe 
piaţa lucrărilor de artă, cum ar fi, de exemplu, un 
vânzător la licitaţie (adjudecător), o galerie de artă 
sau un art-dealer.

Scopul acestor drepturi este de a permite artiş-



Intellectus 2/2013 | 11 

D
R

E
P
T

 D
E

 A
U

T
O

R
 Ş

I 
D

R
E

P
T

U
R

I 
C

O
N

E
X

E
/  

C
O

P
Y

R
IG

H
T

 A
N

D
 R

E
L
A

T
E

D
 R

IG
H

T
S

tilor şi beneficiarilor să împartă profitul generat de 
plusvaloarea lucrărilor lor. Prin aceasta se încearcă 
restabilirea unui anumit echilibru dintre situaţia 
economică a artiştilor şi cea a altor lucrători creativi 
care au posibilitatea de a exploata lucrările lor de 
mai multe ori.

Directiva este aplicată „operelor de artă origina-
le”, care cuprind opere de artă plastică sau grafică, 
cum sunt: picturile, colajele, tablourile, desenele, 
gravurile, tipăriturile, litografiile, sculpturile, tapiţe-
riile, obiectele din ceramică sau din sticlă şi fotogra-
fiile, cu condiţia ca acestea să fi fost realizate chiar 
de către artist sau să fie copii considerate opere de 
artă originale.

Exemplarele operelor de artă realizate în număr 
limitat chiar de către artist sau sub îndrumarea aces-
tuia se consideră a fi opere de artă originale. În mod 
normal, astfel de exemplare se numerotează, se sem-
nează de către artist, deşi acest lucru nu este esenţial.

8. Directiva Parlamentului European şi a Consiliu-
lui 2004/48/CE din 29 aprilie 2004 privind respectarea 
drepturilor de proprietate intelectuală.

Potrivit dispoziţiilor Directivei, statele membre 
au obligaţia să prevadă măsuri, proceduri şi des-
păgubiri necesare pentru a asigura respectarea 
drepturilor de proprietate intelectuală menţionate 
în textul acesteia. Este necesar ca măsurile, proce-
durile şi despăgubirile să fie corecte şi echitabile, să 
nu fie complexe şi prea costisitoare, să nu stabileas-
că termene nerezonabile sau să provoace întârzieri 
nejustificate.

De asemenea, măsurile, procedurile şi despă-
gubirile trebuie să fie efective, proporţionale şi de 
descurajare, fiind aplicate astfel încât să se evite cre-
area anumitor obstacole în calea comerţului legal şi 
oferindu-se protecţie împotriva folosirii lor abuzive 
[8, p. 33-34].

În acelaşi context, constatăm că Uniunea Euro-
peană, fiind interesată ca politicile şi practicile sale de 
asigurare a respectării dreptului de proprietate inte-
lectuală să fie reflectate în legislaţia altor ţări, inclusiv 
a Republicii Moldova, aplică următoarele strategii:

 ▪ încheierea unor acorduri multilaterale şi bi-
laterale ce asigură un standard înalt de protecţie şi 
asigurare a respectării dreptului de proprietate inte-
lectuală;

 ▪ practicarea dialogului politic la toate nivelu-
rile, în special, prin intermediul delegaţiilor Comisi-

ilor Europene, pentru conştientizarea de către toţi 
a faptului că protecţia şi respectarea proprietăţii 
intelectuale sunt lucruri absolut necesare, demon-
strându-se efectele pozitive ale acesteia pentru pro-
gresul economic, atragerea investiţiilor străine şi, nu 
în ultimul rând, pentru beneficiul consumatorilor;

 ▪ asigurarea cooperării tehnice pentru comba-
terea pirateriei şi contrafacerii, promovarea refor-
mei instituţionale în sectoarele organelor de drept, 
inclusiv autoritatea vamală, poliţia, organele admi-
nistrative şi judiciare;

 ▪ schimbul de idei cu alţi furnizori-cheie de co-
operare tehnică, cum sunt OMPI, OMC, SUA, pentru 
a evita duplicarea eforturilor şi a prelua cele mai 
bune practici;

 ▪ folosirea mecanismelor şi sancţiunilor de so-
luţionare a disputelor, după caz;

 ▪ creşterea gradului de sensibilizare sub două 
aspecte: sporirea nivelului de informare a utilizato-
rilor/consumatorilor din ţările terţe, pentru a pro-
mova beneficiile dreptului proprietăţii intelectuale 
în termeni de promovare a investiţiilor, inovaţiilor, 
transferului de tehnologii, protecţia materialelor 
tradiţionale şi a calităţii şi informarea despre pe-
ricolul de încălcare a sănătăţii publice, protecţiei 
consumatorului, ordinii şi securităţii publice etc. 
În al doilea rând, creşterea gradului de sensibiliza-
re a proprietarilor de drepturi, iarăşi prin prisma a 
două perspective: sensibilizarea proprietarilor de 
drepturi din Uniunea Europeană în materie de risc 
comercial în ţările în care respectarea dreptului 
proprietăţii intelectuale nu este la nivelul cuvenit şi 
măsurile minime de precauţie ce trebuie adoptate 
(cum este, de exemplu, înregistrarea) şi, în al doilea 
rând, evidenţierea necesităţii de utilizare a mijloa-
celor de asigurare a respectării disponibile în acele 
ţări [10, p. 208-210].

Deci, conchidem că abordarea problemelor în 
domeniul ocrotirii dreptului de autor şi a drepturi-
lor conexe şi identificarea căilor de îmbunătăţire a 
protecţiei acestor drepturi pe teritoriul Republicii 
Moldova vor contribui substanţial la sporirea încre-
derii şi a imaginii ţării noastre pe plan internaţional.

Analizând pe larg acţiunile întreprinse de către 
Uniunea Europeană în vederea implementării poli-
ticilor sale în domeniul dreptului de autor şi a drep-
turilor conexe din Republica Moldova, ne permitem 
să formulăm câteva concluzii.
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 ▪ Armonizarea legislaţiei nu semnifică doar 
simpla transpunere a actelor legislative ale Uniunii 
Europene, ci un proces cu mult mai vast, care inclu-
de elaborarea unor politici premergătoare iniţierii 
procesului propriu-zis al armonizării.

 ▪ Instrumentele legale, prin intermediul cărora 
Uniunea Europeană implementează politicile sale, 
se clasifică în două tipuri: Directive şi Reglementări.

 ▪ Directivele reprezintă o totalitate de măsuri 
legale pe care statele membre sunt obligate să le 
includă în legislaţia lor internă.

 ▪ Reglementările exercită o influenţă directă în 
toate statele membre, fără a fi necesară implemen-
tarea lor internă.

 ▪ În legislaţia Uniunii Europene există trei tipuri 
de armonizare, şi anume:

a. unificarea;
b. armonizarea;
c. coordonarea.
Politica realizată de Uniunea Europeană în do-

meniul armonizării legislaţiei statelor cu standarde-
le propuse de către aceasta urmăreşte drept scop 
contribuirea la îmbunătăţirea întregului sistem le-
gislativ al statelor non-UE.

 ▪ Declaraţiile generale privind aspectele cele 
mai semnificative ale politicii Uniunii Europene în 
domeniul dreptului de autor şi a drepturilor cone-
xe sunt materializare sub forma aşa-numitelor Cărţi 
verzi, publicate de către Comisia Europeană.

 ▪ Din anul 1988 şi până în prezent au fost publi-
cate cinci volume din seria Cartea Verde.

 ▪ Un rol semnificativ în activitatea desfăşurată 
de către Uniunea Europeană pentru implementarea 
politicilor sale în domeniul dreptului de autor şi a 
drepturilor conexe îl au Directivele adoptate de că-
tre aceasta.

 ▪ Dreptul de a emite Directive şi Regulamente 
în baza prevederilor Tratatului de la Roma din 25 
martie 1957 îl are Consiliul Uniunii Europene.

 ▪ În realizarea politicii sale privind armonizarea 
legislaţiei Republicii Moldova cu standardele pro-
puse, Uniunea Europeană întreprinde următoarele 
acţiuni: încheie acorduri multilaterale şi bilaterale; 
asigură cooperarea tehnică pentru combaterea pi-
rateriei şi contrafacerii; realizează schimbul de idei 
cu alţi furnizori-cheie de cooperare tehnică, cum 
sunt: OMPI, OMC, SUA etc.; foloseşte mecanismele 

şi sancţiunile necesare pentru soluţionarea dispu-
telor; contribuie la sporirea nivelului de informare 
a utilizatorilor/consumatorilor din ţările terţe; influ-
enţează asupra creşterii continue a gradului de sen-
sibilizare a proprietarilor de drepturi etc.
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REZUMAT

Republica Moldova a făcut un efort considerabil 
pentru a contribui la armonizarea completă în do-
meniul normelor privind drepturile de proprietate 
intelectuală conform standardelor internaţionale 
şi celor din Uniunea Europeană. Această afirmaţie 
este confirmată în special de amploarea şi ritmul 
adoptării legislaţiei recente, de performanţele Re-
publicii Moldova în ceea ce priveşte  ratificarea con-
venţiilor internaţionale, de eforturile concentrate 
ale Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectu-
ală a Republicii Moldova.

Uniunea Europeană este interesată ca politicile 
şi practicile sale de aplicare a legii privind proprie-
tate intelectuală să se reflecte în legile altor ţări prin 
implementarea proiectelor, încheierea acordurilor 
multilaterale şi bilaterale, asigurarea cooperării teh-
nice pentru combaterea pirateriei şi contrafacerii, 
schimbul de idei etc. Politicile de mai sus au fost im-
plementate atât în statele membre, cât şi în statele 
nemembre ale UE.

ABSTRACT 

That Moldova has made a considerable effort to 
contribute to full harmonization in the field of intel-
lectual property rights rules proposed by the Euro-
pean Union and international standards. This is par-
ticularly highlighted by the scale and pace of recent 
legislation, achievements – Moldova’s record vis-à-
vis the ratification of international conventions and 
highly concentrated efforts of the State Agency for 
Intellectual Property.

The European Union is interested as its policies 
and practices intellectual property law enforcement 
is reflected in the laws of other countries through 
the implementation of projects, concluding multila-
teral and bilateral agreements, providing technical 
cooperation to combat piracy and counterfeiting, 
exchange of ideas and so on. Above policies, were 
made both within Member States, as well as non-EU 
member territory.
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| ala gUŞAn, directOr departament invenţii,                                                            
sOiuri de plante, agepi                                                             

Evoluţii recente în cadrul sistemului PCT

tratatul de cOOperare În dOmeniul brevetelOr (pa-
tent cOOperatiOn treaty - pct) este un tratat 

multilateral Încheiat la WashingtOn În 1970, amendat În 
1979  şi mOdificat În 1984 şi 2001. tratatul este deschis 
statelOr părţi la cOnvenţia de la paris şi cOnstituie un in-
strument juridic internaţiOnal prin care statele cOntrac-
tante sunt legate de Îndeplinirea unOr Obligaţii privind 
armOnizarea fOrmalităţilOr de Înregistrare a cererilOr de 
brevet de invenţie, atunci când  se sOlicită prOtecţia prin 
brevet a invenţiei, simultan, Într-un număr mare de state. 

Republica Moldova este parte la Tratat din decem-
brie 1991. De menţionat faptul că până în anul 2012 
au devenit membre ale PCT 146 de state ale lumii. 

Sistemul PCT oferă solicitanţilor un mod destul 
de simplu de depunere a cererilor pentru brevete în 
mai multe ţări. El cuprinde 2 faze, internaţională şi 
naţională. Depunând în faza internaţională doar o 
singură cerere, numită cerere internaţională, utiliza-
torul PCT poate obţine efectul unei cereri de brevet 
naţional în oricare din statele membre la PCT, fără 
a fi nevoie de a prezenta iniţial o traducere a cererii 
în limba statului dat sau de a plăti taxele naţionale. 
Procedura de acordare a brevetului în faza naţională 
şi costurile respective sunt amânate, în majoritatea 
cazurilor, cel puţin până la 18 luni, când solicitan-
tul primeşte raportul de documentare întocmit de 
către o Autoritate de Documentare Internaţională 
(ADI), în baza căruia el poate evalua şansele sale de 
obţinere a brevetului şi decide asupra oportunităţii 
deschiderii fazei naţionale în fiecare stat aparte. 

De aceea, sistemul PCT este utilizat pe larg de 
către companiile mari şi mici pentru solicitarea pro-
tecţiei invenţiilor lor în mai multe ţări.  Dacă în anii 
2009-2010 s-a observat o mică scădere a activită-
ţii de brevetare, în 2011 şi 2012 numărul de cereri 
internaţionale a fost în continuă creştere. Astfel, în 
2011 circa 181 900 de cereri internaţionale au fost 
depuse prin sistemul PCT.  În 2011 a fost depusă ce-
rerea internaţională cu numărul 2 000 000, cea cu 
numărul 1 000 000 fiind depusă în 2004. Astfel, de 
la intrarea în vigoare a PCT în 1978, primul milion 
de cereri internaţionale a fost depus în 26 ani, în 
timp ce al doilea milion de cereri a fost depus doar 
în 7 ani. În 2012 numărul de cereri a crescut cu 6.6% 
comparativ cu 2011, ajungând la 194 400 de cereri 
internaţionale. Lideri la depunerea cererilor interna-
ţionale sunt SUA (26,3%), Japonia (22,5%), Germa-
nia (9,7%), China (9,6%) şi Coreea (6,1%).

Totuşi, în forma în care există actualmente, siste-
mul de brevetare se caracterizează prin proceduri 
care se bazează pe schimbul fizic de documente. 
Acest fapt cauzează prelungirea procedurilor şi 
micşorarea eficienţei operaţionale. În legătură cu 
aceasta, în cadrul PCT sunt derulate diverse proiec-
te menite să ofere noi servicii mai eficiente, care să 
sporească avantajele şi beneficiile oferite atât utili-
zatorilor sistemului PCT, cât şi oficiilor de brevete.

Astfel, în mai 2011 a fost lansat un nou serviciu 
online, ePCT, care va uşura şi va eficientiza proce-
sul de depunere a cererilor internaţionale, oferind o 
serie de avantaje utilizatorilor şi oficiilor de brevete. 
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Serviciul ePCT oferă posibilitatea schimbului elec-
tronic de date dintre părţile interesate, efectuat în 
mod securizat, rapid şi lejer prin stabilirea unei plat-
forme electronice unice, accesibile tuturor părţilor 
implicate în procedura de brevetare internaţională. 
Sunt oferite două tipuri de servicii: servicii publice 
care, prin simpla stabilire a unui cont al utilizatoru-
lui, permit descărcarea documentelor referitoare la 
toate cererile internaţionale depuse conform PCT, 
precum şi servicii private care, prin descărcarea 
unui certificat digital, permit utilizatorilor să acce-
seze şi să gestioneze cererile lor internaţionale de-
puse după 1 ianuarie 2009. Cu ePCT, utilizatorii pot 
monitoriza statutul cererilor lor internaţionale şi 
introduce,  în caz de necesitate, anumite modificări 
în timp real. Ei pot, de asemenea, să comunice în 
mod securizat cu examinatorii PCT, să monitorizeze 
termenele, să primească notificări privind acţiuni-
le necesare. Utilizatorii pot oferi drepturi de acces 
altor persoane cu statut de „eTitular”, eEditor” sau 
„eVizualizator”. Astfel, un mandatar poate să deţină 
accesul la o cerere împreună cu colegii săi sau cu 
solicitantul pe care îl reprezintă.

Din iulie 2012 serviciul ePCT este utilizat în ca-
drul unui program pilot de cinci oficii de brevet 
naţionale, care efectuează comunicarea referitor 
la cererile internaţionale într-un format electronic 
securizat.

Tot din iulie 2012 a fost implementat sistemul 
ePCT de depunere a observaţiilor din partea terţi-
lor, care permite oricăror părţi interesate să depună 
observaţii privind stadiul tehnicii ce ar putea afec-
ta brevetabilitatea unei invenţii care este obiectul 
unei cereri internaţionale publicate. Observaţiile 
sunt plasate în baza de date PATENTSCOPE şi pot fi 
utilizate de toate Autorităţile Internaţionale şi ofi-
ciile naţionale în vederea evaluării brevetabilităţii 
cererilor respective.

Problemele legate de perfecţionarea sistemului 
PCT se află permanent în vizorul diverselor comite-
te şi grupuri de lucru create în cadrul PCT în vederea 
examinării şi elaborării propunerilor de reformare a 
sistemului spre beneficiul utilizatorilor PCT.

Astfel, la sesiunea a 5-a a Grupului de Lucru (GL) 
PCT din mai 2012 au fost examinate propunerile 
înaintate de către Regatul Unit (UK) şi SUA (întitu-
late PCT20/20) şi de către Oficiul European de Bre-
vete (OEB) (întitulate Propuneri de perfecţionare a 

serviciilor şi produselor PCT). Delegaţii şi-au expus 
opiniile preliminare referitoare la aceste propuneri 
şi au exprimat părerea că e necesară studierea lor 
mai detaliată, consultarea grupurilor de utilizatori 
şi evaluarea posibilului impact asupra legislaţiilor şi 
practicilor naţionale. Luând în considerare discuţii-
le şi comentariile primite, UK şi SUA, precum şi OEB 
au pregătit versiunile revizuite ale propunerilor de 
perfecţionare a sistemului PCT. Biroul Internaţional 
a solicitat ca statele membre şi alte părţi interesate 
să prezinte comentarii la aceste propuneri şi să exa-
mineze posibilul impact asupra legilor şi practicilor 
naţionale.

Propunerile Regatului Unit şi ale SUA vizează o 
serie de iniţiative, pe care le expunem în cele ce ur-
mează.

Modificări prin autoservire
Actualmente, conform Regulii 92bis a Regula-

mentului PCT, modificările privind persoana, nu-
mele, reşedinţa sau adresa solicitantului, reprezen-
tantului, inventatorului se efectuează în baza unei 
cereri prezentate Oficiului Receptor (OR) sau BI, cu 
existenţa unor decalaje mari dintre data depunerii 
cererii şi înregistrarea modificărilor de către BI. De 
asemenea, uneori durează mult procesarea corec-
tărilor legate de  revendicarea priorităţii. În vederea 
depăşirii acestor probleme se propune instituirea 
unui sistem online de autoservire care va permite 
solicitanţilor, după verificarea identităţii acestora, 
să efectueze anumite corectări care vor avea efect 
imediat, cu asigurarea informării nemijlocite a soli-
citantului privind acceptarea modificărilor. De ase-
menea, se propune ca în cazul adăugării sau omi-
terii solicitanţilor de către persoana împuternicită, 
sistemul să notifice în mod automat toţi solicitanţii 
privind modificarea solicitată, spre deosebire de 
notificarea care actualmente este trimisă manual. 
Utilizatorii, care vor fi împuterniciţi prin procură de 
toţi solicitanţii, vor putea opera orice modificare 
referitor la cerere, inclusiv retragerea acesteia, fără 
nici o intervenţie a BI.

Modificări limitate în cadrul Capitolului I PCT
Se propune a se permite efectuarea în cadrul Ca-

pitolului I PCT a unor modificări în anumite situaţii, 
de exemplu, numerotarea eronată a revendicărilor, 
erori evidente în dependenţa revendicărilor, seturi 
multiple de revendicări, descrieri sau desene. Efec-
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tuarea unor asemenea modificări înainte de întoc-
mirea raportului de documentare de către ADI va 
fi benefică atât pentru ADI, cât şi pentru solicitanţi 
şi va permite evitarea unor erori care apar frecvent 
atunci când se obţinere un produs al ADI ce nu 
acoperă scopul preconizat al invenţiei. Respectiv, 
se propune modificarea Regulilor 20 şi 91 pentru 
a permite solicitantului, la depunerea unui(unor) 
element(e) sau unui set de desene, să solicite sub-
stituirea elementelor depuse anterior cu cele depu-
se ulterior. Astfel vor putea fi evitate confuziile posi-
bile prin publicarea doar a descrierii, revendicărilor 
şi desenelor cu care solicitantul intenţionează să 
meargă mai departe.

Simplificarea retragerii cererilor internaţionale
Uneori solicitanţii doresc, după depunere, să re-

tragă cererea din diverse motive, de exemplu: cere-
rea a fost depusă electronic, din greşeală, de 2 ori; 
au fost transmise eronat părţi greşite ale cererii; ce-
rerea a fost transmisă înainte de confirmarea clien-
tului etc. Pentru retragerea cererii, conform Regulii 
90.5, este necesară semnătura tuturor solicitanţilor, 
ceea ce uneori prezintă dificultăţi, în cazul mai mul-
tor solicitanţi. Respectiv, se propune ca cererea să 
poată fi retrasă de către persoana care a depus-o, în 
decursul unei perioade scurte de timp, de exemplu, 
o săptămână după data depunerii. De asemenea, 
se propune de a permite retragerea cererii de că-
tre unul dintre solicitanţi, cu condiţia că cererea va 
conţine o declaraţie care să confirme că persoana 
respectivă are autoritatea să acţioneze din numele 
tuturor solicitanţilor, urmând ca BI să notifice re-
spectiv toţi solicitanţii şi ei să nu obiecteze împotri-
va retragerii timp de o lună după notificare.

Reduceri standardizate de taxe pentru cereri 
în faza naţională

 În scopul utilizării mai eficiente a rezultatelor 
examinării din faza internaţională şi în vederea sti-
mulării solicitanţilor de a intra în faza naţională cu 
revendicări care satisfac cerinţele PCT art. 33(2)-(4), 
se propune ca oficiile naţionale şi regionale să fie 
încurajate să ofere reduceri de taxe la deschiderea 
fazei naţionale pentru cererile internaţionale ce 
conţin doar revendicări care au fost apreciate în ra-
portul de documentare cu opinie scrisă al ADI sau 
în raportul Administraţiei de examinare preliminară 
internaţională al (AEPI) ca fiind conforme cu cerinţe-

le privind noutatea, activitatea inventivă şi aplicabi-
litatea industrială.

Reduceri de taxe internaţionale pentru enti-
tăţi mici/micro

În scopul stimulării dezvoltării micului business 
şi facilitării utilizării sistemului PCT, se propune 
reducerea taxelor internaţionale de depunere şi 
procesare pentru întreprinderile mici cu 50%, iar 
pentru microîntreprinderi – cu 75%. Urmează ca să 
se ajungă la o înţelegere privind definiţia întreprin-
derii mici/micro.

Integrarea fazelor naţională/internaţională  
Integrarea fazelor naţională şi internaţională va 

permite reducerea dublării lucrului, sporirea im-
portanţei rezultatelor documentării şi examinării 
internaţionale, cel puţin în cazul oficiilor naţionale/
regionale acţionând în calitate de ADI/AEPI.

Sunt propuse 3 tipuri de integrare a fazelor naţi-
onală şi internaţională:

1. în cazul deschiderii fazei naţionale la un oficiu 
care a acţionat în calitate de ADI, raportul de docu-
mentare cu opinia scrisă va constitui un produs al 
lucrului internaţional şi prima acţiune în calitate de 
oficiu naţional al acestui oficiu;

2. cerinţa de prezentare la deschiderea fazei na-
ţionale a răspunsului complet la orice opinie nega-
tivă făcută de ADI/AEPI;

3. dacă prima acţiune a fost efectuată de ADI în 
calitate de oficiu naţional privind o cerere din familia 
de brevet, ADI va accepta această primă acţiune în 
calitate de RDI/OS în cazul unor revendicări identice.

Înregistrarea obligatorie a strategiei de docu-
mentare

În scopul oferirii oficiilor naţionale a posibilităţii 
de utilizare a documentării efectuate de adminis-
traţiile internaţionale, se propune ca examinatorii 
să înregistreze strategia de documentare şi această 
înregistrare să fie disponibilă pentru alte oficii. Va fi 
necesară stabilirea unui format uniform de plasare 
a strategiei de documentare pentru ca examinatorii 
să poată înţelege şi analiza lucrul altor examinatori 
şi pentru a nu repeta documentarea efectuată de 
primul examinator.

Documentarea colaborativă (2+ oficii), elimi-
narea documentării internaţionale suplimentare

USPTO, OEB şi KIPO a iniţiat un program pilot 
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de documentare şi examinare colaborativă privind 
cererile PCT, în care un examinator dintr-un oficiu 
este principalul examinator care efectuează  docu-
mentarea preliminară a unei cereri PCT, după care 
trimite rezultatele documentării altor 2 examinatori 
din celelalte 2 oficii, aceştia analizează rezultatele, 
le completează, atunci când găsesc că este necesar, 
şi le transmit primului examinator, care întocmeşte 
raportul de documentare final în baza comentari-
ilor primite. La sfârşitul primei faze a programului, 
examinatorii au constatat că calitatea documentării 
era atât de înaltă, încât practic nu a fost nevoie de 
documentări adiţionale în faza naţională/regională 
în oficiile colaborative.

Se propune ca procedura conform acestui mo-
del să fie extinsă asupra sistemului PCT.

Este clar că pentru aceasta vor fi necesare mo-
dificări esenţiale ale practicii PCT, cu soluţionarea 
unor probleme logistice semnificative. Urmează să 
fie stabilit dacă sistemul de documentare colabo-
rativă va fi implementat ca o procedură standard 
pentru toate cererile sau doar în cazul selectării de 
către solicitant.

De asemenea, sunt propuse câteva opţiuni pri-
vind modalităţile de implementare a selectării ad-
ministraţiilor de documentare:

 ▪ alegerea solicitantului – conform acestei op-
ţiuni, selectarea autorităţilor de documentare va fi 
la discreţia solicitantului, care va selecta autoritatea 
primară în calitate de Oficiu Receptor, precum  şi 
autorităţile secundare;

 ▪ metoda de grup –  autorităţile vor fi grupa-
te împreună conform unor principii stabilite (de 
exemplu, lingvistice) şi solicitantul va putea selecta 
grupul de autorităţi care vor procesa cererea;

 ▪ alegerea autorităţii – fiecare autoritate va sta-
bili acorduri de documentare colaborativă cu alte 
autorităţi şi solicitantul va selecta în calitate de pri-
mă autoritate pe una din cele care sunt competente 
în calitate de Oficiu Receptor, iar prima autoritate 
va decide care alte autorităţi vor servi în calitate de 
autorităţi secundare în baza diverselor criterii, de 
exemplu, limba, domeniul tehnicii, încărcătura etc.

Totodată, implementarea documentării cola-
borative în calitate de parte a sistemului PCT va 
necesita stabilirea unor taxe de documentare supli-
mentare pentru compensarea lucrului efectuat de 
autorităţile secundare.

Documentări posterioare (top-up) obligatorii
Propunerea privind efectuarea documentării 

posterioare în cadrul examinării preliminare inter-
naţionale în scopul descoperirii stadiului tehnicii, în 
particular a documentelor publicate după întocmi-
rea raportului de documentare, care pot fi relevante 
în procedura naţională sau regională, a fost înainta-
tă 3 ani în urmă şi a fost susţinută de GL PCT, însă 
nu a fost încă aprobată în calitate de element obli-
gatoriu al procedurilor din cadrul Capitolului II PCT. 
De aceea, se propune de a modifica Regula 66 PCT 
în vederea introducerii cerinţei de efectuare a docu-
mentărilor suplimentare în cadrul Capitolului II PCT.

Dezvoltarea şi implementarea dosarului glo-
bal şi incorporarea lui în sistemul PCT

Propunerea privind dezvoltarea şi implementa-
rea dosarului global a fost făcută în noiembrie 2011 
de către USPTO şi este încă în stadiul iniţial de dez-
voltare, urmând ca multe aspecte să fie încă finali-
zate. Dosarul Global este un concept în dezvoltare 
în cadrul programului IP5, în cooperare cu OMPI. 
Avantajele implementării dosarului global includ: 
facilitarea depunerii setului de cereri; managemen-
tul depunerii cererilor cu un singur portal; elimina-
rea necesităţii depunerii duplicatelor de documen-
te la multiple oficii; reduceri de costuri la utilizarea 
mijloacelor de traducere automată. Pentru oficii va 
fi posibil schimbul de informaţii şi al rezultatelor lu-
crului, colaborarea examinatorilor în vederea spori-
rii calităţii brevetelor.

Astfel, solicitanţii vor putea depune o singură ce-
rere o singură dată, indiferent de numărul de breve-
te pe care doreşte să le obţină ulterior, iar mişcarea 
şi multiplicarea documentelor va fi minimizată sau 
chiar evitată prin crearea unui singur portal pentru 
toţi utilizatorii referitor la invenţia dată.

Integrarea formală a procedurilor de exami-
nare accelerată (PPH) în PCT, examinarea accele-
rată a cererilor în faza naţională

 Implementarea PPH a demonstrat că utilizarea 
rezultatelor examinării de către alte oficii oferă be-
neficii atât oficiilor, cât şi solicitanţilor. Astfel, datori-
tă reutilizării de către examinatori a rezultatelor do-
cumentării şi examinării, se accelerează procedura 
de examinare pentru cererile corespunzătoare de-
puse în ţările participante. Se propune ca sistemul 
PPH să fie integrat formal în PCT, astfel încât solici-
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tantul să poată opta pentru o examinare accelerată 
a cererii în faza naţională sau regională, având re-
vendicări considerate de ADI ca satisfăcând criterii-
le de brevetabilitate conform art. 33 (2)-(4) PCT – în 
Raportul de documentare cu opinie scrisă sau de 
AEPI – în Raportul preliminar internaţional privind 
brevetabilitatea. În scopul reducerii dublării lucru-
lui,  se propune ca oficiile naţionale să fie încurajate 
în a  spori reutilizarea lucrului efectuat în faza inter-
naţională.

Oferirea accesului pentru public la opinia scri-
să a ADI după publicarea internaţională 

Actualmente, conform Regulii 44ter PCT, Opinia 
scrisă a ADI şi Raportul preliminar internaţional pri-
vind brevetabilitatea al AEPI sunt confidenţiale până 
la 30 de luni de la data priorităţii, cu excepţia cazului 
în care solicitantul deschide mai devreme faza naţi-
onală şi în acest caz oficiul desemnat poate solicita 
acces la Opinia scrisă, sau dacă accesul înainte de 
termenul dat pentru oficiul desemnat este solici-
tat sau autorizat de către solicitant. În cazul oferirii 
accesului la Opinia scrisă la etapa publicării interna-
ţionale (la 18 luni de la data priorităţii), oficiile na-
ţionale vor putea utiliza, fără consimţământul soli-
citantului, produsul lucrului din faza internaţională 
în examinarea cererilor naţionale echivalente, cu re-
ducerea lucrului duplicativ. Modificarea propusă va 
spori transparenţa procedurilor PCT şi va pune PCT 
în rând cu alte sisteme naţionale care oferă acces la 
documente similare la etapa publicării naţionale.

Astfel, propunerea UK constă în omiterea Regulii 
44ter şi modificarea Regulii 48.2, astfel încât OS/ADI 
să devină parte a publicării internaţionale la 18 luni. 
Conform propunerii BI, din motive logistice, prefe-
rabil ar fi ca OS/ADI să fie accesibilă în PATENTSCO-
PE la data publicării, în locul includerii ca parte a 
publicării internaţionale. Totuşi, în cadrul discuţiilor 
unele delegaţii au exprimat opinii conform cărora 
(a) accesul la OS/ADI conţinând indicaţii negative 
poate aduce prejudicii solicitantului şi (b) Articolul 
38 (Caracterul confidenţial al examinării internaţi-
onale preliminare) nu permite oferirea accesului la 
OS/ADI odată cu publicarea cererii. 

În scopul eliminării impedimentelor legate de 
art. 38, SUA au propus oferirea accesului la OS/ADI 
la expirarea termenului de depunere a cererii de 
efectuare a examinării preliminare internaţionale, 
dacă o asemenea cerere nu a fost depusă.

Oficiile sunt invitate să prezinte opinii şi comen-
tarii la propunerile ce urmează.

(i)   Excluderea Regulii 44ter PCT pentru a permi-
te accesul la OS/ADI odată cu publicarea internaţio-
nală şi acordul statelor contractante privind neapli-
carea Articolului 38.

(ii)   Dacă nu se ajunge la o înţelegere privind art. 
38, se propune ca Regula 94 să fie modificată în ase-
menea mod, încât să fie prevăzut faptul că depune-
rea unei cereri prin sine reprezintă o derogare de la 
art. 38 privind OS/ADI.

(iii)  Ca alternativă, dacă nu se ajunge la o înţele-
gere privind (i) sau (ii), se propune oferirea accesu-
lui la OS/ADI după 22 de luni de la data priorităţii, 
în cazul în care nu este cerută procedura conform 
Capitolului II.

În ceea ce priveşte propunerile Oficiului Euro-
pean de Brevete, acestea au ca scop oferirea uti-
lizatorilor PCT a unor servicii şi produse noi sau 
îmbunătăţite, precum şi eficientizarea sistemului 
pentru oficiile de brevete. Propunerile în cauză vor 
necesita diverse modificări regulatorii ale sistemu-
lui, care vor fi prezentate către sesiunea GL PCT din 
mai 2013. Pot fi menţionate următoarele propuneri:

Introducerea documentării opţionale în Capi-
tolul II PCT

În legătură cu faptul că propunerile UK şi SUA 
privind introducerea documentării obligatorii în 
cadrul Capitolului II au provocat anumite reticenţe, 
OEB a propus o abordare mai flexibilă prin oferirea 
Autorităţilor de examinare preliminară internaţio-
nală a opţiunii de a introduce documentări supli-
mentare în cadrul Capitolului II.

Incorporarea unor indicatori în Ghidurile de 
documentare şi de examinare preliminară inter-
naţională PCT

Propunerea privind incorporarea unor reguli pri-
vind datele statistice în Ghidul de examinare preli-
minară internaţională PCT a fost susţinută de multe 
delegaţii. Scopul acestei propuneri constă în obţi-
nerea unor date statistice, figuri etc. de la Autorităţi-
le internaţionale, procesate într-o manieră standar-
dizată. De asemenea, se propune introducerea unor 
indicatori de calitate în Ghidurile de documentare şi 
de examinare preliminară internaţională PCT.

Îmbunătăţiri privind termenul de întocmire a 
raportului de documentare
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Pentru solicitanţi şi pentru BI este important ca  
documentarea să fie făcută la timp înainte de publi-
carea cererii, pentru a omite publicările A2 şi A3. To-
tuşi, termenul limită de 3 luni conform Regulii 42.1 
pentru întocmirea raportului de documentare de-
pinde de data recepţionării copiei de documentare 
de către ADI şi nu este nicio legătură între data la 
care trebuie să fie întocmit raportul de documenta-
re internaţională şi data publicării cererii. De aceea, 
ADI nu reuşesc în toate cazurile să efectueze docu-
mentările necesare înainte de publicările A1. Drept 
consecinţă, numărul mare de publicaţii A2 şi A3 so-
licită mai mult lucru şi costuri adiţionale pentru BI, 
precum şi inconvenienţe pentru solicitanţi.

De aceea, OEB propune de a introduce în regula 
42.1 o prevedere care să lege termenul de publica-
re de 18 luni şi termenul limită de întocmire a ra-
portului de documentare internaţională şi a opiniei 
scrise de către ADI. Pentru ca RDI să fie întocmit în 
termenul cuvenit, urmând a fi publicat la 18 luni de 
la data priorităţii, se propune ca termenul limită de 
întocmire a RDI să fie de 17 luni de la data priorităţii, 
pentru a putea fi transmis BI până la finisarea pre-
gătirilor tehnice pentru publicare. Astfel, un număr 
mult mai mare de documentări, dacă nu chiar toate, 
vor putea fi efectuate până la publicarea A1.

Clarificarea practicii privind autorizarea în-
corporării prin referinţă a părţilor lipsă

De la 1 aprilie 2007, conform regulii 20 PCT, so-
licitanţii pot încorpora prin referinţă nu doar părţi 
de descriere, de revendicări şi desene, dar şi texte 
care la prima vedere par să fie o descriere şi reven-
dicări, dacă aceste elemente nu se conţin în cererea 

internaţională. Din 1 iulie 2009 în Ghidul PCT al Ofi-
ciului Receptor au fost incluse paragrafe noi 205E 
şi 205F, care reglementează modalităţile de proce-
sare a cererilor de incorporare prin referinţă a păr-
ţilor lipsă. Însă în ultimii câţiva ani OEB, în calitate 
de ADI, a remarcat că unele Oficii receptoare aplică 
paragraful 205F în aşa  mod, încât solicitanţilor li se 
permite, de fapt, să depună o nouă cerere care nu 
are legătură cu ceea ce a fost depus iniţial. În ase-
menea cazuri, pentru ADI nu este clar ce trebuie să 
fie documentat. În particular, OEB a avut situaţii în 
care documentarea internaţională a fost efectuată 
în baza cererii depuse (copia de documentare), iar 
după întocmirea raportului de documentare a pri-
mit de la Oficiul receptor comunicarea de rigoare 
privind incorporarea prin referinţă, în calitate de 
parte lipsă a unui set nou de descrieri, revendicări 
şi desene, care nu aveau legătură cu cererea depusă 
iniţial, împreună cu solicitarea de a efectua din nou 
documentarea în baza noilor descrieri, revendicări 
şi desene.

În legătură cu această situaţie, OEB propune 
introducerea în Ghidul PCT al Oficiului Receptor 
a prevederii privind inadmisibilitatea încorporării 
prin referinţă în calitate de parte lipsă a unei descri-
eri noi, a unui set de revendicări şi desene care nu 
au legătură cu cererea depusă iniţial.

Discuţiile pe marginea propunerilor menţionate 
au fost incluse în agenda sesiunii a 6-a a Grupului 
de Lucru PCT din 21-24 mai 2013, în scopul elabo-
rării unor mijloace menite să ofere servicii noi, mai 
eficiente, care ar spori avantajele şi beneficiile ofe-
rite atât utilizatorilor sistemului PCT, cât şi oficiilor 
de brevete.

REFERINŢE

1. Brevetarea invenţiilor în România şi Uniunea 
Europeană – www.cviu.ro/documents/03_Breveta-
rea_inventiilor.pdf

2. PCT. - Tratatul de Cooperare în Domeniul Breve-
telor (Patent. Cooperation Treaty). PERGAM - Societa-
tea autorilor şi editorilor români de opere ştiinţifice. 
PLT – www.ujmag.ro/drept/drept-international-pu-
blic-si-privat/.../rasfoire/

3. Atelierul „Aspecte practice privind utilizarea Trata-
tului de Cooperare în Domeniul Brevetelor (PCT) –agepi.
gov.md/md/news/detail.php?ELEMENT_ID=11678

4. https://docs.google.com/document/d/.../pre-
view

REZUMAT

Tratatul de Cooperare în domeniul Brevetelor 
(Patent Cooperation Treaty - PCT) constituie un in-
strument juridic internaţional prin care statele con-
tractante sunt legate de îndeplinirea unor obligaţii 
privind armonizarea formalităţilor de înregistrare a 
cererilor de brevet de invenţie, atunci când  se soli-
cită protecţia prin brevet a invenţiei, simultan, în-
tr-un număr mare de state. Republica Moldova este 
parte la Tratat din decembrie 1991, beneficiind de 
toate avantajele pe care le oferă sistemul PCT, în pri-
mul rând, de un mod destul de simplu de depunere 
de către solicitanţi a cererilor pentru brevete în mai 
multe ţări.
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ABSTRACT

Patent Cooperation Treaty (PCT) is an interna-
tional legal instrument by which the Contracting 
States are to fulfill the obligations for the harmo-
nization of formalities for registration of patent ap-
plications, when applying for patent protection of 

the invention, simultaneously, in a large number of 
countries. Republic of Moldova is party to the Treaty 
since February 1994, benefiting from all advantages 
offered by the PCT system, first of all, from a fairly 
simple mode of filing by applicants of patent appli-
cations in multiple countries.
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| natalia mOgOl, directOr-adjunct                                        
departamentul mărci, mOdele şi desene industriale, agepi;                  
cOOrdOnatOr, ObservatOr privind respectarea drepturilOr      
de prOprietate intelectuală

                                              

Unele aspecte privind asigurarea 
drepturilor de proprietate intelectuală  

în Republica Moldova

creaţia stă la baza prOgresului – este un adevăr 
incOntestabil, după cum este şi faptul că pentru 

a crea, Omul are nevOie de talent, inspiraţie şi mOtivare. 
sistemul prOprietăţii intelectuale a fOst cOnstruit de-a 
lungul anilOr În asemenea mOd, Încât să asigure un echi-
libru Între mOtivarea creatOrului şi necesităţile sOcietăţii, 
acest echilibru  fiind  absOlut necesar pentru O dezvOltare 
ecOnOmică durabilă.

Analizând sistemul proprietăţii intelectuale de 
la crearea unui obiect de proprietate intelectuală 

până la introducerea lui în circuitul economic, pu-
tem defini, în linii mari, trei componente de bază ale 
acestuia, şi anume:

 ▪ crearea obiectelor de proprietate intelectuală;
 ▪ înregistrarea obiectelor de proprietate inte-

lectuală;
 ▪ valorificarea obiectelor de proprietate inte-

lectuală.
 ▪ Schematic, procesul de creare, protecţie şi 

valorificare a obiectelor de proprietate intelectuală 
poate fi prezentat astfel:

Fig. 1. Procesul de creare, protecţie şi valorificare a obiectelor de proprietate intelectuală
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După cum se observă din schema prezentată 
mai sus, o componentă importantă a sistemului 
de proprietate intelectuală o constituie asigurarea 
drepturilor asupra obiectelor de PI, iar aceasta, po-
trivit normelor legale, poate fi asigurată:

 ▪ de către titularul dreptului asupra obiectu-
lui de proprietate intelectuală – prin depunerea 
unei cereri de intervenţie/sesizări/plângeri la Ser-
viciul Vamal, Consiliul Concurenţei,  Inspectoratul 
General de Poliţie, Procuratura Generală;

 ▪ din oficiu (ex officio) – de către organele 
abilitate cu asemenea drepturi (Serviciul Vamal, 
Ministerul Afacerilor Interne, Procuratura Generală, 
Agenţia pentru Protecţia Consumatorului).

 ▪ Atât organele de urmărire penală, cât şi agen-
tul constatator pot acţiona din oficiu. De aseme-
nea, procedura de acţiune din oficiu este prevăzută 
şi de Codul Vamal la cap. XII.

În dependenţă de gravitatea faptei, răspunderea 
(contravenţională, penală) pentru încălcarea drep-
turilor asupra obiectelor de proprietate intelectuală 
poate varia de la o  amendă aplicată persoanelor fizi-
ce şi juridice în cuantum de la  80 u.c.(160 lei) – până la 
privaţiune de libertate pe un  termen de până la 5 ani.

De remarcat faptul că, din punct de vedere legal, 
în Republica Moldova există toate pârghiile nece-
sare pentru a asigura respectarea drepturilor de 
proprietate intelectuală. Totuşi, la nivelul aplicării 
normelor legale, există încă anumite carenţe. 

Astfel, potrivit datelor furnizate de Serviciul Va-
mal, la sfârşitul anului 2012 beneficiau de protecţie 
la frontieră 480 de obiecte de proprietate intelec-
tuală (OPI),  inclusiv 2 modele industriale şi 398 de 
mărci. 

Fig. 2. Numărul OPI ce au beneficiat de protecţie la frontieră

Cu toate că numărul obiectelor protejate la fron-
tieră a crescut semnificativ în comparaţie cu anii 
precedenţi, totuşi, acesta nu se ridică nici la nivelul 
de 1% din totalul de obiecte de PI protejate pe te-
ritoriul Republicii Moldova. Acest fapt se datorează 
în mare măsură dimensiunii nesemnificative a pie-
ţei Republicii Moldova şi respectiv lipsei din partea 
titularilor de drepturi a interesului de a depune 
eforturile necesare în vederea asigurării drepturilor 
lor de proprietate intelectuală. 

În ceea ce priveşte activitatea de facto a Serviciu-
lui Vamal, în sensul măsurilor de prevenire la fronti-
eră a pătrunderii unor mărfuri contrafăcute, aici se 
constată o creştere semnificativă atât a numărului 
de controale efectuate (135 în 2012, comparativ cu 
29 în 2011), cât şi a numărului de reţineri efectuate 
(de la 29 în 2011, la 43 în 2012).
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                Fig. 3. Reţinerile de produse susceptibile a fi contrafăcute, pe ani

Din totalul de 43 de reţineri de produse, acestea 
au fost confirmate ca fiind contrafăcute doar în 44% 
din cazuri. În alte 23% din cazuri produsele s-au do-

vedit a fi originale, iar în 33% din cazuri, din cauza 
pasivităţii titularilor de drepturi, produsele au fost 
puse în libera circulaţie.

Fig. 4. Rezultatele reţinerilor de produse

În acest context, nu putem să nu menţionăm 
faptul că lipsa de reacţie din partea titularilor de 
drepturi face uneori posibilă punerea în circulaţie 
a mii de piese auto având o provenienţă dubioasă, 
a sute de aparate electrocasnice de calitatea căro-
ra nu suntem  asiguraţi nicidecum, a zeci de mii de 
jucării care sunt fabricate cu încălcarea oricăror nor-
me sanitare. 

Competenţele Serviciului Vamal se epuizează 
odată cu trecerea frontierei, aici fiind responsabile 
de asigurarea drepturilor de proprietate intelectua-
lă următoarele instituţii:

 ▪ Ministerul Afacerilor Interne, şi anume, Direc-
ţia de Investigare a Fraudelor Economice;

 ▪ Procuratura Generală;
 ▪ Consiliul Concurenţei; 
 ▪ Agenţia pentru Protecţia Consumatorului.

Fiecare dintre aceste instituţii are competenţele 
sale atribuite prin lege. Spre exemplu, Ministerul 

Afacerilor Interne (MAI) este responsabil de asigu-
rarea drepturilor de proprietate intelectuală pe pia-
ţa internă a Republicii Moldova; anume la MAI ur-
mează să se adreseze titularii a căror drepturi sunt 
încălcate.

Procuratura Generală examinează cazurile de 
încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală 
transmise de MAI, precum şi cauzele de încălcare a 
drepturilor de PI comise de persoane cu funcţii de răs-
pundere şi cele săvârşite în proporţii deosebit de mari. 

Consiliul Concurenţei este responsabil de asigu-
rarea cadrului necesar pentru exercitarea activităţi-
lor loiale între concurenţi, precum şi de suprimarea 
oricăror încercări de a propaga o activitate neloială 
din partea agenţilor economici.

Agenţia pentru Protecţia Consumatorului este 
responsabilă de asigurarea unui mediu favorabil şi 
sigur pentru consumator, suprimând orice practici 
înşelătoare din partea producătorilor.

,

˘
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Încercarea de a analiza activitatea acestor insti-
tuţii în cifre evidenţiază o altă carenţă a sistemului 
de asigurare a drepturilor de proprietate intelectu-
ală în Republica Moldova, şi anume faptul că unele 
instituţii nu duc evidenţa cuvenită a dosarelor de 
încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală, 

astfel încât devine imposibilă asigurarea transpa-
renţei procesului decizional pe întreg lanţul.

Totuşi, reieşind din cifrele disponibile, putem 
atesta în anul 2012, comparativ cu anul 2011 care a 
fost un an de vârf în acest sens, o uşoară descreştere 
a sesizărilor depuse de titularii de drepturi.    

Fig. 5. Repartizarea sesizărilor depuse pe ani

Ca urmare a acestor sesizări, colaboratorii Di-
recţiei de Investigare a Fraudelor Economice au 
intentat 59 de dosare contravenţionale şi 6 dosare 
penale, toate pe numele unor persoane fizice. Din-

tre cele 59 de dosare contravenţionale intentate, 32 
se referă la încălcarea dreptului la marcă, iar 27 – la 
încălcarea dreptului de autor. 

Fig. 6. Dosare intentate de DIF, pe ani

Cele 59 de dosare contravenţionale intentate 
s-au soldat cu aplicarea unor amenzi în sumă de 
56200 de lei, deci, practic 1000 de lei per contraven-

ţie, sumă care doar cu mari rezerve poate fi numită 
demotivantă pentru infractorii implicaţi în scheme-
le de contrafacere şi piraterie.

Fig. 7. Valoarea amenzilor aplicate privind dosarele contravenţionale intentate, pe ani

titular naţional                 titular străin
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Reieşind din datele disponibile, dar şi analizând 
situaţia reală existentă în domeniul asigurării drep-
turilor de proprietate intelectuală, pot fi delimitate 
următoarele probleme:

 ▪ registrul cererilor de intervenţie depuse la 
Serviciul Vamal nu se ţine în format electronic, ci 
pe format hârtie. Astfel, este practic imposibilă o 
analiză promptă a dosarului tehnic al cererii de in-
tervenţie, în special de către ofiţerul vamal care se 
află la post;

 ▪ dotarea slabă a ofiţerilor vamali cu tehnica 
necesară asigurării fluxului rapid de date între pos-
turi sau între ofiţer şi titularul de drepturi care a de-
pus cerere de intervenţie;

 ▪ interpretarea, uneori eronată, a domeniului 
de acoperire a mărcilor atât din partea titularului 
acesteia, cât şi din partea organelor de forţă  (se-
chestrarea unor produse în baza unui titlu de pro-
tecţie eliberat pentru un serviciu);

 ▪ colectarea datelor privind cauzele contraven-
ţionale  în Ministerul Afacerilor Interne, spre deose-
bire de cauzele penale, nu este efectuată centrali-
zat, de aceea, pentru a avea un tablou cât de cât real 
asupra situaţiei privind cauzele contravenţionale, 
este necesar de a  solicita informaţia respectivă de 
la fiecare inspectorat;

 ▪  suprapunerea funcţiilor unor instituţii, şi anu-
me funcţia de control privind realizarea drepturilor 
în ceea ce ţine de indicaţiile geografice şi denumi- 
rile de origine, este acoperită atât de Ministerul Afa-
cerilor Interne, cât şi de Agenţia pentru Protecţia 
Consumatorului;

 ▪ lipsa comunicării între instituţiile implicate în 
realizarea drepturilor: este practic imposibil de a tra-
sa mersul unui dosar şi de a controla executarea în 
termeni legali a procedurilor referitoare la acestea.

 ▪ Dintre problemele enunţate, probabil, cea 
mai semnificativă este ultima, şi anume lipsa comu-
nicării interinstituţionale şi imposibilitatea asigu-
rării trasabilităţii dosarelor, astfel încât, în vederea 
înlăturării acestor obstacole, devine deosebit de 
importantă activitatea Observatorului privind res-
pectarea drepturilor de proprietate intelectuală, 
creat în anul 2011 în cadrul Agenţiei de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală (AGEPI). Astfel, Observato-
rul îşi propune următoarele obiective:

 ▪ colectează, stochează, examinează, sistemati-
zează, prelucrează informaţiile ce vizează domeniul 

proprietăţii intelectuale transmise de subiecţii cu 
responsabilităţi în domeniu;

 ▪ facilitează interacţiunea autorităţilor respon-
sabile de asigurarea respectării drepturilor de pro-
prietate intelectuală în vederea realizării schimbu-
lui de informaţii dintre acestea;

 ▪ asigură comunicarea continuă cu autorităţi-
le administraţiei publice, alte instituţii care contri- 
buie la implementarea politicii în domeniul asigură-
rii respectării drepturilor de proprietate intelectuală, 
precum şi cu titularii de drepturi, în vederea realizării 
sarcinilor sale;

 ▪ elaborează anual şi publică Raportul privind 
protecţia şi respectarea drepturilor de proprietate 
intelectuală în Republica Moldova;

 ▪ oferă subiecţilor interesaţi, la solicitare, infor-
maţiile de care dispune, în limitele legii;

 ▪ asigură diseminarea informaţiei şi colabo-
rarea permanentă cu reprezentanţii mass-media 
pentru promovarea respectării drepturilor de pro-
prietate intelectuală, informează societatea privind 
rezultatele activităţii sale;

 ▪ încurajează eforturile de sporire a nivelului de 
respectare a drepturilor de proprietate intelectuală, 
în scopul aplicării şi valorificării eficiente a acestora;

 ▪ organizează campanii de sensibilizare a opi-
niei publice, identifică strategii de dezvoltare şi cele 
mai bune practici de diseminare a informaţiei din 
domeniul dat în cadrul diferitelor sectoare econo-
mice din ţară;

 ▪ identifică modalităţi de sensibilizare şi educa-
re a tinerei generaţii în domeniul respectării dreptu-
rilor de proprietate intelectuală.

Un prim pas în vederea realizării obiectivelor îna- 
intate în faţa Observatorului îl constituie crearea 
unei platforme informaţionale de comunicare inte-
rinstituţională, conceptul căreia a fost elaborat pe 
parcursul anului 2012 şi care urmează a fi definitiva-
tă pe parcursul următorilor ani. 

Concomitent, în anul 2012 a fost pentru prima 
dată realizat un Raport Naţional privind Respecta-
rea Drepturilor de Proprietate Intelectuală în Re-
publica Moldova, care a permis delimitarea unor 
direcţii prioritare de dezvoltare a sistemului de pro-
prietate intelectuală, în special, în vederea asigură-
rii drepturilor. Actualmente, nu ne rămâne decât să 
continuăm activitatea Observatorului în vederea 
eficientizării mecanismelor puse la dispoziţia titu-
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larilor pentru asigurarea efectivă a drepturilor de 
proprietate intelectuală, precum şi instruirea conti-
nuă atât a persoanelor implicate în sistem, cât şi a 
societăţii civile în ansamblu.
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REZUMAT

Sistemul proprietăţii intelectuale a fost construit 
de-a lungul anilor într-un mod în care să asigure un 
echilibru real între motivarea creatorului şi necesi-
tăţile societăţii, echilibru necesar unei dezvoltări 
economice durabile. Una dintre principalele com-
ponente ale sistemului de proprietate intelectua-
lă este protecţia rezultatelor creaţiei şi asigurarea 
respectării drepturilor de proprietate intelectuală. 
Având în vedere faptul că sistemul de asigurare a 
drepturilor de proprietate intelectuală în Republica 
Moldova este la etapa de constituire, ne-am propus 
să prezentăm în acest articol unele informaţii pri-
vind dispoziţiile legale de bază şi unele date  statis-
tice privind evoluţia proceselor legate de asigurarea 
respectării drepturilor de proprietate intelectuală în 
ţara noastră. De asemenea, în această lucrare se re-
flectă ultimele reforme iniţiate în cadrul organelor 
de control, precum şi cele mai recente măsuri între-
prinse la nivel naţional pentru a asigura cooperarea 
dintre diferitele  instituţii implicate în protecţia pro-
prietăţii intelectuale.

ABSTRACT

Intellectual property system has been built up 
over the years, in such a way as to ensure a balance 
between the creator’s interest and the society ne-
eds, balance necessary for sustainable economic 
development. One of the major components of in-
tellectual property system is the protection of the 
creation results and the enforcement of intellectual 
property rights. In the Republic of Moldova the sys-
tem of intellectual property rights enforcement is at 
the beginning stage that’s why, in this publication 
I would like to present some basic legal provisions 
and some statistics on the evolution of the afore-
mentioned processes in our country. Also, in this 
publication will be reflected the last reforms under-
taken in the organization of enforcement bodies, as 
well as the latest steps undertaken on national level 
as to ensure the cooperation between different in-
stitutions involved in the process of protection of 
intellectual property.
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Secretul comercial – obiect al proprietăţii 
industriale

| viOrel iustin,                                                                      
şef secţie chimie, biOlOgie, medicină, agepi                                              

există date şi infOrmaţii cu caracter ecOnOmic care, 
deşi nu cOnstituie un secret de stat sau Obiectul 

unei invenţii, nu sunt, tOtuşi, destinate divulgării. aceste 
date şi infOrmaţii trebuie păstrate cu stricteţe, deOarece, În 
pOfida faptului că nu sunt atât de Însemnate precum cele 
care prezintă secrete de stat sau brevete de invenţie, de ele 
sunt legate anumite interese ale ecOnOmiei naţiOnale.

Divulgarea unor astfel de date sau informaţii, 
indiferent de faptul dacă  persoana care le deţine 
a ajuns să le cunoască datorită atribuţiilor de ser-
viciu sau în oricare alt mod, prezintă pericol pentru 
agentul economic în cauză. Păstrarea secretului co-
mercial constituie o obligaţie morală, patriotică şi 
juridică atât pentru  persoanele care îl deţin, cât şi 
pentru oricare alte persoane ce au ajuns să cunoas-
că astfel de date sau informaţii pe orice cale posibi-
lă. De asemenea, divulgarea respectivelor date şi in-
formaţii prezintă un pericol social, fapt care justifică 
incriminarea şi sancţionarea divulgatorilor în legea 
penală. Prin incriminarea acestei fapte ca infracţiu-
ne se urmăreşte apărarea atât a avutului public, cât 
şi a celui privat.

Pentru ca o afacere să aibă succes, este necesar 
să fie cât mai bine protejată orice manifestare de 
creativitate în cadrul economiei de piaţă. Secretul 
comercial prezintă o formă valoroasă de proprieta-
te industrială, deseori ignorată. În domeniul propri-
etăţii industriale, secretul comercial se protejează 
acolo unde nu există alte modalităţi de protecţie, 

cum ar fi, de exemplu, prin brevet, sau în cazul în 
care este inacceptabilă dezvăluirea soluţiei tehnice 
folosite.

Brevetarea este pentru producător o modalitate 
de a-şi asigura dreptul asupra invenţiei, obţinându-
se interdicţia de utilizare de către terţi a invenţiei în 
domeniul producţiei. Brevetabilitatea constituie un 
stimul semnificativ în domeniul invenţiilor privind 
progresul tehnico-ştiinţific, în cazurile în care folo-
sirea instituţiei secretului comercial nu oferă o pro-
tecţie suficientă. În cazul apariţiei unui nou produs 
pe piaţă, apar imediat o mulţime de producători, 
fapt ce conduce la diminuarea preţului pe piaţă 
până la atingerea preţului de cost, fără a se ofe-
ri  posibilitatea obţinerii unei plusvalori care să fie 
direcţionată pentru efectuarea unor noi cercetări şi 
dezvoltarea noilor tehnologii, întrucât nu toate pro-
iectele noi de cercetare se încununează de succes.  

Doctrina juridică din ţara noastră pune în evi-
denţă existenţa unor controverse şi nuanţări cu 
privire la rolul şi apartenenţa secretului comercial 
(know-how-lui) şi a concurenţei neloiale la proprie-
tatea industrială. Putem  considera că, potrivit lite-
raturii de specialitate şi reglementărilor internaţio-
nale, proprietatea industrială cuprinde:

a) creaţii intelectuale industriale (invenţiile, 
modelele de utilitate, desenele şi modelele indus-
triale, brevetele privind noile soiuri de plante, topo-
grafiile circuitelor integrate, know-how-ul);

b) semne distinctive ale activităţii industriale 
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(marca de fabrică, de comerţ sau servicii, indicaţiile 
geografice);

c) concurenţa neloială. 
Din clasificarea de mai sus se observă clar că 

„know-how-ul”, adică secretul comercial şi concu-
renţa neloială, sunt două obiecte diferite care fac 
parte din proprietatea industrială. Know-how-ul 
(secretul comercial) poate fi regăsit în întregul pro-
ces industrial, de la alegerea materiilor prime până 
la desfacerea produselor finite. Secretul comerci-
al aparţine planului dinamic al oricărui proces de 
producere, fiind în continuă evoluţie pe măsură 
ce asimilează noi tehnici experimentale şi aplicate 
treptat. Gradul de competitivitate al unei companii 
depinde în mare măsură de capacitatea acesteia de 
a dobândi accesul la fluxurile externe de know-how 
şi de a proteja drepturile de proprietate industrială 
aferente. Secretul comercial poate fi o formulă pen-
tru un produs chimic, un procedeu de fabricare, pla-
nul unei maşini sau orice alt sistem, ca şi o listă de 
clienţi. Legislativ, secretele comerciale sunt foarte 
bine reglementate în dreptul american prin legea 
asupra spionajului economic (En. „Economic Espi-
onage Act”), care asimilează secretului comercial
toate tipurile şi formele sub care se prezintă infor-
maţiile ştiinţifice, tehnice, economice, financiare, 
inginereşti sau de afaceri, incluzând tipare, redac-
tări, proiecte de programe sau coduri, indiferent 
dacă sunt tangibile şi indiferent cum sunt alcătuite, 
memorizate sau stocate fizic, electronic, grafic, fo-
tografic sau în scris, dacă:

 ▪ deţinătorul lor legal a luat măsuri rezonabile 
de a păstra aceste informaţii secrete;

 ▪ informaţiile au căpătat o valoare economică 
independentă, reală sau potenţială prin faptul că 
nu sunt în general cunoscute sau sunt uşor accesi-
bile publicului prin mijloace obişnuite. 

Titular al unui secret comercial este considerat 
fie cel care l-a dezvoltat, fie titularul afacerii de care 
se leagă secretul comercial în cauză. Pentru a ne 
plasa în ipoteza celei de-a doua situaţii, deci pentru 
ca angajatorul să fie titularul secretului comercial, 
trebuie îndeplinite alternativ una din următoarele 
condiţii: 

a) angajatul desfăşoară în cadrul unităţii o activi-
tate creatoare, conform fişei de post, unde acesta s-a 
obligat prin contract să nu divulge sau să nu folo-
sească secretul comercial în a cărui deţinere se află; 

b) la dezvoltarea conceptului au participat mai 
mulţi angajaţi. 

În continuare vom supune analizei cadrul pro-
tecţiei secretului comercial în Republica Moldova. 
După cum am menţionat mai sus, secretul comerci-
al se include în  categoria obiectelor de proprietate 
industrială şi, din acest motiv, în ţara noastră secre-
tul comercial  (know-how-ul) este atribuit creaţiilor 
intelectuale industriale.

Prin secret comercial înţelegem informaţiile ce 
nu constituie un secret de stat, ele referindu-se la 
producţie, tehnologie, administrare, activitatea fi-
nanciară şi la alte activităţi ale agentului economic, 
a căror divulgare (transmitere, scurgere) poate să 
aducă atingere intereselor acestuia.

Secretul comerţului îl formează un anumit tip de 
informaţii pe care o companie îşi doreşte să le pro-
tejeze în scopul de a-şi promova interesele de afa-
ceri, având un avantaj faţă de concurenţii săi.

Întrucât economia Republicii Moldova este o 
economie de piaţă, statul trebuie să asigure liberta-
tea comerţului, protecţia concurenţei şi a secretului 
comercial. Astfel,  în art. 9 al Constituţiei se preco-
nizează că statul ocroteşte proprietatea, care este 
publică şi privată, constând din bunuri materiale şi 
intelectuale.

Pentru ca obiectul proprietăţii intelectuale 
know-how-ul să constituie un secret comercial, el 
trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:

a) să aibă valoare reală sau potenţială pentru 
agentul antreprenoriatului; 

b) să nu fie, conform legislaţiei, notoriu sau ac-
cesibil; 

c) să conţină menţiunea privind aplicarea de că-
tre agenţii antreprenoriatului a unor măsuri necesa-
re pentru păstrarea confidenţialităţii, utilizându-se 
sistemul de clasificare a informaţiilor date, elabora-
rea regulamentelor interne de secretizare, marcarea 
corespunzătoare a documentelor şi a altor purtători 
de informaţie, organizarea lucrărilor secrete de se-
cretariat; 

d) să nu constituie secret de stat şi să nu fie pro-
tejate prin dreptul de autor şi de brevet; 

e) să nu conţină informaţii despre activitatea ne-
gativă a persoanelor fizice şi juridice care ar putea 
atinge interesele statului.

Pot fi considerate ca fiind obiecte ale secretului 
comercial interesele economice şi informaţiile tăi-
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nuite intenţionat privind diferitele aspecte şi dome-
nii ale activităţii economice de producţie, de admi-
nistrare, tehnico-ştiinţifice, financiare ale agentului 
economic, a căror protecţie este condiţionată de 
interesele concurenţei şi de posibila periclitare a se-
curităţii economice a agentului economic.

Secretele comerciale care întrunesc condiţiile de 
brevetabilitate se află la originea unei dileme pentru 
titular: protecţia de facto sau protecţia instituţiona-
lă, prin brevet. În prima variantă, avantajele includ 
caracterul virtual nelimitat în timp şi efectul imediat 
al acestuia, evitarea costurilor inerente procedurilor 
administrative de brevetare, precum şi avantajele 
rezultând din evitarea divulgării în faţa autorităţilor 
publice şi a apariţiei breşelor de confidenţialitate.

Elementele luate în considerare în vederea de-
terminării a ceea ce prezintă un secret al comerţului 
includ: limita până la care informaţia este cunoscută 
în afara afacerii; limita până la care informaţia este 
cunoscută de către angajaţii implicaţi în afacere; 
limita până la care informaţia este păstrată; valoa-
rea informaţiei pentru afacere şi pentru concurenţă; 
uşurinţa cu care această informaţie poate fi copiată.

Secretul comercial oferă un şir de avantaje: 
 ▪  protecţia acestuia nu este limitată în timp (de 

exemplu, brevetul de invenţie este limitat prin pro-
tecţie de până la 20 de ani), prin urmare, protecţia 
secretului comercial poate continua la nesfârşit, atâ-
ta timp cât secretul nu este dezvăluit pentru public;

 ▪  nu implică costuri de înregistrare, spre deose-
bire de brevetul de invenţie (deşi pot exista costuri 
ridicate, legate de păstrarea informaţiilor confiden-
ţiale); 

 ▪  nu are efect imediat;
 ▪  protecţia acestuia nu necesită respectarea 

unor anumite formalităţi, cum ar fi dezvăluirea de 
informaţii către o autoritate a statului (AGEPI), prin 
depunerea cererii de brevet de invenţie, în care se-
cretul comercial trebuie să fie expus suficient de clar 
(în materialele cererii de brevet de invenţie, con-
form art. 36 din Legea privind protecţia brevetelor 
de invenţie). 

Spre exemplu, reţeta originală a produsului Co-
ca-Cola, pe care farmacistul John Pemberton a pu-
s-o la punct în anul 1886, a rămas un secret comer-
cial bine protejat anume prin statutul de secret 
comercial, fiind păstrată cu stricteţe 24 de ore din 
24 într-o criptă din oraşul Atlanta, Georgia, SUA, de-

oarece permite o protecţie mai sigură si de lungă 
durată, în comparaţie cu brevetarea acestei compo-
ziţii, care ar fi putut oferi un termen de protecţie de 
maximum 20 de ani.  

Există, totuşi, unele dezavantaje concrete în ceea 
ce priveşte protejarea informaţiilor confidenţiale de 
afaceri ca secret comercial, în special atunci când 
informaţiile îndeplinesc criteriile de brevetabilitate. 
Conform legii privind protecţia brevetelor, pentru 
ca un obiect să fie înregistrat drept brevet de inven-
ţie, acesta trebuie să corespundă cumulativ celor 
trei criterii, adică să fie industrial aplicabil, să fie nou 
şi să corespundă criteriului de activitate inventivă. 

 ▪ În cazul în care în obiectul brevetat este încor-
porat un secret comercial sau un produs inovator, 
terţii au posibilitatea să-l inspecteze, prin desface-
re şi analiză, pentru a se convinge dacă respectivul 
know-how poate fi utilizat ulterior. În cadrul unui 
brevet de invenţie protecţia secretului comercial nu 
este prevăzută, prin urmare, nu este prevăzut nici 
dreptul exclusiv de a exclude terţii de la utilizarea 
comercială a acestuia.  Doar brevetele pot oferi un 
asemenea tip de protecţie. 

 ▪  Din momentul în care secretul este făcut pu-
blic, oricine poate avea acces la acesta, utilizându-l 
după cum doreşte. 

 ▪  Este mai dificil de a pune în aplicare un se-
cret comercial decât un brevet.  Nivelul de protecţie 
acordat secretului comercial variază semnificativ de 
la o ţară la alta, dar, în general, este considerat slab, 
mai ales în comparaţie cu protecţia acordată de un 
brevet. 

 ▪  Un secret comercial poate fi brevetat şi de o 
altă persoană care a dezvoltat,  prin mijloace legiti-
me, informaţiile relevante. 

Dacă ne referim la evoluţia dreptului în Republi-evoluţia dreptului în Republi- dreptului în Republi-
ca Moldova, secretul comercial este unul dintre cele 
mai recente „produse” ale proprietăţii intelectuale. 
Ca ţară membră a Organizaţiei Mondiale a Comer-
ţului (OMC) şi parte la Acordul privind aspectele 
drepturilor de proprietate intelectuală legate de 
comerţ  (TRIPs), Republica Moldova este obligată 
să acorde secretului comercial protecţia cuvenită.  
Art. 39 alin. 1 stipulează că ţările membre trebuie să 
ofere un mijloc rezonabil pentru protejarea secretu- 
lui comercial. Dispoziţiile cuprinse în legile speciale 
se completează cu reglementările de drept comun 
prevăzute în Codul contravenţional, Codul penal, 
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Codul muncii etc. Cu toate că atât Constituţia, cât şi 
acordurile internaţionale prevăd măsuri penale de 
protecţie a secretului comercial, Republica Moldova 
nu-şi îndeplineşte întru totul obligaţia de protecţie 
a comerţului, în acest sens aplicând doar răspunde-
rea disciplinară şi administrativă, dar nu şi răspun-
derea  penală, aşa cum prevede art. 14 din Legea cu 
privire la secretul de stat. 

Problema răspunderii disciplinare şi materiale 
a angajatului pentru divulgarea informaţiilor co-
merciale secrete şi pentru alte fapte ce au condus 
la scurgerea unor astfel de informaţii este regle-
mentata în art. 327 si 328 ale Codului muncii şi nu 
creează dificultăţi de interpretare şi aplicare. În sco-
pul protecţiei efective a secretelor sale comerciale, 
întreprinderea urmează să elaboreze regulamente 
interne detaliate privind disciplina informaţională, 
să prevadă în contractele de muncă clauze speci-
ale privind protecţia informaţiilor confidenţiale ale 
întreprinderii, să informeze angajaţii asupra impor-
tanţei protecţiei secretului comercial şi răspunderii 
juridice, care survin în cazul divulgării acesteia.  

Răspunderea administrativă face obiectul art. 
107 „Obţinerea sau divulgarea informaţiilor care 
constituie secret comercial, bancar sau fiscal” din 
Codul contravenţional, conform căruia se sancţi-
onează obţinerea sau divulgarea informaţiilor ce 
constituie secret comercial, bancar sau secret fiscal 
de către o persoană căreia aceste informaţii i-au fost 
încredinţate sau i-au devenit cunoscute în legătura 
cu serviciul sau munca sa.

Subiecţi ai răspunderii administrative sunt atât 
angajaţii întreprinderii, cât şi reprezentanţii orga-
nelor de control care, în temeiul legii, au acces la 
informaţiile ce constituie un secret comercial al în-
treprinderilor.

Deşi „Legea cu privire la secretul comercial” pre-
vede şi posibilitatea angajării răspunderii penale 
pentru divulgarea secretului comercial, Codul penal 
nu ne permite să afirmăm că o astfel de răspunde-
re este posibilă, deci ceea ce nu este prevăzut de 
Legea penală nu este pasibil de răspundere penală.

Codul penal din 1961 conţinea o prevedere, în 
temeiul căreia, în regimul sovietic, pentru divulga-
rea secretelor persoana putea fi pedepsită cu pri-
vaţiune de libertate. Astfel, conform art. 73, alin. 1, 
transmiterea sau adunarea, în scopul de a transmite 
unor organizaţii străine sau reprezentanţilor lor, a 

unor informaţii economice, tehnico-ştiinţifice sau a 
altor informaţii ce constituie un secret de serviciu 
de către o persoană, căreia aceste informaţii i-au 
fost încredinţate în virtutea serviciului sau a muncii 
ori i-au devenit cunoscute pe o altă cale, se pedep-
seau fie cu privaţiune de libertate până la trei ani, fie 
cu amendă în mărime de până la cincizeci de salarii 
minime.

Actualul Cod penal, republicat pe 24.05.2009, nu 
conţine astfel de reglementări. În consecinţă, am pu-
tea menţiona cu certitudine că la etapa actuală nu 
exista răspundere penală pentru dobândirea sau/şi 
divulgarea secretului comercial, iar rolul primordial 
în apărarea intereselor legate de păstrarea secre-
telor comerciale într-o economie de piaţă revine 
răspunderii disciplinare şi administrative, dar nu şi 
penale precum prevăd legile speciale şi acordurile 
internaţionale la care Republica Moldova este parte.

Întrucât Republica Moldova este parte la Acor-Acor-
dul privind aspectele comerciale ale drepturilor 
de proprietate intelectuală (TRIPs) din 26.07.2001, 
iar conform art. 39 alin. 1 ţările membre trebuie să 
asigure o protecţie efectivă informaţiilor nedivulga-
bile, reiese că ţara noastră are o Lege cu privire la 
secretul comercial prin care se oferă o răspundere 
disciplinară, administrativă şi penală, cea din urmă 
neregăsindu-se, totuşi, în legea penală. Cu alte cu-
vinte, nu se asigură o protecţie efectivă deplină, în 
pofida faptului că obţinerea şi divulgarea secretelor 
comerciale pot aduce prejudicii enorme agenţilor 
economici care, în definitiv, nu pot fi efectiv prote-
jaţi. În această ordine de idei, ar fi necesar ca Legea 
penală  să prevadă o normă legală care să proteje-
ze secretul comercial, dat fiind faptul că acesta face 
parte din proprietatea industrială, necesitând o 
protecţie efectivă pe piaţa Republicii Moldova. 

În concluzie, vreau să formulez câteva propu- 
neri care, în opinia mea, ar contribui la aplicarea mai 
corectă şi funcţionarea mai bună a Legii penale:

Art. 1852 să fie completat cu alin. 61, având ur-
mătoarea dispoziţie: „Obţinerea fără consimţă-
mântul titularului a informaţiilor care constituie 
secret comercial, în scopul divulgării sau folosirii 
lor ilegale, dacă aceste acţiuni au cauzat un pre-
judiciu material în proporţii mari sau deosebit 
de mari, se pedepsesc cu amendă de la 4000 la 
5000 de unităţi convenţionale. Totodată, alin. 7 
al art. 1852 urmează să aibă următoarea interpreta-
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re: „Acţiunile de la alin.(1), (2), (3), (4), (5), (6) şi (61) 
săvârşite:

a) repetat; 
b) de două sau mai multe persoane; 
c) de un grup criminal organizat sau de o 

organizaţie criminală; 
d) prin constrângere fizică sau psihică; 
e) în proporţii deosebit de mari; 
f ) de către un funcţionar public sau de către 

o persoană căreia aceste informaţii i-au fost 
încredinţate sau i-au devenit cunoscute în 
legătură cu îndeplinirea obligaţiunilor de servi-îndeplinirea obligaţiunilor de servi-servi-
ciu.”

Pericolul social pe care îl comportă această faptă 
condamnabilă constă în obţinerea şi divulgarea in-
formaţiilor ce constituie un secret comercial, drept 
consecinţă, cauzându-le agenţilor economici şi an-
treprenorilor prejudicii semnificative.
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REZUMAT

Secretul comercial prezintă o formă valoroasă de 
proprietate industrială, deseori ignorată. În dome-
niul proprietăţii industriale, secretul comercial se 
protejează acolo unde nu există alte modalităţi de 
protecţie, cum ar fi, de exemplu, prin brevet, sau în 
cazul în care este inacceptabilă dezvăluirea soluţiei 
tehnice folosite. Republica Moldova îşi îndeplineşte 
obligaţiile interne şi externe privind protecţia co-
merţului, inclusiv a secretului comercial, însă mai 
există probleme nesoluţionate, acestea fiind exami-
nate în cadrul prezentului articol. 

ABSTRACT

Trade secret is a valuable form of industrial prop-
erty, often ignored. In the field of industrial proper-
ty, trade secret is protected where there are no oth-
er modalities of protection, such as, for example, by 
patent, or where is not acceptable disclosure of the 
used technical solution. Moldova fulfills its internal 
and external obligations concerning the protection 
of trade, including trade secret, but there are un-
resolved issues, which are examined in this article.
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Protecţia operelor ştiinţifice în Republica 
 Moldova. Necesităţi pentru

 mediul academic

|lilia vermeiuc,                                                                               
şef secţie Înregistrare şi expertiză,                                                             
departamentul drept de autOr şi drepturi cOnexe, agepi

prOtecţia juridică a OperelOr de ştiinţă este exa-
minată insuficient În lucrările  din dOmeniul prO-

prietăţii intelectuale, Întrucât legea privind dreptul de 
autOr şi drepturile cOnexe nu defineşte termenul de Operă 
ştiinţifică. O definiţie mai mult sau mai puţin cOncludentă 
există În literatura juridică, Opera ştiinţifică fiind definită 
drept un dOmeniu al activităţii Omeneşti Orientat spre ela-
bOrarea şi sistematizarea cunOştinţelOr Obiective despre 
realitatea ÎncOnjurătOare. astfel, Opera este un rezultat 
al creaţiei intelectuale Originale În dOmeniul literatu-

rii, artei şi ştiinţei, indiferent de mijlOacele de creare, de 
mOdul cOncret şi de fOrma de exprimare, de valOarea şi 
impOrtanţa acesteia.

De aici putem deduce şi noţiunea de operă 
ştiinţifică – o creaţie adresată inteligenţei, ce are 
drept scop transmiterea informaţiilor într-o formă 
cât mai inteligibilă şi care poate exista sub aspectul 
unor comunicări, studii, cursuri universitare, manu-
ale şcolare, proiecte şi documente ştiinţifice (fig. 1): 

Fig. 1. Opera ştiinţifică, rezultat al creaţiei intelectuale
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Menţionăm faptul că operele ştiinţifice au multe 
puncte de tangenţă cu operele literare, dar există şi 
o deosebire; opera literară se adresează sentimen-
telor, iar rostul operei ştiinţifice nu este acela de a 
produce şi a impresiona prin valori estetice, ci de a 
transmite informaţii într-o formă cât mai inteligibilă.

Operele ştiinţifice pot fi: a) scrise şi b) orale. Ope-
rele ştiinţifice scrise sunt acelea care au o formă 
obiectivă de exprimare, urmărind scopul de a fami-
liariza publicul cu informaţii utile pentru creşterea 
lui profesională. Din acestea fac parte: manuscrise-
le, cursurile de lecţii, tezele de masterat, doctorat 
etc. Operele ştiinţifice orale urmăresc acelaşi scop, 
însă ele nu sunt imprimate pe un suport material, 
adică  nu au o formă obiectivă de exprimare. Aces-
tea sunt: comunicările ştiinţifice, lecţiile, discursuri-
le publice etc.

Protecţia operelor ştiinţifice se efectuează la fel 
ca şi cea a operelor literare, deoarece majoritatea 
sunt exprimate în formă scrisă (text): cărţi, mono-
grafii, manuale şcolare şi alte opere.

Dispoziţiile legislative referitoare la domeniu  
(literar, artistic, ştiinţific) nu trebuie interpretate în 
sens îngust. În legislaţia ţărilor CSI, precum şi în le-
gislaţia Republicii Moldova, legiuitorul a lăsat paran-
tezele deschise pentru categoriile de operă ştiinţifi-
că, menţionându-le doar pe cele de bază. La această 
categorie de obiecte, fiecare stat atribuie operele pe 
care le consideră mai importante, de exemplu:

 ▪ articole, monografii, rapoarte (Belarus);
 ▪ videograme (Gruzia, Ucraina);
 ▪ lecţii, discursuri, comunicări (Tadjikistan);
 ▪ manuscrise (Uzbekistan);
 ▪ lecţii, cercetări, monografii, proiecte şi docu-

mente ştiinţifice (Lituania). 
Unele opere ştiinţifice comportă anumite criterii 

caracteristice protecţiei juridice, în principal acestea 
referindu-se la operele care se aplică în învăţământ. 
De exemplu, sunt atribuite la categoria obiectelor 
protecţiei juridice monografiile, lecţiile, rapoartele 
ştiinţifice, lucrările de laborator sau metodologiile 
pedagogice, având, de cele mai multe ori, o struc-
tură complexă.

Totodată, o bună parte din rezultatele activităţii 
de cercetare ştiinţifică fac obiectul proprietăţii inte-
lectuale. Principala particularitate a operei ştiinţifi-
ce rezidă în faptul că protecţia dreptului de autor 
adesea se referă nu la rezultatul ştiinţific, care este 

elementul ce se conţine în operă, ci la forma în care 
acest rezultat este exprimat.

Prezentăm în continuare câteva exemple de ca-
tegorii de opere ştiinţifice şi de aplicare a acestora 
în domeniul academic:

Exemplu 1: monografia – obiect al dreptului de 
autor – categorie a operei ştiinţifice. 

În procesul activităţii ştiinţifice apare un rezul-
tat ştiinţifico-creativ care, de obicei, este publicat. 
Publicarea rezultatului ştiinţific include nu doar 
rezultatul în sine, ci şi ipotezele, scopurile cercetării 
ştiinţifice, descrierea metodologiei şi posibilităţile 
soluţionării sarcinilor puse în faţă, precum şi con-
cluziile autorilor.

Exemplu 2: lecţia.
În cazul în care profesorul citeşte (ţine) o lecţie, 

iar studentul conspectează sau imprimă această 
prelegere şi ulterior plasează textul sau imprimarea 
în reţeaua Internet, putem considera că studentul a 
comis o încălcare a dreptului de autor. Însă, în atare 
situaţie, este foarte complicat de a demonstra pa-
ternitatea prelegerii. În acest caz, doar exemplele 
folosite de profesor în lecţia sa, neincluse iniţial în 
materialul predat, pot servi drept dovadă a pater-
nităţii textului. În Marea Britanie, bunăoară, relaţiile 
dintre profesor şi student sunt determinate de anu-
mite acorduri, acestea interzicându-le studenţilor 
să publice conspectele lectorilor.

Exemplu 3: metodologia pedagogică – obiect al 
dreptului de autor. 

Posibilităţile de protecţie a metodologiei peda-
gogice prin aplicarea normelor dreptului de autor 
sunt destul de restrânse. Activitatea intelectuală 
şi originalitatea autorului metodologiei constă în 
aranjarea şi oferirea materialului într-o formă mai 
deosebită decât cea existentă la momentul dat.

În conformitate cu Legea nr. 139/2010 cu privire 
la dreptul de autor şi drepturile conexe, beneficiază 
de protecţie toate operele exprimate într-o anumită 
formă obiectivă, indiferent de faptul dacă acestea 
au fost sau nu aduse  la cunoştinţa publică. 

Protecţia dreptului de autor se extinde asupra 
formei de exprimare, dar nu se extinde asupra ide-
ilor, teoriilor, descoperirilor ştiinţifice, procedeelor, 
metodelor de funcţionare sau asupra conceptelor 
matematice ca atare şi nici asupra invenţiilor cu-
prinse într-o operă, oricare ar fi modul de preluare, 
explicare sau de exprimare. 
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Dreptul de autor se constituie din drepturi cu 
caracter patrimonial (economic) şi nepatrimonial 
(personale, morale).

Autorul are drepturi morale la:
 ▪ paternitate;
 ▪ nume;
 ▪ integritatea operei;
 ▪ divulgarea operei;
 ▪ retragerea (retractarea) operei.

Utilizarea sau exploatarea unei opere îi conferă 
autorului drepturi patrimoniale (economice), dis-
tincte şi exclusive, de a autoriza: 

 ▪ reproducerea operei;
 ▪ importarea exemplarelor operei pentru distribuire;
 ▪ distribuirea exemplarelor operei, inclusiv prin 

închiriere, comercializare şi alte modalităţi;
 ▪ demonstrarea publică a operei;
 ▪ interpretarea publică a operei;
 ▪ comunicarea publică a operei;
 ▪ traducerea operei;
 ▪ transformarea, adaptarea, aranjamentul şi 

alte asemenea modificări ale operei. 
Titularul drepturilor exclusive de autor asupra 

unei opere publicate sau nepublicate poate să o în-
registreze la Agenţia de Stat pentru Proprietatea In-
telectuală (AGEPI) în Registrul de Stat al obiectelor 
protejate prin dreptul de autor şi drepturile conexe 
în decursul termenului de protecţie a dreptului de 
autor. Termenul de protecţie a drepturilor patrimo-
niale asupra operelor ştiinţifice este tot parcursul 
vieţii autorului şi timp de 70 de ani după deces, în-
cepând cu 1 ianuarie al anului următor celui al de-
cesului autorului.

Cererea de înregistrare a operei ştiinţifice publi-
cate sau nepublicate se depune la AGEPI de către 
solicitant personal sau prin intermediul unei per-
soane împuternicite prin procură eliberată, în con-
diţiile legii, în decursul termenului de protecţie a 
dreptului de autor.

Pentru înregistrare, în conformitate cu Regula-
mentul de înregistrare a obiectelor dreptului de 
autor şi drepturilor conexe, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 89 din 10.02.2012, solicitantul (titula-
rul de drepturi exclusive) prezintă:

a. actul de identitate;
b. obiectul (opera) propriu-zis sau materialul 

identificator (în 2 exemplare identice), cu semnătu-
ra autorului pe fiecare pagină;

c. cererea completată pe un formular-tip, apro-
bată de către AGEPI;

d. nota de plată a taxei; 
e. procura (după caz);
f. contract de transmitere a drepturilor patrimoni-

ale (după caz).
Autorii sau alţi titulari ai dreptului de autor pot 

transmite prin contract de cesiune, drepturile patri-
moniale exclusive.

Clauzele şi forma contractului de autor sunt ur-
mătoarele:

 ▪ forma scrisă – (obligatorie);
 ▪ modul de valorificare a operei (drepturile 

concrete care se transmit prin acest contract); 
 ▪ termenul de valabilitate;
 ▪ teritoriul de acţiune a drepturilor; 
 ▪ condiţiile şi termenul de plată ale remuneraţiei;
 ▪ alte clauze (pe care părţile le consideră nece-

sare).
Există cazuri în care opera ştiinţifică este creată 

ca urmare a îndeplinirii unei misiuni încredinţate de 
către angajator sau ca urmare a îndeplinirii atribuţi-
ilor de serviciu. În acest caz, drepturile morale asu-
pra operei create aparţin autorului acestei opere, iar 
drepturile patrimoniale asupra acestei opere de ser-
viciu aparţin angajatorului, dacă nu au fost stipulate 
alte clauze contractuale.  Autorul operei menţiona-
te nu are dreptul să interzică angajatorului său să o 
publice sau să o facă în alt mod accesibilă pentru 
public.

În concluzie, dreptul de autor şi drepturile co-
nexe sunt esenţiale pentru creativitatea umană, 
stimulând creatorii prin recunoaşterea morală şi 
oferirea unei remuneraţii echitabile. Datorită aces-
tui sistem de drepturi, autorii pot avea siguranţa că 
opera lor va fi difuzată în mod adecvat, fără să fie 
copiată sau piratată. 

Acest fapt facilitează dezvoltarea culturii, a cunoş-
tinţelor şi divertismentului pe întreg mapamondul.
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REZUMAT 

Protecţia operelor ştiinţifice se efectuează la fel 
ca şi în cazul operelor literare, întrucât majoritatea 
acestor opere sunt exprimate în formă scrisă (text): 
cărţi, monografii, manuale şcolare etc. Dreptul de 
autor şi drepturile conexe sunt esenţiale pentru cre-
ativitatea umană, stimulând creatorii prin recunoaş-
terea morală şi oferirea unei remuneraţii echitabile. 
Datorită acestui sistem de drepturi, autorii pot avea 
siguranţa că opera lor va fi difuzată în mod adecvat, 
fără să fie copiată sau piratată. 

ABSTRACT

Protection of scientific works is carried out as in 
the case of literary works, as most of these works 
are expressed in writing form (text): books, mono-
graphs, textbooks, etc. Copyright and related rights 
are essential to human creativity, stimulating cre-
ators by moral recognition and providing a fair 
remuneration. Thanks to this system of rights, the 
authors can be sure that their work will be dissemi-
nated properly without being copied or pirated.
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Obiectul infracţiunilor prevăzute  
la art. 1851 al Codului penal

|dr. hab., prOf. univ. sergiu BRÎNZA, şef catedră,

                                                                              catedra drept penal şi criminOlOgie a facultăţii de drept, 

                                                          universitatea de stat din mOldOva

nOţiunea „Obiectul juridic generic al infracţiunii” 
desemnează un grup de valOri sOciale de aceeaşi 

natură şi de relaţii sOciale create În jurul şi datOrită aces-
tOr valOri, vătămate sau lezate de un grup de infracţiuni.

Conform alin.(1) art. 2 al Codului penal al Repu-
blicii Moldova (în continuare – CP RM), legea penală 
apără, împotriva infracţiunilor, persoana, drepturile 
şi libertăţile acesteia, proprietatea, mediul încon-
jurător, orânduirea constituţională, suveranitatea, 
independenţa şi integritatea teritorială a Republi-
cii Moldova, pacea şi securitatea omenirii, precum 
şi întreaga ordine de drept. Dezvoltând această 
idee, legiuitorul a decis ca obiectul juridic generic 
al infracţiunilor prevăzute de Capitolul V „Infracţiuni 
contra drepturilor politice, de muncă şi a altor drep-
turi constituţionale ale cetăţenilor” al Părţii Speciale 
a Codului penal să-l constituie relaţiile sociale cu 
privire la realizarea drepturilor constituţionale ale 
cetăţenilor. 

Obiectul juridic special al infracţiunii îl formează 
valoarea socială con cretă (şi, implicit, relaţiile socia-
le corespun ză toare) căreia i se aduce atingere prin 
infracţiune. În cazul infracţiunilor contra drepturilor 
politice, de muncă şi a altor drepturi constituţionale 
ale cetăţenilor, obiectul juridic special îl constituie 
relaţiile sociale cu privire la realizarea unui drept 
constituţional concret al cetăţeanului, care sunt le-
zate prin săvârşirea unei sau altei infracţiuni. 

Sub acest aspect, menţionăm că art. 33 „Liber-
tatea creaţiei” al Constituţiei Republicii Moldova 
stabileşte: „libertatea creaţiei artistice şi ştiinţifice 
este garantată. Creaţia nu este supusă cenzurii (alin.
(1)); dreptul cetăţenilor la proprietatea intelectuală, 
interesele lor materiale şi morale ce apar în legă-
tură cu diverse genuri de creaţie intelectuală sunt 
apărate de lege (alin.(2)); statul contribuie la păstra-
rea, dezvoltarea şi propagarea realizărilor culturii şi  
ştiinţei, naţionale şi mondiale (alin.(3))”.

Obiectul juridic special al infracţiunii se prezintă 
aşa cum acesta este descris prin norma incrimina-
toare. De aceea, interpretând prevederile art. 1851 
„Încălcarea dreptului de autor şi a drepturilor cone-
xe” al Codului penal, ne putem da seama care este 
structura şi conţinutul obiectului juridic special în 
ipoteza fiecăreia dintre infracţiunile specificate în 
cadrul acestui articol. 

Astfel, obiectul juridic special al infracţiunilor 
prevăzute la art. 1851 CP RM îl formează relaţiile so-
ciale cu privire la realizarea, în conformitate cu art. 
33 din Constituţie, a dreptului la libertatea creaţiei, 
sub aspectul protejării dreptului de autor şi a drep-
turilor conexe împotriva faptei de:

1) încălcare a dreptului de autor şi a drepturilor 
conexe, dacă este în proporţii mari, săvârşite prin 
reproducerea operelor sau a obiectelor drepturilor 
conexe în cadrul desfăşurării activităţii de între-
prinzător tangenţiale activităţii intelectuale în do-



Intellectus 2/2013 | 37 

A
P
Ă

R
A

R
E

A
 D

R
E

P
T

U
R

IL
O

R
 D

E
 P

I/
  

P
R

O
T

E
C

T
IO

N
 O

F
 I

P
 R

IG
H

T
S

meniul dreptului de autor şi al drepturilor conexe, 
în special în domeniul literaturii, artei şi ştiinţei, în 
scopul comercializării sau oferirii spre comercializa-
re, importului, exportului; ori stocarea, transportul 
exemplarelor de opere sau de fonograme în scopu-
rile menţionate; ori orice altă formă de valorificare 
a obiectelor dreptului de autor sau ale drepturilor 
conexe în scopul obţinerii profitului, fără acordul ti-
tularului de drepturi (în cazul infracţiunii specificate 
la lit.a) alin.(1) art. 1851 CP RM); 

2) închiriere, schimb sau altă formă de punere 
la dispoziţia terţilor cu titlu gratuit sau oneros, pre-
cum şi de depozitare în scopurile menţionate sau 
altă valorificare a exemplarelor de opere sau de 
fonograme, în orice mod şi sub orice formă, fără 
marcaj de control şi fără a deţine, în momentul con-
trolului, contractele de autor încheiate cu titularii 
de drepturi (în ipoteza infracţiunii prevăzute la lit.b) 
alin.(1) art. 1851 CP RM);

3) comercializare sau oferire spre comercializare, 
închiriere, import sau depozitare de echipamente 
tehnice sau de componente ale acestora destinate 
pentru facilitarea accesului la emisiunile organizaţi-
ilor de difuziune ce comunică condiţionat prin eter, 
cablu, satelit în regim interactiv, inclusiv prin Inter-
net (în situaţia infracţiunii specificate la lit.c) alin.(1) 
art. 1851 CP RM);

4) indicare pe exemplarele de opere sau de fono-
grame a unei informaţii false despre apartenenţa şi 
limitele exercitării dreptului de autor şi a drepturilor 
conexe, precum şi a unei alte informaţii care-l poate 
induce în eroare pe beneficiar (în cazul infracţiunii 
prevăzute la lit.d) alin.(1) art. 1851 CP RM); 

5) aplicare necorespunzătoare a marcajelor de 
control, altele decât cele pentru suporturile mate-
riale specificate în anexele la cererea de eliberare 
a marcajelor de control, pe exemplarele de operă 
ori de fonograme valorificate fără consimţământul 
titularului de drepturi (în ipoteza infracţiunii speci-
ficate la lit.e) alin.(1) art. 1851 CP RM);

6) modificare, înlăturare de pe exemplarele de 
opere sau de fonograme a simbolurilor şi semnelor 
de protecţie a dreptului de autor şi a drepturilor co-
nexe, indicate de titularul drepturilor respective, de 
înlăturare de pe exemplarele de opere sau de fono-
grame a informaţiei privind administrarea dreptului 
de autor şi a drepturilor conexe, de înlăturare de pe 
exemplarele de opere sau de fonograme a mijloa-

celor tehnice de protecţie a dreptului de autor şi a 
drepturilor conexe (în situaţia infracţiunii prevăzute 
la lit.f ) alin.(1) art. 1851 CP RM);

7) însuşire a paternităţii ori constrângerii la copa-
ternitate (în cazul infracţiunii specificate la lit.g) alin.
(1) art. 1851 CP RM);

8) marcare, comercializare, importare, exportare, 
transportare sau depozitare ilegală a marcajelor de 
control, falsificare a acestora, dacă fapta respectivă 
a cauzat daune în proporţii mari (în ipoteza infracţi-
unii prevăzute la alin.(2) art. 1851 CP RM).

Astfel, se poate observa că fiecare din cele opt 
infracţiuni specificate la art. 1851 CP RM aduce atin-
gere – în mod exclusiv sau în principal – relaţiilor so-
ciale cu privire la realizarea, în conformitate cu art. 
33 din Constituţie, a dreptului la libertatea creaţiei, 
sub aspectul protejării dreptului de autor şi a drep-
turilor conexe. Din aceasta rezultă implicit că obiec-
tul juridic special al tuturor acestor infracţiuni deri-
vă din acelaşi obiect juridic generic. Tocmai această 
derivaţie descendentă este ceea ce apropie cele opt 
infracţiuni prevăzute la art. 1851 CP RM, atribuindu-
le calitatea de părţi ale unui întreg.

În acelaşi timp, obiectul juridic special al fiecăre-
ia din aceste infracţiuni se caracterizează prin anu-
mite aspecte particularizante, dat fiind faptul că nu-
mai o valoa re socială individuală (şi relaţiile sociale 
aferente) poate să reprezinte obiectul juridic special 
al in fracţiunii. Nu este posibil ca două infracţiuni di-
ferite (chiar dacă sunt prevăzute de acelaşi articol 
sau alineat al legii penale) să aibă acelaşi obiect ju-
ridic special. Anumite detalii, fie chiar şi foarte neîn-
semnate, vor permite deosebirea obiectului juridic 
special al unei infracţiuni de obiectul juridic special 
al unei alte infracţiuni. 

În viziunea noastră, în ipoteza infracţiunilor spe-
cificate la art. 1851 CP RM, aceste detalii individuali-
zante se exprimă tocmai în faptele împotriva cărora 
sunt apărate valorile şi relaţiile sociale, constituind 
obiectul juridic special al respectivelor infracţiuni. 
Cu siguranţă, pot fi identificate şi alte asemenea de-
talii individualizante. Important este ca, de fiecare 
dată, ele să contribuie eficient la disocierea obiec-
tului juridic special al uneia dintre infracţiunile pre-
văzute la art. 1851 CP RM de obiectul juridic special 
al altei infracţiuni specificate la acelaşi articol sau la 
un alt articol al legii penale.

Mai sus, am afirmat că fiecare dintre cele opt in-



38 | Intellectus 2/2013

A
P
Ă

R
A

R
E

A
 D

R
E

P
T

U
R

IL
O

R
 D

E
 P

I/
  

P
R

O
T

E
C

T
IO

N
 O

F
 I

P
 R

IG
H

T
S

fracţiuni specificate la art. 1851 CP RM aduce atin-
gere – în mod exclusiv sau în principal – relaţiilor 
sociale cu privire la realizarea, în conformitate cu 
art. 33 din Constituţie, a dreptului la libertatea cre-
aţiei, sub aspectul protejării dreptului de autor şi a 
drepturilor conexe. Am susţinut aceasta, deoarece, 
în plan secundar, numitele infracţiuni pot aduce 
atingere unor valori şi relaţii sociale, altor decât cele 
care formează obiectul juridic principal al acestora.

Evidenţierea obiectului juridic secundar al in-
fracţiunii (care este corelativul obiectului juridic 
principal al infracţiunii) îşi dovedeşte raţiunea nu 
în cazul oricăror infracţiuni, ci doar al infracţiunilor 
complexe sau al infracţiunilor cu obiect juridic mul-
tiplu necomplex. În contextul unor astfel de infrac-
ţiuni, putem vorbi despre una sau câteva in fracţiuni 
absorbite. Or, obiec tul juridic principal al infracţi-
unii este caracterizat ca cel aparţinând infrac ţiunii 
absorbante, fiind constituit din valoarea socială şi 
relaţiile sociale aferente cărora activitatea infracţio-
nală, specifică întregii infracţiuni, le aduce atingere. 
În acelaşi timp, obiectul juridic secundar este spe-
cific infracţiunii absor bite. Dacă nu este adusă atin-
gere acestuia, nu există nici conţinutul infrac ţiunii, 
ceea ce denotă în mod pregnant rolul obiectului 
juridic secun dar al infracţiunii la calificarea acesteia.

Despre prezenţa obiectului juridic secundar se 
poate vorbi în cazul în care infracţiunile prevăzute 
la alin.(1) sau (2) art. 1851 CP RM sunt săvârşite prin 
constrângerea fizică sau psihică (lit.c) alin.(3) art. 
1851 CP RM). În contextul analizat, care este specific 
unei infracţiuni complexe, noţiunea „constrângerea 
fizică sau psihică” are înţelesul de influenţare asupra 
victimei pe calea aplicării violenţei sau a ameninţă-
rii cu aplicarea ei, pentru a o determina să accepte 
copaternitatea. În cazul în care constrângerea se ex-
primă în aplicarea violenţei, gradul de intensitate a 
acesteia nu-l poate depăşi pe cel al vătămării inten-
ţionate medii a integrităţii corporale sau a sănătăţii.

Drept urmare, în cazul în care devine funcţională 
circumstanţa agravantă consemnată la lit.c) alin.(3) 
art. 1851 CP RM, obiectul juridic secundar al infrac-
ţiunilor prevăzute la art. 1851 CP RM îl formează re-
laţiile sociale cu privire la integritatea corporală, să-
nătatea sau libertatea psihică (morală) a persoanei.

În altă ordine de idei, aşa cum se cunoaşte, spre 
deosebire de obiectul juridic al infrac ţiunii, obiectul 
material al infracţiunii constă în entitatea materială 

asupra căreia se în dreaptă influenţarea nemij locită 
infracţională, prin al cărei inter me diu se aduce atin-
gere obiectului juridic al infracţiunii. Luând în con-
sideraţie specificul infracţiunilor prevăzute la art. 
1851 CP RM, în cazul acestora trebuie să vorbim nu 
doar despre obiectul material al infracţiunii, dar şi 
despre obiectul imaterial al infracţiunii.

În opinia cercetătorului V. Stati, prin „obiectul 
imaterial al infracţiunii” trebuie de înţeles entitatea 
incorporală asupra căreia se îndreaptă nemijlocit 
acţiunea infracţională, prin al cărei intermediu se 
aduce atingere obiectului juridic al infracţiunii1.

Infracţiunea prevăzută la lit.a) alin.(1) art. 1851 
CP RM nu are un obiect material. Obiectele drep-
tului de autor sau ale drepturilor conexe constituie 
obiectul imaterial al infracţiunii în cauză.

În conformitate cu Legea Republicii Moldova pri-
vind dreptul de autor şi drepturile conexe, adoptată 
de Parlamentul Republicii Moldova la 02.07.20102, 
obiecte ale dreptului de autor sunt: a) operele lite-
rare (povestiri, eseuri, romane, poezii etc.); b) pro-
gramele pentru calculator care se protejează ca şi 
operele literare; c) operele ştiinţifice; d) operele dra-
matice şi dramatico-muzicale, scenariile şi proiecte-
le de scenarii, libretele, sinopsisul filmului; e) opere-
le muzicale cu sau fără text; f ) operele coregrafice 
şi pantomimele; g) operele audiovizuale; h) operele 
de pictură, sculptură, grafică şi alte opere de artă 
plastică; i) operele de arhitectură, urbanistică şi de 
artă horticolă; j) operele de artă aplicată; k) operele 
fotografice şi operele obţinute printr-un procedeu 
analog fotografiei; l) hărţile, planşele, schiţele şi lu-
crările tridimensionale din domeniul geografiei, to-
pografiei, arhitecturii şi din alte domenii ale ştiinţei; 
m) bazele de date; n) alte opere.

În acord cu prevederile aceleiaşi legi, obiecte ale 
drepturilor conexe sunt: interpretarea; fonograma; 
videograma; emisiunea unei organizaţii de difuziune.

De asemenea, dreptul subiectiv de autor şi/sau 
drepturile subiective conexe reprezintă obiectul 
imaterial al infracţiunii prevăzute la lit.a) alin.(1)  art. 

1  STATI, V. Problema obiectului material în cazul infracţiunii 
de încălcare a dreptului de autor şi drepturilor conexe (art.1851 
CP RM) // Probleme teoretice şi practice ale economiei pro-
prietăţii intelectuale. Comunicări prezentate la ediţia a V-a a 
Conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice (16-17 noiem-
brie 2006). – Chişinău: AGEPI, 2007, p. 228-230
2   Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.191-193
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1851 CP RM. Aceste drepturi subiective se constitu-
ie din drepturi cu caracter patrimonial (economic) 
şi drepturi cu caracter nepatrimonial (personal,  
moral).

Pentru calificarea faptei conform lit.a) alin.(1) art. 
1851 CP RM, este obligatoriu ca valoarea drepturilor 
subiective violate sau valoarea obiectelor dreptu-
lui de autor sau ale drepturilor conexe, valorificate 
ilegal de către făptuitor, să se exprime în proporţii 
mari. În acord cu prevederile art. 126 CP RM, prin 
„proporţii mari” trebuie de înţeles valoarea, expri-
mată în bani, a drepturilor subiective violate sau 
valoarea obiectelor dreptului de autor sau ale drep-
turilor conexe, valorificate ilegal de către făptuitor, 
care la momentul săvârşirii infracţiunii depăşeşte 
2500 unităţi convenţionale. În cazul în care valoarea 
acestor drepturi depăşeşte 5000 unităţi convenţi-
onale, răspunderea urmează a fi aplicată conform 
lit.d) alin.(3) art. 1851 CP RM.

Într-un alt context, obiectul material al infracţiu-
nii prevăzute la lit.b) alin.(1) art. 1851 CP RM îl con-
stituie marcajele de control.

Marcajul de control confirmă legalitatea şi juste-
ţea utilizării exemplarelor de opere şi fonograme, 
pe care este aplicat, şi asigură respectarea dreptului 
de autor şi a drepturilor conexe. Potrivit Legii Repu-
blicii Moldova cu privire la difuzarea exemplarelor 
de opere şi fonograme, adoptate de Parlamentul 
Republicii Moldova la 14.11.20023, precum şi potri-
vit Hotărârii Guvernului Republicii Moldova pentru 
aprobarea Regulamentului cu privire la modul de 
producere, eliberare şi aplicare a marcajelor de con-
trol pe exemplarele de opere şi fonograme şi Re-
gulamentului cu privire la modul de înregistrare în 
Registrul de stat al titularilor marcajelor de control, 
nr. 744 din 20.06.20034, prin „marcaj de control” se 
are în vedere eticheta de model unic sub formă de 
imagine tridimensională, cu un nivel special de pro-
tecţie pe partea exterioară, realizată pe un suport 
autoadeziv şi autodistructiv, având înscris pe ea un 
cod alfanumeric ce reprezintă seria şi numărul înre-
gistrării exemplarului de operă sau fonogramă.

La rândul său, obiectul imaterial al infracţiunii 
în cauză îl reprezintă exemplarele de opere sau de 
fonograme. De asemenea, dreptul subiectiv de au-

3   Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.11-13
4   Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.134

tor şi/sau drepturile subiective conexe reprezintă 
obiectul imaterial al infracţiunii prevăzute la lit.b) 
alin.(1) art. 1851 CP RM.

Pentru calificarea faptei conform lit.b) alin.(1) art. 
1851 CP RM, este obligatoriu ca valoarea drepturi-
lor subiective violate sau valoarea exemplarelor de 
opere sau de fonograme, valorificate ilegal de către 
făptuitor, să se exprime în proporţii mari. Dacă va-
loarea drepturilor în cauză se exprimă în proporţii 
deosebit de mari, răspunderea urmează a fi aplicată 
conform lit.d) alin.(3) art. 1851 CP RM.

În alt context, obiectul material al infracţiunii pre-
văzute la lit.c) alin.(1) art. 1851 CP RM îl reprezintă 
echipamentele tehnice sau componentele acestora 
destinate pentru facilitarea accesului la emisiunile 
organizaţiilor de difuziune ce comunică condiţi-
onat prin eter, cablu, satelit în regim interactiv, in-
clusiv prin Internet. Ne referim la echipamentele de 
decodare, mijloacele similare sau componentele 
acestora, având menirea de a permite accesul ilicit 
la emisiunile organizaţiilor de difuziune ce comu-
nică condiţionat prin eter, cablu, satelit în regim 
interactiv, inclusiv prin Internet. Prin „echipament 
de decodare” se înţelege orice dispozitiv, aparat sau 
mecanism conceput sau adaptat în mod special, în 
totalitate sau în parte, pentru a permite accesul obiş-
nuit la un serviciu criptat, respectiv fără modificarea 
sau alterarea caracteristicilor sale. Serviciul criptat 
este orice serviciu de radiodifuziune sau televiziune, 
transmis sau retransmis prin orice mijloc tehnic, ale 
cărui caracteristici sunt modificate sau alterate cu 
scopul de a le restrânge accesul la un anumit public.

Astfel, noţiunea „echipament de decodare” vi-
zează toate tipurile de echipamente care permit 
radioascultătorului sau telespectatorului să recep-
ţioneze în mod obişnuit un serviciu criptat, fără mo-
dificările sau alterările aduse semnalului de către 
organismul care furnizează acest serviciu, iar calita-
tea recepţiei nu este necesar să fie identică cu cea a 
semnalului original. Ea se referă în primul rând la ca-
zurile cele mai frecvente în care un decoder poate 
permite singur accesul la un serviciu criptat. De ase-
menea, ea se extinde asupra cazurilor în care acest 
acces nu este posibil decât atunci când decoderul 
este cuplat la un alt echipament sau dispozitiv. Să 
zicem, în cazul unui decoder ce poate fi activat doar 
cu ajutorul cartelei cu memorie, care oferă cheia de 
acces la programul sau la transmisiunea criptată. În 
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cele din urmă, noţiunea „echipament de decodare” 
acoperă, de asemenea, cazurile în care acelaşi echi-
pament ar avea mai multe funcţii, dintre care una 
constă în permiterea accesului la un serviciu criptat.

Drepturile subiective conexe asupra emisiunilor 
organizaţiei de difuziune ce comunică condiţionat 
prin eter, cablu, satelit în regim interactiv, inclusiv 
prin Internet, sunt cele care reprezintă obiectul 
imaterial al infracţiunii prevăzute la lit.c) alin.(1) art. 
1851 CP RM.

Pentru calificarea faptei conform lit.c) alin.(1) art. 
1851 CP RM, este obligatoriu ca valoarea drepturilor 
subiective violate să se exprime în proporţii mari. 
Dacă valoarea drepturilor în cauză se exprimă în 
proporţii deosebit de mari, răspunderea urmează a 
fi aplicată conform lit.d) alin.(3) art. 1851 CP RM.

În alt context, obiectul imaterial al infracţiunii 
prevăzute la lit.d) alin.(1) art. 1851 CP RM îl reprezin-
tă informaţiile false despre apartenenţa şi limitele 
exercitării dreptului de autor şi a drepturilor cone-
xe, ori alte informaţii care-l pot induce în eroare pe 
beneficiar, indicate pe exemplarele de opere sau de 
fonograme.

Conform Legii privind dreptul de autor şi drep-
turile conexe, adoptată de Parlamentul Republicii 
Moldova la 02.07.2010, pentru a informa publicul 
despre drepturile sale, titularul dreptului de autor 
va folosi simbolul protecţiei dreptului de autor, care 
se va aplica pe fiecare exemplar al operei şi constă 
din trei elemente: a) litera latină „C” inclusă în cerc; 
b) numele sau denumirea titularului dreptului ex-
clusiv de autor; c) anul primei publicări a operei. 
Pentru a informa publicul despre drepturile lor, 
interpreţii şi producătorii de fonograme sau video-
grame, organizaţiile de difuziune prin eter sau prin 
cablu pot indica, pe fiecare exemplar sau ambalaj 
al fonogramei, videogramei, emisiunii, simbolul 
protecţiei drepturilor conexe, care constă din trei 
elemente: a) litera latină „P” inclusă în cerc; b) nu-
mele sau denumirea titularului de drepturi conexe 
exclusive; c) anul primei publicări a interpretării, fo-
nogramei, videogramei, emisiunii.

Comportă falsitate sau potenţialitate de a in-
duce în eroare tocmai astfel de informaţii despre 
apartenenţa şi limitele exercitării dreptului de autor 
şi a drepturilor conexe, ori alte informaţii care-l pot 
induce în eroare pe beneficiar, indicate pe exempla-
rele de opere sau de fonograme.

În afară de informaţiile false despre apartenenţa 

şi limitele exercitării dreptului de autor şi a drep-
turilor conexe, ori alte informaţii care-l pot induce 
în eroare pe beneficiar, indicate pe exemplarele de 
opere sau de fonograme, dreptul subiectiv de au-
tor şi/sau drepturile subiective conexe reprezintă 
obiectul imaterial al infracţiunii prevăzute la lit.d) 
alin.(1) art. 1851 CP RM.

Pentru calificarea faptei conform lit.d) alin.(1) art. 
1851 CP RM, este obligatoriu ca valoarea drepturilor 
subiective violate să se exprime în proporţii mari. 
Dacă valoarea drepturilor în cauză se exprimă în 
proporţii deosebit de mari, răspunderea urmează a 
fi aplicată conform lit.d) alin.(3) art. 1851 CP RM. 

În altă ordine de idei, obiectul imaterial al in-
fracţiunii prevăzute la lit.e) alin.(1) art. 1851 CP RM 
îl reprezintă marcajele de control, altele decât cele 
pentru suporturile materiale specificate în anexele 
la cererea de eliberare a marcajelor de control, pe 
exemplarele de operă ori de fonograme valorificate 
fără consimţământul titularului de drepturi, marca-
je aplicate necorespunzător.

De asemenea, dreptul subiectiv de autor şi/sau 
drepturile subiective conexe constituie obiectul 
imaterial al infracţiunii prevăzute la lit.e) alin.(1) art. 
1851 CP RM.

Pentru calificarea faptei conform lit.e) alin.(1) art. 
1851 CP RM, este obligatoriu ca valoarea drepturilor 
subiective violate să se exprime în proporţii mari. 
Dacă valoarea drepturilor în cauză se exprimă în 
proporţii deosebit de mari, răspunderea urmează a 
fi aplicată conform lit.d) alin.(3) art.1851 CP RM.

În altă privinţă, obiectul material al infracţiunii, 
specificate la lit.f ) alin.(1) art. 1851 CP RM, îl consti-
tuie mijloacele tehnice de protecţie a dreptului de 
autor şi a drepturilor conexe. Se au în vedere orice 
echipamente tehnice sau componentele acestora 
care controlează accesul la opere sau fonograme, 
ori care preîntâmpină sau limitează acţiunile neper-
mise de titularii unui drept ocrotit de lege referitor 
la opere sau fonograme.

La rândul său, obiectul imaterial al infracţiunii 
analizate îl reprezintă, după caz: a) simbolurile sau 
semnele de protecţie a dreptului de autor şi a drep-
turilor conexe, indicate de titularul drepturilor re-
spective; b) informaţia privind administrarea drep-
tului de autor şi a drepturilor conexe.

Prin „informaţia privind administrarea dreptului 
de autor şi a drepturilor conexe” se înţelege orice 
informaţie, furnizată de către titularul de drepturi, 
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care identifică opera sau obiectele drepturilor co-
nexe, autorul sau alt titular de drepturi ori informa-
ţia privind condiţiile de valorificare a operei sau a 
obiectelor drepturilor conexe, sau orice cifre şi co-
duri reprezentând asemenea informaţie.

De asemenea, dreptul subiectiv de autor şi/sau 
drepturile subiective conexe reprezintă obiectul 
imaterial al infracţiunii prevăzute la lit.f ) alin.(1) art. 
1851 CP RM.

Pentru calificarea faptei conform lit.f ) alin.(1) art. 
1851 CP RM, este obligatoriu ca valoarea drepturilor 
subiective violate să se exprime în proporţii mari. 
Dacă valoarea drepturilor în cauză se exprimă în 
proporţii deosebit de mari, răspunderea urmează a 
fi aplicată conform lit.d) alin.(3) art. 1851 CP RM.

Într-un alt context, trebuie de menţionat că, doar 
în aparenţă, în prezenţa modalităţii de constrânge-
re la copaternitate, infracţiunea specificată la lit.g) 
alin.(1) art. 1851 CP RM are un obiect material con-
cretizat în corpul persoanei. În realitate, în situaţia 
reliefată, infracţiunea în cauză nu are obiect mate-
rial, întrucât, în sensul dispoziţiei de la lit.g) alin.(1) 
art. 1851 CP RM, prin „constrângerea la copaterni-
tate” se are în vedere influenţarea asupra victimei 
pe calea abuzului de poziţia de vulnerabilitate a 
victimei, a profitării de starea de neputinţă a victi-
mei etc. (cu excepţia influenţării prin violenţă sau 
prin ameninţarea aplicării violenţei), pentru a o de-
termina să-l recunoască pe făptuitor sau pe oricare 
altă persoană în calitate de coautor al operei. Să nu 
uităm că, la lit.c) alin.(3) art. 1851 CP RM, se prevede 
răspundere agravată în cazul când oricare infracţi-
une dintre cele prevăzute la alin.(1) sau (2) art. 1851 
CP RM se comite prin constrângere fizică sau psihi-
că. Drept urmare, constrângerea la copaternitate 
pe calea aplicării violenţei asupra victimei poate fi 
calificată numai în baza lit.c) alin.(3) art. 1851 CP RM.

În prezenţa modalităţii de însuşire a paternităţii, 
obiectul imaterial al infracţiunii prevăzute la lit.g) 
alin.(1) art. 1851 CP RM îl constituie dreptul la pa-
ternitate, adică dreptul de a fi recunoscut în calita-
te de autor al operei sale şi dreptul de a pretinde o 
atare recunoaştere, inclusiv prin indicarea numelui 
său pe toate exemplarele operei publicate sau prin 
referirea la numele său, după cum se obişnuieşte, 
în cazul oricărei valorificări a operei, cu excepţia ca-
zurilor când acest lucru este imposibil şi când lipsa 
obligaţiei de a indica numele autorului decurge din 
alte prevederi ale prezentei legi.

În afară de aceasta, unul dintre drepturile patri-
moniale exclusive ale autorului reprezintă obiectul 
imaterial al infracţiunii prevăzute la lit.g) alin.(1) art. 
1851 CP RM. Pentru calificarea faptei conform lit.g) 
alin.(1) art. 1851 CP RM, este obligatoriu ca valoarea 
acestui drept violat să se exprime în proporţii mari. 
Dacă valoarea drepturilor în cauză se exprimă în 
proporţii deosebit de mari, răspunderea urmează a 
fi aplicată conform lit.d) alin.(3) art. 1851 CP RM.

În altă ordine de idei, obiectul material al infrac-
ţiunii prevăzute la alin.(2) art. 1851 CP RM îl formea-
ză marcajul de control.

Este cazul de precizat că – în ipoteza falsificării 
marcajelor de control – asemenea marcaje consti-
tuie produsul infracţiunii analizate; la rândul lor, 
materialele sau materia prima, din care se confecţi-
onează respectivele marcaje, vor reprezenta obiec-
tul material al infracţiunii prevăzute la alin.(2) art. 
1851 CP RM.

Or, după opinia lui A. Reşetnicov, produsul in-
fracţiunii nu poate fi acelaşi cu obiectul material al 
infracţiunii. Pentru că le distanţează tocmai infracţi-
unea. Cele două entităţi se află la poli diferiţi în ra-
port cu momentul săvârşirii infracţiunii: înainte de 
săvârşirea infracţiunii (obiectul material al infracţi-
unii); la consumarea infracţiunii (produsul infracţi-
unii). Prin „produsul infracţiunii” trebuie de înţeles 
acea entitate care a apărut ca atare în urma săvâr-
şirii infracţiunii, în rezultatul influenţării nemijloci-
te infracţionale la care a fost supusă o altă entitate 
(alte entităţi). Prezenţa produsului infracţiunii este 
indispensabilă în acele cazuri când dispoziţia incri-
minatoare conţine formulări de genul „falsificare”, 
„confecţio nare”, „fabricare”, „creare artificială” etc.5

În încheierea studiului nostru, vom consemna 
că, în prezenţa circumstanţei agravante specificate 
la lit.d) alin.(3) art. 1851 CP RM – în acele cazuri în 
care aceasta presupune influenţarea asupra victi-
mei pe calea aplicării violenţei –, infracţiunile prevă-
zute la art. 1851 CP RM au un obiect material secun-
dar. Se are în vedere corpul victimei, adică expresia 
materializată a integrităţii corporale sau a sănătăţii 
persoanei, constând în ansamblul de funcţii şi pro-
cese organice care îi asigură individului prezenţa 
biologică şi care, odată distruse, suprimă calitatea 
de fiinţă integră corporal şi sănătoasă a persoanei.

5  REŞETNICOV, A. Natura juridică a produsului infracţiunii // 
Revista ştiinţifică a USM „Studia Universitatis”. Seria „Ştiinţe 
sociale”, 2007, nr. 6, p.185-191
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REZUMAT

Fiecare din cele opt infracţiuni specificate la art. 
1851 CP RM aduce atingere – în mod exclusiv sau în 
principal – relaţiilor sociale cu privire la realizarea, în 
conformitate cu art. 33 din Constituţie, a dreptului 
la libertatea creaţiei, sub aspectul protejării drep-
tului de autor şi a drepturilor conexe. Din aceasta 
rezultă implicit că obiectul juridic special al tuturor 
acestor infracţiuni derivă din acelaşi obiect juridic 
generic. Tocmai această derivaţie descendentă este 
ceea ce apropie cele opt infracţiuni prevăzute la art. 
1851 CP RM, atribuindu-le calitatea de părţi ale unui 
întreg.

ABSTRACT

Each of the eight offenses specified in Art. 1851 
of the PC RM prejudices - exclusively or primarily - 
the social relations on enforcement, in accordance 
with Art. 33 of the Constitution, of the right to free-
dom of creation, in terms of protection of copyright 
and related rights. It implicitly follows from this that 
the legal object of all these offences derives from 
the same legal generic object. It is precisely this 
downward derivation that approaches the eight of-
fenses referred to in Art. 1851 of the PC RM, giving 
them the status of parts of a whole.
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|dr., cOnf. univ. aurelia ţurcan, 

                                                                              prOrectOr pentru activitatea ştiinţifică, usem

Consideraţii privind evaluarea statistică 
a sectorului CDI prin prisma proprietăţii 

intelectuale  

Ştiinţa cOnstituie O sursă decisivă pentru asigura-
rea creşterii ecOnOmice. Această afirmaţie este 

demOnstrată cu prisOsinţă de dezvOltarea sOcietăţii mO-
derne. iată de ce În anii 2000 a fOst prOmOvată strategia  
de la lisabOna, la bază căreia stau prOgresele realizate 
În materie de creaţie ştiinţifică şi inOvaţie. Oricât de empi-
ric am privi lucrurile, nu putem exclude influenţa majOră 
asupra sOcietăţii a rezultatelOr ştiinţifice aplicate În ecO-
nOmie. activitatea ştiinţifică şi inOvaţiOnală are un impact 
pOzitiv asupra dezvOltării ecOnOmice a unei ţări. această 
cOrelaţie dintre indicatOrii menţiOnaţi este Întru tOtul 
benefică, ţările dezvOltate Ocupând pOziţii superiOare În 
clasamentul internaţiOnal al prOductivităţii ştiinţifice1. 

Ca şi orice altă activitate, producţia ştiinţifică şi 
inovarea presupune un consum considerabil de re-
surse materiale şi financiare şi, în special, un mare 
volum de muncă intelectuală şi de creaţie. Iată de 
ce ţările dezvoltate acordă continuu atenţie acestor 
procese, străduindu-se sa majoreze investiţiile în 
ştiinţă până la 3% din PIB. 

Datele statistice privind intensitatea cercetării-
dezvoltării şi inovării (ponderea cheltuielilor din ac-
tivitatea de cercetare-dezvoltare în Produsul Intern 
Brut) în Republica Moldova scot la iveală faptul că, 
începând din 1990 (în mod treptat), a scăzut nivelul 

1  Întocmit pe baza publicaţiilor ISI 1993-2003.

efortului financiar de la 2,1% la 0,39% în anul 2012. 
Constatăm un proces evident de subfinanţare a sec-
torului de cercetare-dezvoltare, contrar tendinţelor 
şi orientărilor pe plan european şi mondial, având 
toate consecinţele negative ce se vor repercuta şi 
vor influienţa mult timp asupra evoluţiei economiei 
şi societăţii.

Aşadar, în ţara noastră investiţiile în ştiinţă şi 
inovare sunt minimale, însă, e cazul să menţionăm, 
acestea vin doar din bugetul statului (cota statului 
fiind de peste 90%). Un asemenea mod de finanţa-
re a producţiei ştiinţifice şi inovaţiilor nu satisface 
cerinţele societăţii. Statul nu poate investi suficient 
în dezvoltarea antreprenoriatului inovaţional, acest 
sector ar trebui să-l finanţeze înşişi  antreprenorii. 
Este necesar de a atrage investiţii private, mai ales 
în activitatea inovaţională, de a dezvolta investiţii 
de tipul „business angels”. Însă, pentru a atrage in-
vestiţii private, trebuie să fie creat un climat atractiv 
în această sferă de activitate, riscul inovaţional fi-
ind considerabil. Astfel, Republica Moldova trebuie  
să-şi stabilească drept prioritate naţională dezvol-
tarea businessului inovaţional. Este calea unică de 
a crea o societate prosperă. Trebuie să înţelegem 
că până nu vom majora investiţiile în activitatea 
ştiinţifică, sporind esenţial eficienţa acestui sector, 
republica noastră va fi în continuare cotată drept 
cea mai săracă ţară din Europa.



44 | Intellectus 2/2013

E
C

O
N

O
M

IA
 P

I/
IP

 E
C

O
N

O
M

Y

Să vedem, însă, cum putem aprecia eficienţa ac-
tivităţii de cercetare-dezvoltare şi cum se cuantifică 
aceasta în raport cu protecţia drepturilor de propri-
etate industrială.

Pornind de la conceptul ce defineşte eficienţa 
economică, „ajungem să determinăm într-un anu-
mit fel eficienţa procesului de cercetare-dezvoltare 
şi inovare prin efectul de antrenare (propagat), ca re-
zultat al multiplelor legături ce se formează între cer-
cetare-dezvoltare, inovare, drepturile de proprietate 
industrială, protecţia acestora şi procesele economi-
ce, sub forma unui lanţ de acţiuni succesive” [1]2.

Prin urmare, eficienţa activităţii de cercetare-
dezvoltare în raport cu drepturile de proprietate 
industrială se materializează în contribuţia la creş-
terea economică, deşi studiile cantitative, de exem-
plu, par a fi mai puţin precise atunci când se pune 
problema măsurării contribuţiei la creşterea pro-
ductivităţii investiţiilor în cercetarea-dezvoltarea 
industrială. Dificultăţile în estimarea acestei contri-
buţii ţin în principal de absenţa unei măsuri directe 
şi pertinente a produsului cercetării [2]. 3

Trebuie de luat în consideraţie faptul că prin-
cipalul criteriu de evaluare a cercetării ştiinţifice îl 
constituie inovaţia. Fiind un factor principal al com-
petiţiei interne sau internaţionale, inovaţia determi-
nă nu numai noutatea unui produs, dar şi calitatea 
acestuia, asigurându-i o cerere mai mare. 

În acest context, apare necesitatea de a asigura 
proprietatea intelectuală asupra  producţiei ştiinţi-
fice inovative. 

Unii economişti [Nicolescu şi Nicolescu, 2006] 
constată că “proprietatea intelectuală deţine o 
pondere apreciabilă în patrimoniile naţionale, în 
continuă creştere, iar graniţele dintre proprietatea 
intelectuală şi proprietatea clasică tind să se estom-
peze, ca urmare a schimbării structurii factorilor de 
producţie. În economia bazată pe cunoştinţe aflată 
la maturitate, proprietatea intelectuală va fi majo-
ritară [3]4.

2  ANGHEL, Ion E., IANCU, Victor. Convergenţa şi adaptarea 
reglementărilor şi instituţiilor din domeniul proprietăţii indus-
triale *http://oeconomica.org.ro/files/pdf/19.pdf
3 GRILICHES, Z., Issues in Assessing the Contribution of Re-
search and Development to Productivity Growth, Bell J. Econ 
Spring, 1979.
4  NICOLESCU, Luminiţa, NICOLESCU, Ovidiu. Noua   econo-
mie –economia bazată pe cunoştinţe în societatea cunoaşterii, 
Editura economică, Bucureşti, 2006

Care sunt măsurătorii necesari pentru evaluarea 
acestei activităţi? „Măsurarea inovaţiei constă în nu-
mărul de brevete şi, tocmai de aceea, îmbunătăţi-
rea regimului lor juridic şi instituţional ca, de altfel, 
a întregului sistem al drepturilor de proprietate in-
telectuală şi de protecţie a acestora se află în atenţia 
guvernelor interesate”[1]5.

Analizând activitatea de cercetare-dezvoltare şi 
inovare din Republica Moldova prin prisma dreptu-
rilor de proprietate industrială şi a creativităţii, con-
statăm că statistica oficială ţine evidenţa în acest 
sector doar pe segmentul activitatea ştiinţifică (vezi 
diagrama 1). 

Diagrama 1. Sistemul de indicatori pentru caracteri-
zarea activităţii de cercetare-dezvoltare

Evaluarea statistică a  activităţii de cercetare-dez-
voltare din punct de vedere metodologic este racor-
dată la cerinţele internaţionale (UNESCO, EUROSTAT), 
fiind prezentată prin indicatorii de resurse (INPUT) şi 
de rezultate (OUTPUT). La acest capitol statistica na-
ţională se confruntă cu unele probleme doar în ceea 
ce priveşte conlucrarea cu actorii acestui sector pen-
tru a optimiza culegerea informaţiei primare.

Însă există o problemă deosebit de gravă în ceea 
ce priveşte evaluarea statistică a activităţii inovaţi-
onale. Republica Moldova este unica ţară din CSI, 
Europa, OECD etc. care nu dispune de statistica 
necesară în domeniul activităţii inovaţionale (după 
mai bine de două decenii de la declararea indepen-
denţei!). Şi întrucât nu există până în prezent statis-
tica inovaţională, este foarte complicat de a stabili 
modul în care sunt utilizate brevetele în cadrul ac-
tivităţii de cercetare-dezvoltare privind aplicarea 
inovaţiilor în ţara noastră. 

5 ANGHEL, Ion E., IANCU, Victor. Convergenţa şi adaptarea 
reglementărilor şi instituţiilor din domeniul proprietăţii indus-
triale* http://oeconomica.org.ro/files/pdf/19.pdf

cercetare-dezvoltare
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O situaţie la fel de complicată persistă şi în ceea 
ce priveşte evaluarea statistică a activităţii în dome-
niul ştiinţă şi tehnologie (ST),  nefiind stabilit nici 
până în prezent gradul de responsabilitate a acto-
rilor angajaţi în acest  proces.

Menţionăm faptul că organul central, care con-
duce şi organizează activitatea în domeniul statis-
ticii în Moldova, este Biroul Naţional de Statistică 
(BNS). În domeniul ştiinţă şi tehnologie (ST) există 
următoarele surse administrative pentru statistica 
naţională:

1. Academia de Ştiinţe a Moldovei – este res-
ponsabilă de furnizarea anuală a datelor statistice 
privind „Activitatea de cercetare-dezvoltare” (Nr. 
1-ştiinţa) şi „Activitatea de doctorat şi postdoctorat” 
(Nr. 1-doctorat ). 

În acest context, responsabilitatea centralizării 
şi verificării corectitudinii informaţiei statistice este 
atribuită celor două secţii ale  CSSDT AŞM: Direcţia 
politică economică şi finanţe (Finanţarea sectorului 
de cercetare-dezvoltare, cheltuieli efective (compo-
nenta de bază, mijloace speciale), precum şi datele 
despre personalul de cercetare-dezvoltare) şi Direc-
ţia de politici în sfera ştiinţei şi inovării (Activitatea 
de doctorat şi postdoctorat).

2. AGEPI – Agenţia de Stat pentru Proprieta-
tea Intelectuală – este responsabilă de furnizarea 
datelor statistice privind îndeplinirea Rapoartelor 
statistice Nr. 4-tn. AGEPI prezintă următoarele date: 
lista întreprinderilor care au depus cereri şi au ob-
ţinut titluri de protecţie; numărul de autori ce au 
depus cereri; cereri depuse şi titluri de protecţie eli-
berate; contracte de transmitere a drepturilor. 

3. Uniunea Inventatorilor şi Raţionalizatori-
lor – participă la furnizarea anuală a datelor statis-
tice privind îndeplinirea Raportului statistic nr. 4-tn  
„Depunerea, implementarea şi utilizarea invenţiilor 
şi propunerilor de raţionalizare”. 

Informaţia statistică este prezentată organiza-
ţiilor internaţionale la solicitare. In acest sens, BNS 
îndeplineşte chestionarele statistice UNESCO pen-
tru sectorul cercetare-dezvoltare. Însă, în condiţiile 
aderării comunităţii ştiinţifice a Moldovei  la spaţiul 
european de cercetare, apare necesitatea de a se 
racorda la cerinţele comunităţii europene pentru 
armonizarea practicilor evaluării statistice ale secto-
rului ştiinţei si tehnologiei. Aplicarea integrală a in-
dicatorilor EUROSTAT în S&T este o problemă foarte 

complicată, dacă luăm în considerare posibilitatea 
de conlucrare a actorilor acestui sector. Realizarea 
sarcinii date e posibilă doar în condiţiile creării unei 
structuri care ar avea posibilitatea de a unifica toţi 
furnizorii de date şi informaţii primare privind do-
meniul S&T.

CONCLUZII

Ţinem să subliniem faptul că, în conformitate cu 
necesităţile stringente de integrare a comunităţii 
ştiinţifice în spaţiul european, este necesară cre-
area în Republica Moldova a unei subdiviziuni de 
statistică în domeniul S&T, acest lucru fiind făcut în 
strictă colaborare cu BNS (conform Legii nr. 412 din 
09.12.2004 cu privire la statistica oficială în Moldo-
va). Această subdiviziune de statistică a S&T va avea 
următoarele obiective:

 ▪ conlucrarea cu BNS în vederea adoptării me-
todologiei şi compatibilizării  indicatorilor statistici, 
a metodelor şi tehnicilor aplicate pe plan naţional 
cu reglementările şi standardele internaţionale (EU-
ROSTAT);

 ▪ monitorizarea modului în care furnizorii de 
date şi informaţii primare  prezintă informaţia sta-
tistică S&T;

 ▪ elaborarea de sine stătător sau în comun cu  
BNS, cu alte autorităţi centrale, a sistemului de indi-
catori statistici în domeniul S&T, metodologiilor de 
calcul, clasificărilor şi nomenclatoarelor de interes 
general, în conformitate cu standardele internaţio-
nale, în special cu cele ale Uniunii Europene, şi cu 
practica avansată existentă în alte ţări, ţinând cont 
de specificul condiţiilor social-economice ale Repu-
blicii Moldova;

 ▪ efectuarea unor studii metodologice, analize 
statistice şi interpretări ale statisticilor S&T, acestea 
fiind transmise utilizatorilor de date statistice şi pu-
blicate.

Posibilitatea de a ajusta statistica naţională la 
standardele europene depinde în mare măsură de 
dorinţa ţării de a avea informaţie completă şi veri-
dică pentru acest domeniu, ceea ce va permite să 
efectuăm studii calitative referitoare la procesele 
economice şi sociale privind “ajungerea din urmă” 
a ţărilor dezvoltate şi  rolul pe care îl au investiţiile 
în ştiinţă şi tehnologii. În lipsa inovării, este impo-
sibilă reducerea decalajelor existente în domeniul 
cercetării-dezvoltării şi inovării comparativ cu ţările 
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dezvoltate. Dimpotrivă, decalajele se pot adânci. În 
acest context, drepturile de proprietate industrială 
şi protecţia lor rămâne a fi pentru Republica Moldo-
va un domeniu de importanţă majoră.
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REZUMAT

Într-o societate bazată pe cunoaştere, relaţia 
„ştiinţă – economie – societate” constituie punctul-
cheie al dezvoltării. În aceste condiţii, cercetarea 
ştiinţifică are rolul nu doar de consumator, dar şi de 
creator de resurse, cu un mare grad de variaţie. Cer-
cetarea concurează, de rând cu celelalte activităţi 
economice, pentru a atrage resursele necesare şi, 
totodată, pentru a oferi nemijlocit resurse unor acti-
vităţi cu care concurează. Luând în consideraţie fap-
tul că rezultatele economice nu se obţin direct, ci se 
înregistrează doar la actorii finali ai acestui proces, 
performanţa cercetării nu este întotdeauna vizibilă. 
Aceasta poate fi pusă în evidenţă doar în rezultatul 
evaluării proprietăţii intelectuale, la realizarea căre-
ia a contribuit.

ABSTRACT

In a knowledge-based society the relationship 
“science - economy – society” is the key point. In 
these conditions scientific research has a role of 
both consumer and creator of resources, with a 
high degree of variation. Research competes with 
other economic activities, both to attract neces-
sary resources and to provide resources directly 
to activities with which it competes. Considering 
that the economic results are not obtained directly, 
but are only registered with the final actors of this 
process, the performance of research is not always 
highlighted net. It can only be assessed through the 
evaluation of intellectual property created.
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Proprietatea intelectuală – instrument 
de promovare a cercetării în agricultura 

Moldovei 

prOprietatea intelectuală este un termen care se 
referă la creaţiile minţii Omeneşti, ceea ce Înseam-

nă că cercetarea ştiinţifică este direct legată de aceasta, 
Întrucât prin investigaţii se Obţin elemente de nOutate În 
diferite dOmenii. creaţiile intelectuale, ca Orice bun mate-
rial, pOt face Obiectul prOprietăţii, care În cazul dat este 
denumită prOprietate intelectuală. În agricultură, unul 
din Obiectele prOprietăţii intelectuale Îl cOnstituie resur-
sele funciare (sOlul). 

Evoluţia civilizaţiei impune tot mai pregnant 
o altă dimensiune majoră a solului, şi anume cea 
etică, referitoare la respectarea drepturilor la su-
pravieţuire pentru generaţiile viitoare, deoarece 
populaţia actuală, extrem de numeroasă, exercită 
o extraordinară presiune de exploatare. Situaţia ac-
tuală din economia naţională, inclusiv din agricul-
tură, reclamă evaluarea şi valorificarea proprietăţii 
intelectuale prin prisma cercetărilor ştiinţifice. Do-
meniul proprietăţii intelectuale din cadrul agricul-
turii trebuie să acopere astăzi tehnologii, procedee, 
măsuri de combatere a degradării solului; modele 
matematice, scenarii şi prognoze de scurtă şi lun-
gă durată; programe computerizate, baze de date, 
soiuri de plante etc. Ca promotoare a cercetărilor 
ştiinţifice din agricultură, proprietatea intelectuală 
poate fi legitimată prin mai multe argumentări, in-
fluenţate de imperativul timpului.

|dr., cOnf. cerc. tamara LEAH, directOr ştiinţific,
institutul de pedOlOgie, agrOchimie şi prOtecţia sOlului  
“nicOlae dimO” 

Argumentul 1. Solul – factor de bază al sigu-
ranţei și securităţii alimentare 

Solul reprezintă fundamentul pentru practicarea 
agriculturii în scopul de asigurare a securităţii şi si-
guranţei alimentare a populaţiei, rol datorat fertili-
tăţii sale, capacităţii acesteia de a pune la dispoziţia 
plantelor, în mod simultan şi continuu, elementele 
nutritive şi apa pe parcursul perioadei de vegeta-
ţie. Calitatea solurilor prin funcţiile sale determină 
complexitatea mediului înconjurător şi echilibrul 
ecologic. Anii `80 au constituit decada conştientiză-
rii omenirii cu privire la declinul general al producti-
vităţii solurilor agricole în întreaga lume. Siguranţa 
şi calitatea produselor alimentare au devenit un 
drept comun al omenirii, cu efecte directe asupra 
calităţii vieţii şi sănătăţii umane [1]. 

Republica Moldova se confruntă cu declinul ge-
neral al productivităţii terenurilor agricole, declin 
reflectat prin lipsa produselor agricole autohtone 
sau prin prezenţa celor de calitate proastă, costuri 
crescute ale alimentelor şi produselor, care se mani-
festă direct asupra sănătăţii populaţiei. În decursul 
a câţiva ani Republica Moldova a fost avertizată de 
pericolul apariţiei deficitului de produse alimenta-
re. În anul 2007, Organizaţia pentru Alimen-
taţie şi Agricultură (FAO) a inclus ţara noastră 
în lista celor 37 de ţări care necesită susţinere ali-
mentară urgentă [2].
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Solurile degradate şi poluate se încadrează în 
grupa factorilor de risc „Mediul ambiant nefavora-
bil”. Cunoaşterea şi determinarea factorilor de risc 
constituie cea mai importantă contribuţie pentru 
menţinerea şi promovarea sănătăţii. Influenţa fac-
torilor de mediu asupra organismului uman poate 
fi diversă şi depinde de gradul de nocivitate şi de 
durata de acţiune a lor. Factorul nociv al mediului 
extern este acela care se află într-o cantitate impro-
prie mediului dat, acţionând în timp şi exercitând o 
acţiune nefavorabilă asupra sănătăţii [3]. 

Cauzele majore ale degradării terenurilor agri-
cole au fost influenţate de gospodărirea necores-
punzătoare a solurilor; utilizarea practicilor agricole 
neadecvate; extinderea și intensificarea eroziunii 
solului. Din cauza eroziunii se pierd anual 0,7% de 
humus și nutrienţi, fără compensarea cantitativă si 
calitativă a elementelor nutritive pierdute, se pro-
duc dezechilibrări nutritive, se diminuează  recol-
tele cu 20-70% pe solurile puternic erodate etc. [4].

Starea calităţii solurilor este prezentată de indi-
catorii fizici, chimici, biologici, care pot fi folosiţi la 
monitoringul calităţii solurilor şi prognoza efecte-
lor sistemelor de agricultură şi practicilor agricole 
asupra terenurilor agricole, mediului înconjurător, 
securităţii şi calităţii alimentelor, sănătăţii umane 
şi animale. Indicatorii de calitate a solurilor contri-
buie la depistarea deteriorării calităţii acestora şi 
la elaborarea cerinţelor de prevenire şi remediere 
a solului; caracterizează schimbările proprietăţilor 
solurilor şi contribuie la elaborarea măsurilor de re-
abilitare sau regenerare a acestora; elaborarea mo-
delelor matematice de depistare a diferitelor mo-
dificări ale însuşirilor calităţii solului şi elaborarea 
prognozelor pe diferite  perioade a calităţii solurilor 
şi a producţiei agricole. Principala problemă deschi-
să este stabilirea interacţiunii acestor indicatori sub 
influenţa diferitor tipuri de degradare a solurilor [4].

Argumentul 2.  Efectele agriculturii asupra me-
diului funcţie de sistemele agricole

Agricultura durabilă se referă la producţia in-
tensivă de produse competitive, având relaţii prie-
tenoase cu mediul înconjurător, utilizarea ştiinţifi-
că a tuturor componentelor tehnologice: lucrările 
solului; asolamentul; fertilizarea; irigarea; utilizarea 
metodelor biologice; utilizarea reziduurilor agrico-
le; obţinerea recoltelor stabile și calitative.

Agricultura ecologică este diferenţiată prin apli-
carea unor standarde reglementate, proceduri de 
certificare şi un sistem de etichetare specific, deter-
minând existenţa unei pieţe specifice, parţial izola-
te de alimentele non-ecologice.

Agricultura convenţională se caracterizează 
prin faptul că este intensiv mecanizată, cu produse 
competitive, dar care se bazează în mod deosebit 
pe concentrarea şi specializarea producţiei. Dife-
ritele componente ale sistemului tehnologic sunt 
intens aplicate. Astfel, în mod regulat afânarea so-
lului este efectuată doar prin arătură cu întoarcerea 
brazdei, fiind urmată de numeroase lucrări secun-
dare de pregătire a patului germinativ şi întreţinere 
în perioada de vegetaţie. Se practică fertilizarea mi-
nerală cu doze mari şi foarte mari, monocultura sau, 
cel mult, rotaţii scurte de doi, trei ani, tratamente 
chimice intensive pentru combaterea buruienilor, 
bolilor şi dăunătorilor. Acest tip de agricultură a fost 
larg răspândit în Moldova până în anul 1989. Siste-
mul în cauză poate afecta mediul înconjurător, mai 
ales atunci când diferitele componente ale sistemu-
lui tehnologic agricol sunt aplicate fără a se lua în 
considerare specificul local: climat, sol, relief, condi-
ţiile sociale şi economice, care determină nivelul de 
vulnerabilitate sau de susceptibilitate faţă de diferi-
tele procese de degradare chimică, biologică, fizică 
a mediului.

 În acest tip de sistem agricol, cercetarea şi dez-
voltarea tehnologică nu au influenţă puternică asu-
pra protecţiei şi conservării resurselor şi, de aceea, 
nu corespund unei dezvoltări durabile. Impactul 
agriculturii convenţionale se manifestă prin acţiu-
nea sa asupra resurselor de mediu. Ca urmare a in-
tervenţiilor antropice în agricultură, cele mai rapide 
şi intense modificări le înregistrează solul, având 
consecinţe directe asupra celorlalte resurse ale me-
diului înconjurător şi acţionând, în acelaşi timp, ca o 
punte intermediară între diferitele componente ale 
mediului. Drept consecinţă a intensificării agricultu-
rii convenţionale şi a unor greşeli tehnologice, cele 
mai importante procese care duc la deteriorarea 
solului şi a altor resurse de mediu sunt: degradarea 
fizică a solului prin destructurare, eroziunea hidrică, 
compactarea antropică sau secundară; degradarea 
agrochimică, biologică etc.

Agricultura biologică este mai puţin agresivă 
în raport cu factorii de mediu, cu produsele agri-
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cole având, din punct de vedere economic, pe ter-
men scurt, un grad mai redus de competitivitate, 
dar care sunt considerate superioare din punct de 
vedere calitativ. În raport cu mediul înconjurător 
acest sistem este mai bine armonizat, tratamentele 
aplicate pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor 
sunt de preferinţă biologice, totuşi sunt acceptate şi 
doze reduse de îngrăşăminte minerale şi pesticide. 
Pentru controlul calităţii produselor este necesară 
certificarea tehnologiilor utilizate. Produsele sunt 
comercializate pe o piaţă specială.

Agricultura organică se deosebeşte de cea bi-
ologică prin utilizarea exclusivă a îngrăşămintelor 
organice în doze relativ ridicate, aplicate în funcţie 
de specificul local, cu predilecţie în scopul fertilizării 
culturilor şi refacerii pe termen lung a stării struc-
turale a solurilor, degradate prin activităţi antropice 
intensive şi/sau datorită unor procese naturale.

Agricultura extensivă cu inputuri reduse este 
agricultura de subzistenţă, cu o producţie slab com-
petitivă. Poate afecta într-o anumită măsură mediul 
înconjurător, inclusiv calitatea biomasei, mai ales 
prin dezechilibre de nutriţie. Îngrăşămintele mine-
rale şi alte substanţe agrochimice (erbicide, insecto-
fungicide, amendamente minerale), nu sunt practic 
utilizate, sau aplicate doar în cantităţi foarte mici (cu 
excepţia sectorului legumicol). De asemenea, hibri-
zii şi soiurile performante nu sunt răspândiţi pe scară 
largă. Acest sistem este practicat foarte puţin de că-
tre producătorii individuali din Republica Moldova.

Agricultura de precizie este cea mai avansată 
formă de agricultură, practicată chiar şi în cele mai 
dezvoltate ţări ale UE şi SUA pe suprafeţe mai re-
strânse, având la bază cele mai moderne metode 
de control a stării de calitate a diferitelor resurse de 
mediu, aplicarea optimală a tuturor componentelor 
tehnologice şi un control riguros asupra posibililor 
factori care ar determina degradarea mediului am-
biental [5, 6]. 

Argumentul 3.  Conştientizarea proprietarilor 
de teren şi investigarea ştiinţifică   

Promovarea reformei agrare, activitatea în con-
diţiile liberei concurenţe necesită educaţia profesi-
onală adecvată a deţinătorilor de teren. Activitatea 
eficientă în scopul utilizării raţionale a terenurilor 

depinde de nivelul de pregătire, de cunoştinţele 
acumulate. Evaluarea informaţiilor referitoare la 
cunoștinţele şi nivelul profesional al celor ce au 
obţinut cota de teren echivalent în natură a scos în 
evidenţă mai multe carenţe: nivelul scăzut al tehno-
logiilor agricole, utilizarea neraţională a resurselor 
de sol, protecţia nesatisfăcătoare a mediului de nu-
trienţi, pregătirea profesională insuficientă în drept, 
economie, relaţiile financiar-bancare, formarea pie-
ţii funciare. Neîndoielnic, formarea, perfecţionarea 
şi conştientizarea personalului antrenat în sectorul 
agroalimentar a devenit o necesitate a perioadei de 
reformare. Pregătirea profesională trebuie să devină 
o investiţie profitabilă care să genereze idei ale pro-
prietăţii intelectuale. 

Modernizarea agriculturii, schimbarea raportului 
muncă – pământ – capital, promovarea și sprijini-
rea reformelor sunt posibile doar cu aportul inves-
tigaţiilor. Sistemul existent de cercetare agricolă 
lasă mult de dorit. Multiplele programe orientate 
către sectorul agroalimentar au un raport redus, de-
oarece mulţi dintre experţii invitaţi nu ţin cont de 
forţa economică a sistemului în curs de dispariţie, 
de această realitate dură, care nu se raportează la 
modelele occidentale. Pentru a dirija procesele de 
reformare a agriculturii şi a justifica cercetările în ve-
derea asigurării suportului ştiinţific al reformei agra-
re, este necesară monitorizarea tuturor componen-
telor acestui complicat proces – reforma în sectorul 
agroalimentar [7, 8].  

CONCLUZII  

Reforma agrară a fost lansată ca un imperativ 
al timpului, astăzi devenind ireversibilă. Obiectivul 
strategic fundamental al reformei este stoparea 
degradării terenurilor, înlăturarea dezechilibrelor 
dintre cerere şi oferta de produse alimentare, solu-
ţionarea problemei securităţii alimentare. Reforma 
agrară impune dezvoltarea instituţiilor de piaţă în 
agricultură, ajustarea sistemului fiscal, asigurarea 
accesului la credite, subvenţionarea agriculturii, so-
luţionarea problemelor sociale ale satului. Proble-
mele impuse de reforma agrară pot fi realizate prin 
cercetării aplicative şi fundamentale – instrument 
reciproc de promovare a proprietăţii intelectuale 
pentru agricultura Republicii Moldova. 
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REZUMAT

Reforma agrară impune dezvoltarea instituţiilor 
de piaţă în agricultură, ajustarea sistemului fiscal, 
asigurarea accesului la credite, subvenţionarea agri-
culturii, soluţionarea problemelor sociale ale satului. 
Problemele impuse de reforma agrară pot fi soluţi-
onate prin cercetării aplicative şi fundamentale – 
instrument reciproc de promovare a proprietăţii 
intelectuale pentru agricultura Republicii Moldova. 

ABSTRACT

Agrarian reform requires the development of 
market institutions in agriculture, adjustment of 
the tax system, providing access to credits, agri-
cultural subsidies, and solution of social problems 
of the state. Problems imposed by agrarian reform 
can be achieved through fundamental and applied 
research - mutual tool to promote intellectual prop-
erty for Moldovan agriculture.
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|д-р наук, доцент алла леВИтСкаЯ, 
комратСкИй гоСударСтВенный унИВерСИтет

Трансфер технологий как основной 
источник регионального роста

длЯ обеСпеченИЯ конкурентоСпоСобноСтИ Стран, 
регИоноВ на СоВременном этапе разВИтИЯ мИ-

роВой экономИкИ оСобое значенИе прИобретает роль 
транСфера технологИй. В целЯх разВИтИЯ И актИВИза-
цИИ данного процеССа В реСпублИке молдоВа необхо-
дИмо обеСпечИть СоВершенСтВоВанИе СоотВетСтВующИх 
рыночных Структур, формИроВанИе И раСшИренИе рын-
ка Интеллектуальной СобСтВенноСтИ, а также обученИе 
фИрм оСноВным формам переноСа технологИй. 

Анализ исследований и публикаций. Со-
временные исследователи при рассмотрении 
проблем диффузии нововведений уделяют вни-
мание двум направлениям: исследованию ме-
ханизма диффузии как системной закономер-
ности инноваций (скорость, масштаб, основные 
эффекты и результаты от внедрения инноваций 
и пр.); исследованию пространственной диффу-
зии нововведений (отраслевой и региональный 
аспекты).1 Скорость диффузии инноваций, опи-
санная в рамках первого направления моделью 
С. Девиса, Э. Менсфилда и А. Ромео2, согласно ко-
торой темп прироста числа фирм, потребляю-
щих инновацию, прямо пропорционален доле 
фирм, еще не потребляющих ее, в общем числе 
потенциальных потребителей. Согласно данной 

1 ГУРИЕВА,  Л.К. Теория диффузии нововведений // 
Инновации. - 2005. - №4 (81), с. 22-26 
2   DEVES, S. E. MENSFILD, A.ROMEO. The models of Diffu-
sions of Technical Innovation.  L., 1983

модели, скорость диффузии инновации будет ра-
сти с ростом ее прибыльности и снижаться с уве-
личением ее капиталоемкости. 

Основополагающими теориями отраслевой 
диффузии инноваций являются: теория отрасле-
вого распространения инноваций Т. Хегерстран-
да3, делающая ставку на эффект «влияния бли-
жайшего соседа»; теория полюсов роста Ф. Пер-
ру4, в основе которой лежит представление о ве-
дущей роли лидирующих отраслей, создающих 
новые товары и услуги. Эти центры, становясь 
полюсами притяжения инноваций, способству-
ют их перетеканию в отсталые отрасти  и секто-
ры экономики. 

Эту же точку зрения разделял в исследовани-
ях пространственной диффузии инноваций Ж. 
Будвиль, который показал, что конкретные тер-
ритории выполняют в экономике страны или ре-
гиона функцию источника инноваций и прогрес-
са5. Обобщая данные заключения, можно сде-
лать вывод о том, что каждый инновационный 
процесс имеет свой центр, периферию, опреде-
ляемые по уровню развития или по месту проис-
хождения новшества (центр - «донор», как место 

3  HAGERSTRAND, Т. Diffusion of Innovation as The Arial Proc-
ess. L, 1954
4  PERROUX, F. Diffusion of Innovation and Regional Economic 
Growth.The Annals-Regional Science, 1998, V. 5
5  ГРАНБЕРГ, А.Г. Основы региональной экономики: Учеб-
ник для вузов.- М.: ГУ ВШЭ, 2000, с. 86
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зарождения инновации, периферия как «акцеп-
тор» - место ее распространения)6.

Наиболее тщательно особенности процес-
са переноса инноваций с точки зрения меж-
страновых различий разработан в исследовани-
ях Дж. Вэя7. Согласно его точке зрения, страны, 
где процесс диффузии протекает быстро и мас-
штабно, развиваются гораздо быстрее, чем те, 
в которых аналогичный процесс начался позже 
и идет медленнее. Территориально-отраслевая 
концентрация с последующим объединением 
в кластерные образования – это переход к ка-
чественной категории, относящейся к макроу-
ровневым преобразованиям. Данные теорети-
ческие выкладки используются многими стра-
нами при разработке стратегий пространствен-
ного экономического развития. В 1950-1970 гг. 
в качестве полюсов роста выступали промыш-
ленные узлы, в 1970-1985 гг. - территориально-
производственные комплексы (ТПК), в 1985-1995 
гг. – промышленно-технологические кластеры, с 
конца 1990 гг. - инновационно- технологические 
кластеры (ИТК), которые активно развивают объ-
екты инновационной инфраструктуры. 

Наибольший вклад в исследование процес-
са диффузии инноваций внес Э. Роджерс, кото-
рый писал, что «диффузия – это процесс, в ходе 
которого инновации с течением времени рас-
пространяются по определенным каналам сре-
ди членов социальной системы»8. В своей мо-
нографии «Диффузия инноваций» (Diffusion of 
lnovations)9, ставшей классической, Роджерс, 
проанализировав множество научных работ на 
эту тему, обнаружил в них существование таких 
переменных, как: инновация, процесс передачи 
инновации от индивида к индивиду, определен-
ное социальное окружение и фактор времени. 
Увязка этих основных понятий позволила Род-
жерсу представить их в виде модели, на которой 
6  ТУРОВСКИЙ, Р. Ф. Политическая география - Смоленск: 
Изд-во СГУ, 1999
7  WEY G. The Regional Diffusion of Innovation.- Avebury, 
1997
8   ROGERS, E. M., & Singhal, A. (1996). Diffusion of innova-
tions. In M. Salwen, & D. Stacks (Eds.). An Integrated Ap-
proach to Communication Theory and Research. Mahwah, 
NJ: LEA 1996, p. 409
9  ROGERS, E. M. (2003). Diffusion of innovations. (5 ed.).
New York: Free Press

отображены пять групп потребителей, разделен-
ных по степени восприятия нововведений, доля 
рынка, которую занимают нововведения вплоть 
до достижения уровня насыщения. На решение 
принять ту или иную инновацию влияют, соглас-
но модели Б. Вейнерт, три основных компонен-
та10. Первый компонент включает в себя харак-
теристики самих инноваций, в рамках которого 
выделены два набора переменных, касающихся 
общественных и личных последствий и преиму-
ществ по сравнению с расходами на адаптацию 
инноваций.

Второй компонент включает в себя харак-
теристики новаторов (актеров), которые вли-
яют на вероятность принятия инновации: оза-
боченность инновацией со сотоны социально-
го субъекта (люди, организации, государства и 
т.д.), знание инноваций, статусные характеристи-
ки, социально-экономические характеристики, 
положение в обществе и личные качества. Тре-
тий компонент включает в себя характеристи-
ки условий окружающей среды: географические 
параметры, общественную культуру, политиче-
ские условия и глобальную универсальность. 

Изложение основного материала. Диффу-
зия инноваций может осуществляться в пассив-
ной и активной формах. В первом случае имеет 
место распространение готовых инновацион-
ных продуктов и технологий, во втором – проис-
ходит активный обмен знаниями, приобретение 
лицензий. Диффузия инноваций – это результат 
применения одного из механизмов переноса 
инноваций: трансфера (transfer) или спилловера 
(spillover). Согласно Э.Роджерсу11 термин «транс-
фер инноваций» (transfer of innovation) приме-
ним ко всем случаям возмездного распростране-
ния инноваций: от продажи кодифицированного 
научно-технического знания, например, при по-
мощи таких международных бизнес-операций, 
как лицензионные соглашения, или лайсензинг 
(licensing), до формирования международных 
исследовательских альянсов. 

Трансфер технологий (знаний), согласно точ-

10  WEJNERT, B. Integrating models of diffusion of inovations: 
A Conceptual Framework. Annual Review of Sociology. Au-
gust 2002. p. 297-326
11 ROGERS, Е. Diffusion of Innovations. - New York: Free Press, 
1983
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ке зрения других исследователей, также мо-
жет иметь и некоммерческую основу - в виде 
дарения или обмена. «Некоммерческий транс-
фер технологий не связан со значительными фи-
нансовыми затратами, что особенно характер-
но для эпохи Интернета12». Тогда как процесс не-
посредственной оплаты инновации следует рас-
сматривать как этап коммерциализации иннова-
ции. Под «спилловером инноваций» понимается 
спонтанное распространение инновационных 
знаний как на безвозмездной основе (посред-
ством выступлений на конференциях, публика-
ций, в частных беседах), так и на возмездной, или 
платной основе (несанкционированная и скрыт-
ная оплачиваемая передача кодифицированно-
го знания, граничащая с квалификацией на уров-
не промышленного шпионажа, или переманива-

Источник: Разработано автором

Рис. 1. Модель диффузии инноваций

12  WEJNERT,  Barbara. Integrating Models of Diffusion of 
Innovations: A Conceptual Framework.// Annu. Rev. Soc. 
2002, vol. 28, p. 297-326 
13  MANTZAVINOS,  C.,  NORTH  D. C.,  SHARIQ,  S., Learning, 
Institutions and Economic Performance, Perspectives on Poli-
tics, vol. 2, issue 1, 2004, p. 75-84
14 POLTEROVICH, V., TONIS, A.  Innovation and Imitation at 
Various Stages of Development: A Model with Capital// Work-
ing Paper № 2005/048, Moscow, New Economic School, 2005

ние ключевых работников, то есть «перекачива-
ние» персонифицированных носителей полез-
ного знания)13. 

Предприниматели открывают новые техноло-
гические возможности, но их реализация зави-
сит от выбора имитатора, механизма трансфера 
инноваций и степени развития инновационной 
инфраструктуры в стране (регионе). Основными 
«актерами» переноса инноваций в представлен-
ной на рис. 1 модели выступают: донорские ор-
ганизации, поставщики бизнес-услуг (ПБУ), ма-
лые и средние предприятия (МСП), транснаци-
ональные компании (ТНК), научные и универси-
тетские исследовательские центры, органы вла-
сти (ОВ), технопарки (ТП) и инновационные ин-
кубаторы (ИИ), средства массовой информации 
(СМИ), международные организации.

В модели «диффузии» инноваций деятель-
ность «агентов переноса» чаще случайна14. Более 

осознанно данная роль проявляется при процес-
се «импорта» инноваций, когда наблюдается про-
цесс привлечения в страну (ее регион) иннова-
ции с обязательным вовлечением органов вла-
сти страны (региона). Госструктуры, как иници-
аторы процесса импорта инноваций, руководят 
взаимодействием всех «актеров», вовлеченных 
в данный процесс, инициируют создание субъ-
ектов инновационной инфраструктуры, без на-
личия которых невозможно обеспечить процесс 
адаптации нововведений в стране (регионе). 
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*Не показаны связи внутри государства А, так как условно оно принадлежит к стране с развитой инновацион-
ной инфраструктурой.

Рис. 2. Модель «импорта инноваций»

15 IANCU, Ştefan, Iniţierea şi dezvoltarea procesului de ino-
vare. Revista română a inovării. Politehnica. Bucureşti, 
№3/2009, p. 29

Для достижения наиболее эффективного ис-
пользования нововведений в стране–реципи-
енте, по мнению Mantzavinos, North and Shariq15, 
должна быть создана соответствующая социаль-
ная среда с должным уровнем процесса обуче-

ния. Поэтому весьма актуальным становится не-
обходимость разработки механизмов регулиро-
вания рынка инноваций, качественной подго-
товки и переподготовки человеческих ресурсов 
в области управления инновациями.

Для повышения эффективности модели «им-
порта инноваций» (рис. 2) наряду с анализом 
уровня развития инновационной среды, агентов 
переноса и инноваторов – всех актеров, участву-
ющих в процессе переноса инноваций, с этими 
факторами необходимо сопоставить характери-
стики самой импортируемой инновации. В слу-
чае выявления дисбаланса между этими состав-
ляющими, необходимо разработать механизмы 
регулирования рынка инноваций, провести бо-
лее глубокие, предшествующие процессу «им-
порта» процедуры по выравниваю всех компо-
нентов для ускорения адаптационного процесса 
и обеспечения необходимых условий в стране-
реципиенте. 

В модели «трансплантации инноваций» 
(рис. 3) инициатива принадлежит структурам-
посредникам, в качестве которых чаще всего вы-
ступают доноры, международные организации 
(например, Евросоюз). Действия по трансферу 
технологий, совершаемые без контроля между-
народных организаций, носят элемент разовых, 
хаотичных операций. Реципиент в этом случае 
играет пассивную роль, а результат трансплан-
тации не может быть предсказуем. Транспланти-
руемые новшества могут вызвать рост имитаци-
онных технологий и продуктов, атрофироваться, 
не прижиться либо быть отторгнутыми местны-
ми институтами и  структурами. 
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 Рис. 3. Модель трансплантации инноваций

Зачастую донор может выиграть от бесплат-
ной передачи инновации, например, за счет 
«утечки мозгов» из страны-реципиента. Это мы 
можем наблюдать при процессе трансфера но-
вых образовательных технологий - Болонской 
системы образования, одним из главных прин-
ципов которой выступает мобильность студен-
тов. Как результат внедрения этого принципа -
наиболее продвинутые в учебе студенты, ко-
торые могли бы составить элиту общества РМ, 
остаются в принимающих по программам  обме-
на странах.

В развитых странах преоблает модель диф-
фузии, основными каналами которой выступа-
ют: миграция, туризм, торговля, научные конфе-
ренции и форумы, торговые выставки и ярмар-
ки, обмен студентами и специалистами и др. В 
странах с развивающейся экономикой преобла-
дает модель импорта и, особенно, транспланта-
ции – как инициативы извне (например, как вы-
полнение условий ЕС). А, следовательно, растет 
количество реципиентов, применяющих страте-
гию имитации.

В приведенных моделях диффузии иннова-
ций следует остерегаться следующих ловушек: 
выбор между имитацией (заимствованием) уже 

существующей технологии и созданием новой 
технологии (инновации) собственными силами. 
В. Полтеровичем и А.Тонисом было теоретиче-
ски показано наличие некоторой технологиче-
ской границы (точки), в которой компании (стра-
не) целесообразно переходить от стратегии за-
имствования к стратегии разработки новых тех-
нологий. Более того, авторы построили эконо-
метрические зависимости, которые подтверди-
ли их общую гипотезу о различии в функциях из-
держек на имитацию и инновацию16. Тем самым 
обнаруженная закономерность смены режи-
ма имитации на режим инновации является ге-
неральной для данного направления исследо-
ваний. Генерирование инноваций, опережаю-
щих развитие НИОКР на уровне регионов стра-
ны приведет к их недоиспользованию, в силу вы-
соких адаптационных издержек, несоответствия 
квалификации кадров. 

Использование же моделей переноса зару-
бежных инноваций: «импорт» и «транспланта-
ция» ведет к падению экономической эффектив-

16 ИГНАТЬЕВА, А.В., Максимцов М.М. Исследование 
систем управления. -М.: Экзамен, 2000. 589 с.
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ности в долгосрочном периоде. Это означает, 
что возможно применение данных моделей для 
поддержания определенного высокого техноло-
гического уровня страны (региона) до тех пор, 
пока станет возможным переход к стадии само-
стоятельного созидания инноваций.

В процессе переноса инновации необходимо 
учитывать влияние инновационной стратегии 
конкурентов. Уроки, извлеченные из такого ана-
лиза, могут привести к выявлению новых воз-
можностей для бизнеса и приоритетов, на кото-
рых необходимо сосредоточить внимание17. Ре-
спублика Молдова, являясь активным участни-
ком многих мировых процессов, ведет интенсив-
ную работу в межрегиональных и международ-
ных социально-экономических проектах, в ходе 
которых осуществляется перенос технологий. 
Данный процесс предоставляет стране, ее от-
дельным регионам ряд стратегических возмож-
ностей, в частности: развитие внутреннего рын-
ка; развитие новых отраслей; адаптацию и пере-
нос достижений развитых стран; встраивание в 
транснациональную инфраструктуру18. 

Каждый регион, страна должны учитывать 
различия в инновационном развитии, пре-
жде чем выбрать ту или иную модель перено-
са инноваций. Необходимо опираться на инди-
видуальный подход к построению региональ-
ной инновационной политики, с вовлечением 
основных актеров в этой сфере. Основой научно-
инновационного потенциала АТО Гагаузия вы-
ступает Комратский государственный универси-
тет (КГУ), такие его научные подразделения, как  
Центр информационных технологий, Центр не-
прерывного образования, Инновационный ин-
кубатор. В регионе функционирует ряд иссле-
довательских лабораторий на базе колледжей и 
профессиональных училищ. О том, что в регионе 
развивается научный потенциал, свидетельству-
ет и количество предприятий и организаций, вы-
полняющих исследования и разработки. 

Это исследования и разработки в области 

17 IANCU, Ştefan,  Iniţierea şi dezvoltarea procesului de 
inovare. Revista română a inovării. Politehnica. Bucureşti, 
№3/2009, p. 29
18   ИГНАТЬЕВА, А.В., МАКСИМЦОВ М.М. Исследование си-
стем управления. -М.: Экзамен, 2000. 589 с.

технических, медицинских, сельскохозяйствен-
ных, общественных и гуманитарных наук, про-
изводства машин и оборудования, производ-
ства электрооборудования и в предоставлении 
прочих видов услуг. И пусть количество подан-
ных заявок на выдачу патента  в регионе неве-а  в регионе неве-  в регионе неве-
лико (21 заявка, из них 9 – числятся за КГУ и его 
преподавателями19), следует отметить, что при 
внедрении проекта поддержки инноваций АНМ 
(посредством Агентства по инновациям и транс-
феру технологий) уже в 2013-14 гг. планируется 
рост количества поданных заявок на выдачу па-
тентов.

ВЫВОДЫ 

В настоящее время РМ не находится в аван-
гарде инновационного развития, поэтому на 
данном этапе следует признать эффективность 
применения стратегии имитационного разви-
тия. В основном в производство внедряются 
апробированные, доказавшие свою эффектив-
ность за рубежом технологии. Основная ставка в 
инновационном развитии регионов РМ делается 
на предпринимателей-инноваторов. Именно с 
данным типом предпринимателей, которые по-
добно самородкам на золотом прииске, выиски-
ваются командой инновационного инкубатора 
«ИнноЦентра», ведется работа по оформлению 
и разработке необходимой патентной и проект-
ной  документации, поиску исследователей, ра-
ботающих в сопряженных сферах. 

Хозяйствующие субъекты, осуществляющие 
трансфер инноваций, могут быть стратегически-
ми инвесторами технологий по отношению к ре-
гиону. Привлечение таких предприятий к реали-
зации программ региональной инновационной 
политики представляется крайне важным20.

В целом для активизации инновационного 
потенциала и развития инновационной эконо-
мики необходима реализация следующих шагов: 

 ▪ подготовка концептуальной, институци-

19   Rapoarte de cercetare din sfera stiinţei şi inovării: Culeg. de 
rez./ AGEPI a Republicii Moldova; alcăt.: Aurelia Lupan. – Ch.: 
AGEPI, 2011
20  ЕЛЬНИКОВ, В.В. Трансфер технологий и региональные 
задачи экономики // Восточный базар. 2004. - № 64. - с 
8-11
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ональной и законодательной основ для введе-
ния современной системы взаимодействий в 
научно-технической и инновационной сферах 
между государством, научно-техническим, обра-
зовательным, финансовым сектором и  промыш-
ленностью; 

 ▪ организация постоянного мониторин-
га и экспертизы действующей законодательной 
базы, регулирующей деловую активность, инно-
вационную и научно-техническую деятельность 
и практику применения законодательных норм 
на предмет ее соответствия сложившимся меж-
дународным стандартам;

 ▪ качественная подготовка и переподготов-
ка человеческих ресурсов в области управле-
ния инновациями, налаживание связей между 
учреждениями образовательной инфраструкту-
ры инновационной деятельности и потребите-
лями кадров (работодателями);

 ▪ наличие институционально оформлен-
ной рыночной среды, в которой возможен есте-
ственный процесс возникновения и распростра-
нения экономически эффективных инноваций. 

РЕФЕРАТ

В данной статье анализируются базисные тео-
рии, механизмы и разновидности  процесса меж-
странового и межрегионального переноса инно-
ваций. Автором предложены модели диффузии, 

импорта и трансплантации инноваций как воз-
можные варианты применения в странах с раз-
вивающейся экономикой. Дан ряд рекоменда-
ций для активизации инновационного потенци-
ала и развития инновационной экономики Ре-
спублики Молдова.

REZUMAT

Prezentul articol analizează teoriile de bază, me-ile de bază, me- de bază, me-
canismele şi tipurile de transfer al inovaţiilor între 
ţări şi regiuni. Autorul prezintă modele de difuzie, 
de import şi de transfer ale inovaţiilor, ca opţiuni 
posibile de utilizare în ţările cu economii în curs 
de dezvoltare. Sunt oferite recomandări pentru 
îmbunătăţirea capacităţii de inovare şi dezvoltarea 
economiei de inovare în Republica Moldova.

ABSTRACT

This article examines the basic theories, mecha-
nisms and types of cross-country and inter-regional 
transfer of innovations. The author proposes inno-
vation diffusion, import and transfer models as pos-
sible options for the application in countries with 
developing economies. The author offers a series 
of recommendations to enhance the innovative ca-
pacity and to develop the innovation economy of 
the Republic of Moldova.
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Problema ştiinţifică şi soluţionarea ei 

|dr. hab., prOf. univ. tatiana callO,                                             
şef direcţia atestare, cnaa

acest articOl Îşi prOpune O prezentare succintă, 
pe terenul epistemOlOgiei, a unOr aspecte privind 

cercetarea ştiinţifică şi, mai exact,  prOblema ştiinţifică şi 
sOluţiOnarea ei, adică aspectele care apar destul de frec-
vent În practica reală a cercetării  În vederea explicitării 
mai clare şi Înţelegerii  adecvate.

Reliefarea unor  coordonate  fundamentate ştiin-
ţific, ca un obiectiv analitic  distinct, este o încercare  
de explicaţie ştiinţifică şi o articulare a acesteia la 
cadrul reglementator  al domeniului de cercetare, 
o încercare de a face inteligibil ştiinţific conceptul 
de problemă ştiinţifică şi cel de soluţionare a proble-
mei ştiinţifice. După cum menţionează cercetătorul 
M. Weber, o ştiinţă nu progresează decât subliniind 
şi rezolvând probleme care se raportează la fapte, 
decelând contradicţiile metodologice implicate  de 
imaginea obiectului ştiinţific [7, p. 220]. Iar alt cerce-
tător, K. Popper, menţiona că nu trebuie niciodată 
să ne ocupăm de teme, ci întotdeauna de probleme.

Omul de ştiinţă este adeseori tentat de ideea că 
s-ar putea lipsi de orice metodologie de interpreta-
re. Renunţând însă la o cultură interpretativă, ştiinţa 
riscă să renunţe la cultură pur şi simplu, să se închi-
dă în cercul unui primitivism de gândire pe care 
aşa-zisa obiectivitate n-o poate răscumpăra. Un om 
inteligent înţelege că o gândire  de proastă calitate, 
oricât ar fi de obiectivă, rămâne tot o formă goală. 

 Omul de ştiinţă începe cercetarea sa prin a-şi 
pune probleme, adresând o serie de întrebări reali-
tăţii. Este cunoscut faptul că problema ştiinţifică se 

referă, de regulă, la existenţa unor necunoscute de 
a căror identificare, prin activităţi de cercetare siste-
matice şi prin aplicarea unor generalizări teoretice 
depinde, în mare măsură, progresul cunoaşterii. Pe 
de altă parte, circumscrierea  ariei cercetării ştiinţi-
fice unor regiuni problematice constituie o cerinţă 
metodologică generală, fiind dictată de necesitatea 
restrângerii domeniului ştiinţific la un grup de fapte 
mai relevante. Dacă schiţăm un cadru de delimitare, 
atunci problema ştiinţifică constituie un ghid cu va-
loare de orientare în domeniul ştiinţific  [1, p. 52].

Conştientizarea problemelor, ca şi soluţionarea 
lor, constituie deci punctul de plecare al oricărei 
investigaţii ştiinţifice care-şi propune acumularea 
de noi date, sistematizarea datelor deja existen-
te în domeniul respectiv. Creaţia ştiinţifică îşi are  
punctul de plecare în identificarea unor probleme 
şi continuă cu construcţia teoriilor relevante despre 
realitate. În consecinţă, atitudinea problematiza-
toare  este caracteristica oricărei activităţi raţionale 
şi critice, iar progresul cunoaşterii constă în pune-
rea, clasificarea şi rezolvarea de noi probleme. 

Trebuie să precizăm că există probleme generale,  
care se rezolvă printr-un ansamblu teoretic şi pro-
bleme parţiale, rezolvarea cărora rezidă într-o parte 
a teoriei sau o serie de ipoteze ale ei.

Din perspectiva dezvoltării cunoaşterii,  soluţio-
narea problemei  este mai importantă chiar decât 
problema ştiinţifică ca atare, deoarece problema 
ştiinţifică indică ce tip de fapte  trebuie adunate, 
iar a doua  creionează doar  cadrul în care trebuie 
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căutată soluţia. Astfel, soluţia unei probleme poate 
deveni punctul de plecare al unei noi cercetări, ale 
cărei concluzii nu sunt decât premise, adică soluţii 
provizorii, şi nu concluzive. De aceea, problema şti-
inţifică, soluţia ei şi sistemul de ipoteze de cerceta-
re se manifestă într-o legătură esenţială. 

În opinia lui M. Weber,  faptul ştiinţific nu are sens 
numai pentru că există, ci pentru că este construit, 
semnificat, problematizat, astfel problema proble-
mei apare strâns legată de problematica ipotezei, 
care asigură posibilitatea identificării unor proble-
me de a căror soluţionare depinde  dezvoltarea unei 
ştiinţe [7, p. 146]. După K. Popper, ştiinţa porneşte 
numai de la probleme, progresând către probleme-
le de profunzime tot mai mare. Problema este ace-
ea care ne provoacă să învăţăm, să împingem mai 
departe cunoaşterea noastră, să experimentăm şi 
să observăm. Obiectivul conştient care stă în faţa 
cercetătorului este întotdeauna soluţionarea unei 
probleme [1, p. 67].

Esenţa unei descoperiri ştiinţifice nu constă în a 
cerceta pentru prima oară, ci în a stabili relaţii solide 
între ceea ce este cunoscut dinainte şi ceea ce până 
în prezent este necunoscut sau mai puţin clarificat 
[1, p. 58]. Cercetarea ştiinţifică problematizează, în 
sensul că pune probleme, adresează întrebări cu 
privire la problematica obiectului studiat. Proble-
mele se rezolvă  prin:

 ▪ a căuta soluţii în corpul de cunoştinţe deja 
constituit al ştiinţei respective;

 ▪ a face observaţii noi asupra realităţii;
 ▪ a ipotetiza şi, prin confirmare, a teoretiza ceea 

ce trebuie să primească un răspuns.
În viziunea lui  T. Kuhn, important este nu atât ine- 

ditul în soluţionarea problemei, cât unghiul de ve-
dere din care este rezolvată problema. Cunoaşterea 
defineşte, în acest caz, efortul de a ordona, proble-
matiza, simplifica şi vedea în moduri diferite lucruri-
le. În acest proces, raţiunea căutării unor informaţii 
nu constă atât în acumularea de noi date, cât în mo-
durile diferite de a le interpreta. Cel care se strădu-
ieşte să rezolve o problemă nu caută, pur şi simplu, 
la întâmplare, el ştie ce vrea să obţină, astfel încât îşi 
proiectează instrumentele şi îşi ordonează ideile în 
mod corespunzător. Or, noutatea i se arată doar ce-
lui care ştie cu precizie la ce să se aştepte.  În relaţia 
dintre problema ştiinţifică şi anticiparea rezolvării 
ei (ipoteza)  se manifestă situaţia când problema 

formulată corect conţine, implicit, şi propria soluţie. 
În acest caz, trebuie să existe un echilibru rezonabil 
între importanţa problemei pe care ne-o propunem 
şi probabilitatea soluţionării ei [1, p. 63].

Dacă ne referim la ideile lui K. Popper, atunci tre-
buie să amintim formula lui, ca răspuns la întreba-
rea cum creşte cunoaşterea noastră:

P1-----------------TT--------------------EE-------------------P2

El explică că pornim de la o problemă (fie teore-
tică sau practică)  P1, pe care încercăm s-o rezolvăm 
prin producerea unei teorii ipotetice, care consti- 
tuie totodată soluţia noastră ipotetică (TT), aceasta 
fiind baza încercării. Apoi supunem teoria noastră 
testării, încercând s-o infirmăm: aceasta este me-
toda critică a eliminării erorilor (EE). Ca rezultat al 
acestui întreg proces, apare o nouă problemă (P2). 
Progresul realizat poate fi estimat prin măsurarea 
distanţei dintre  P1 şi P2, după care putem şti dacă 
am înregistrat vreun progres. Conform acestei sche-
me, cunoaşterea începe cu probleme şi sfârşeşte cu 
probleme, adică orice soluţie a unei probleme cre-
ează probleme noi, nerezolvate, cu atât mai intere-
sante cu cât a fost mai dificilă problema iniţială, iar 
soluţia mai curajoasă [2, p.1].

O cercetare ştiinţifică  este o investigaţie precis 
delimitată, care încearcă să răspundă unei întrebări, 
de asemenea, formulate foarte precis, generată de 
o anumită situaţie, un anumit context, anumite 
circumstanţe. Răspunsul, la rândul său, trebuie să 
fie argumentat logic şi ştiinţific, prin recurgerea la 
fapte şi la procedurile teoretice de elucidare şi in-
terpretare a faptelor [5, p 27]. Alegerea problemei ce 
urmează a fi soluţionată într-o cercetare ştiinţifică 
constituie unul dintre cele mai dificile aspecte de 
realizare a unei cercetări.

 În acest context, putem aminti că Th. Kuhn a 
menţionat câteva raţiuni pentru care  oamenii se 
lansează cu pasiune în cercetarea ştiinţifică: dorinţa 
de a fi util, pasiunea de a explora zone ale cunoaşte-
rii, speranţa de a găsi o ordine în lucruri, tendinţa de 
a testa cunoaşterea de-a gata sau preexistenţa. De 
îndată ce intră în cercetare, nimic nu-l mai tentează 
decât să demonstreze că are talentul de a rezolva 
probleme. O condiţie ca problema să fie considera-
tă ştiinţifică este ca ea nu doar să aibă soluţie, dar 
şi ca această soluţie să fie una acceptabilă în termeni 
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conceptuali şi teoretici. În principiu, cercetătorul 
trebuie să fie capabil să satisfacă cerinţele concep-
tuale, teoretice, instrumentale şi metodologice ale 
ştiinţei pe care o slujeşte [3].

Rezolvarea unor probleme necesită ingeniozi-
tate, iar pentru ca această ingeniozitate să se ma-
nifeste, este necesar ca problema să aibă soluţii. 
Soluţionarea problemelor, în sens general, vizează 
o îmbunătăţire a situaţiei şi schimbarea spre bine. 
Demersul de soluţionare a problemei ştiinţifice se 
constituie într-un proces sistematic, care este plani-
ficat, realizat şi evaluat în condiţiile respectării unor 
etape. Acestea au rolul de a orienta în permanenţă 
activitatea de soluţionare a problemelor în vederea 
diseminării ulterioare a acestora într-o formă adec-
vată. Prin urmare, nu există o cercetare ştiinţifică aco-
lo unde nu există o problemă de soluţionat, indiferent 
dacă problema este una de cunoaştere sau de natură 
pragmatică, concretă.

Etapele în soluţionarea problemei se constituie 
în felul următor.

Etapa 1.  Şansa soluţionării problemei este 
dată de dorinţa puternică de a o rezolva; de moti-
varea cercetătorului pentru rezolvarea problemei: 

Există într-adevăr o problemă?
Cât de extinsă este problema?
Care este natura problemei?
Etapa 2. Asumarea problemei. Perceperea cla-

ră a scopului, deoarece dacă scopul nu este clarifi-
cat bine, atunci problema poate fi scăpată din vizor 
sau cercetătorul se poate abate de la ea. Scopul 
sugerează mijloacele, în baza întrebărilor Ce? De ce? 
Unde? Când?  Cum?

Etapa 3. Formularea problemei: înţelegerea 
problemei (pătrunderea în conţinutul ei; înţelege-
rea greşită a problemei generează răspunsuri gre-
şite), tipul problemei şi prevederea clară a rezulta-
tului final. Dacă problema este una de cunoaştere, 
avem o cercetare teoretică sau fundamentală, iar 
dacă este vorba de o problemă practică, concretă, 
cercetarea este una aplicativă. De asemenea, exis-
tă probleme impuse de fapte (oferite nemijlocit de 
realitate) şi probleme pentru care se caută fapte (se 
referă la realitate, dar mijlocit).

Ce anume  dorim să obţinem?
Vom opera cu un set de date?
Dorim să explorăm dimensiunile unui fenomen?
Dorim să aflăm cum funcţionează un sistem com-

plex?

Problema are un caracter exploratoriu, confirma-
tor sau comparativ?

Ce spune problema?
Care sunt necunoscutele?
Care sunt datele problemei?
Care sunt condiţiile de rezolvare a problemelor? 

      Etapa 4. Proiectul de soluţionare. Pentru solu-
ţionarea  problemei este necesară întocmirea unui 
plan şi conceperea ideii unei acţiuni; planul ne dă o 
linie de conduită generală, însă urmează să exami-
năm cu grijă detaliile; se examinează posibilitatea 
utilizării tuturor datelor aflate la dispoziţie; atenţia 
se concentrează la calitatea datelor, a faptelor. 

Care este cauza acestei probleme?
Care este nivelul de cunoaştere a problemei date / 

a  problemelor înrudite?
Care sunt relaţiile dintre necunoscute şi datele cu-

noscute?
Problema vizează aspecte teoretice sau practice?
Etapa 5. Testarea soluţiilor. Nu este suficientă 

doar o încercare de soluţionare a problemelor, ci 
este nevoie de mai multe încercări, variind  de fie-
care dată mijloacele şi adaptându-le împrejurărilor; 
fiecare pas în soluţionarea problemei urmează să 
fie abordat cu grijă. Nu trebuie exclus un eventual 
eşec, de aceea se elaborează o schemă de rezervă. 
Nu este cazul să se facă exces de zel, trecând de la 
o schemă la alta, pierzând mult timp. Dacă scopul 
este în permanenţă în vizorul cercetătorului, atunci  
„rătăcirea” poate fi neutralizată.

Etapa 6. Evaluarea soluţiilor. Soluţiile se imple-
mentează şi se verifică dacă acestea funcţionează şi 
dacă au un efect benefic.

Cum poate fi verificat rezultatul obţinut?
S-ar fi putut obţine rezultatul şi pe altă cale? Care 

ar fi fost?
Pot fi aplicate rezultatele pentru o altă problemă?
Care sunt consecinţele fiecărei soluţii?
Este acest rezultat plauzibil?
Cum se poate face o verificare a rezultatului?
Ce rezultate se mai pot obţine pe această cale?
REGULA formulării problemei ştiinţifice solu-

ţionate în teza de doctor sau a rezultatelor ştiinţifi-
ce principial noi în teza de doctor habilitat include 
următoarele componente de bază (fără a exclude 
însă şi alte componente adiacente):

Componenta 1. Acţiunea şi rezultatul ei. So-
luţia problemei ştiinţifice vizează acţiunea nemij-
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locită întreprinsă în procesul investigaţional şi re-
zultatul acesteia şi este exprimată prin  formulări  
specifice.

 Problema ştiinţifică soluţionată constă în/ con-
sistă în / vizează / rezidă în:

 ▪ elaborarea / a fost elaborat cadrul conceptual 
/ modelul / paradigma / baza normativă / baza pra-
xiologică  a …

 ▪ modelarea / a fost modelat, elaborat, creat  al-
goritmul / demersul / schema / sistemul…

 ▪ reconceptualizarea / s-a reconceptualizat / 
concretizat / restructurat / construit epistemolo-
gic…

 ▪ demonstrarea / a fost demonstrată valoarea 
ştiinţifică a …

 ▪ fundamentarea / a fost fundamentat  / argu-
mentat / dovedit  ştiinţific…

 ▪ abordarea / s-a abordat hermeneutic (inter-
pretativ)…

 ▪ formularea / au fost formulate dovezi ştiinţifi-
ce / teoretice pentru…

 ▪ formularea / au fost formulate, identificate  
principii / procedee / concepţii / legităţi / reguli / 
teorii / metode / criterii / strategii / metodologii / 
teze / norme / referenţialul…

 ▪ elaborarea / au fost elaboraţi / formulaţi / 
stabiliţi  indici, indicatori, descriptori, instrumente, 
mijloace…

 ▪ fundamentarea ştiinţifică / a fost fundamen-
tată ştiinţific o nouă paradigmă / platformă /  direc-
ţie / matrice / strategie / linie / cale …

 ▪ întemeierea / s-a întemeiat ştiinţific / praxio-
logic…

 ▪  conceptualizarea / a fost conceptualizată  / 
identificată …

 ▪ determinarea / a fost determinată / stabilită  
baza…

 ▪ demonstrarea / a fost demonstrată valoarea 
strategică / tactică / metodologică a…

 ▪ constituirea, crearea / a fost constituit un 
câmp / un cadru / un sistem / un ansamblu  de cu-
noştinţe specifice în domeniul…

 ▪ au fost puse bazele / creată o viziune de an-
samblu…

 ▪ elucidarea / a fost elucidată / ilustrată nece-
sitatea…

 ▪ a fost autentificată  teoretic / ştiinţific… etc.

Componenta 2. Efectul acţiunii şi al rezultatelor. 
În expunerea problemei ştiinţifice soluţionate se in-
dică efectul / consecinţele acţiunii şi al rezultatelor 
implementate, aplicate, testate, validate, prin for-
mulări de tipul:

- fapt care, ceea ce a contribuit / a condus la / a 
determinat / a generat; având ca efect, ca urmare, 
ca rezultat:

 ▪ ameliorarea…
 ▪ optimizarea...
 ▪ dezvoltarea…
 ▪ sporirea …
 ▪ eficientizarea…
 ▪ completarea…
 ▪ perfecţionarea…
 ▪ confirmarea…
 ▪ schimbarea…
 ▪ inovarea…
 ▪ remanierea…
 ▪ restructurarea…
 ▪ transformarea…
 ▪ reformarea…
 ▪ modelizarea…
 ▪ evidenţierea…
 ▪ clarificarea…
 ▪ precizarea…
 ▪ întregirea…

Componenta 3. Contextul. În textul care redă 
problema ştiinţifică soluţionată  se precizează con-
textul / circumstanţele / condiţiile / configuraţia / 
câmpul  de utilitate a rezultatelor obţinute, expune-
rea  respectivă  având următoarea formulă:

 ▪ în vederea aplicării / pentru aplicarea / imple-
mentarea / utilizarea ulterioară în…

 ▪  pentru  orientarea / orientând utilizarea / 
aplicarea / valorificarea lor în…

 ▪ în vederea direcţionării / direcţionând proce-
sul de …

 ▪ fapt care permite racordarea la…
 ▪ pentru a asigura / asigurând teoretic / aplica-

tiv / praxiologic aplicarea largă / mai largă / pe nou 
/ inedită…

 ▪ stabilind locul, impactul, valoarea, nivelul…
 ▪ în vederea creării / creând baza  teoretică / 

aplicativă / metodologică pentru  promovarea / di-
seminarea…

 ▪ a permis / permiţând  evidenţierea, stabilirea, 
valorizarea…
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Trebuie să menţionăm, de asemenea, că ordinea 
componentelor în cadrul textului de expunere a 
problemei ştiinţifice soluţionate  este liberă, adică 
expunerea poate începe cu oricare din componen-
tele enumerate, însă obligatoriu trebuie să fie indi-
cate  toate aceste trei componente de bază.

De exemplu, în perioada primului trimestru al 
anului 2013, în CNAA au fost expertizate circa 135 
de teze de doctor / doctor habilitat în vederea for-
mării Consiliului ştiinţific specializat sau conferirii / 
confirmării gradului ştiinţific, în baza cărora încer-
căm să ilustrăm valabilitatea sau non-valabilitatea 
formulării problemei ştiinţifice soluţionate, ca unul 
din reperele conceptuale de bază ale cercetării rea-
lizate. Să urmărim următorul exemplu:   dl  Macovei 
Mihai Alexandru, specialitatea 01.04.02 Fizica teore-
tică şi matematică, tema tezei de doctor habilitat  
„Efecte de inseparabilitate şi interferenţă cuantică în 
sisteme cu multe particule”, formulează problema  
ştiinţifică soluţionată în felul următor:

 ▪ constă în elaborarea procedeelor de manipu-
lare a diverselor sisteme colective cuantice la interac-
ţiune, inclusiv crearea stărilor cuantice inseparabile, 
indici de refracţie mari fără absorbţie, răcirea siste-
melor cuantice, precum şi pulsuri ultra-scurte, pentru 
utilizarea lor ulterioară în tehnologiile moderne.

Dacă analizăm această formulare, constatăm 
că autorul  a respectat, în temei, regula formulării 
problemei soluţionate, însă nu a ţinut cont de com-
ponenta 2: nu a indicat efectul noilor abordări ale 
problemei, ca soluţii ştiinţifice, adică la ce conduc / 
au condus aceste elaborări ale lui.

În cazul  dnei Hanganu Aurelia, specialitatea 
10.02.01 – Limba română, tema tezei de doctor 
habilitat „Construcţiile actanţiale în limba română”, 
expunerea  rezultatelor ştiinţifice principial noi res-
pectă, în temei, regula dată, însă logica, ordinea ex-
punerii este un pic defectuoasă şi nu este prezentă 
componenta 2, una destul de esenţială: care este / 
poate fi  efectul sau care sunt / pot fi consecinţele  
(în paranteză este indicat numărul componentei):

 ▪ Au fost identificate criteriile fundamentale (1) 
pentru diferenţierea  structurilor actanţiale ale enun-
ţurilor din limba română. Aceste criterii permit evi-
denţierea specificului (3) diferitor tipuri de enunţuri, 
recunoscând  faptul că respectivele construcţii influ-
enţează  înţelegerea organizării propoziţiilor funda-
mentale ale limbii române, în general. Stabilirea lo-

cului (3) construcţiilor actanţiale în sistemul semantic 
şi sintactic al limbii române, în particular, precum şi 
descrierea modului de actualizare (3) a diferitor 
tipuri de actanţi şi construcţii actanţiale permit crea-
rea unei viziuni de ansamblu (1) asupra structurilor 
semantico-sintactice ale limbii.

Să urmărim alte două  exemple, teza de doctor în 
tehnică „Sporirea fiabilităţii îmbinărilor de tip lagăr 
renovate cu materiale compozite polimerice”, autor 
Malai Leonid şi teza de doctor în medicină „Stările 
sincopale la pacienţii cu migrenă”, autor Gordea Ga-
lina. Constatăm următoarele  formulări pentru pro-
blema ştiinţifică soluţionată:  

 ▪ constă în sporirea nivelului de fiabilitate prin 
asigurarea durabilităţii şi mentenanţei îmbinărilor de 
tip lagăr renovate cu MCPPE în baza concretizării şi 
eficientizării materialelor noi şi a tehnologiei de re-
condiţionare.

 ▪ constă în evidenţierea particularităţilor ma-
nifestărilor clinice şi neurofiziologice ale migrenei 
sincopale în relaţie cu disfuncţia sistemului nervos ve-
getativ, ceea ce permite optimizarea strategiilor de 
diagnosticare la aceşti pacienţi.

Aici situaţia este următoarea: în primul caz, auto-
rul a schimbat ordinea componentelor: 2 (sporirea  
nivelului); 3 (asigurarea durabilităţii); 1 (concretiza-
rea şi eficientizarea materialelor noi…). Prin urmare, 
această formulare a problemei ştiinţifice soluţiona-
te este acceptabilă. În cazul al doilea, componenta 
1 trebuie să fie redactată, o posibilă variantă fiind 
următoarea:  constituirea unui ansamblu de particu-
larităţi ale manifestărilor… Componenta 2 este bine 
formulată: ceea ce permite optimizarea strategiilor 
de diagnosticare la aceşti pacienţi. În schimb, lipseş-
te componenta 3, care ar  delimita clar contextul,  
câmpul de utilitate a rezultatelor obţinute.

În variantele date mai jos, atestăm o formulare 
care se pare a fi una reuşită în contextul supus re-
flecţiei. Este vorba de teza dlui Ştefănoaia Mihai cu 
tema „Reglementarea răspunderii pentru infracţiu-
nile privind traficul de persoane în dreptul compa-
rat”, specialitatea 12.00.08 – Drept penal:

 ▪ Problema ştiinţifică soluţionată constă în ela-
borarea concepţiei (1) de înlăturare a deficienţelor 
normelor care incriminează faptele privind traficul 
de persoane din legislaţia Republicii Moldova şi cea a 
României, deficienţe ce nu permit prevenirea şi com-
baterea respectivelor fapte cu aceeaşi eficienţă (2)  
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care este caracteristică reglementărilor în materie 
aplicate în alte state (3).

De asemenea, teza de doctor habilitat în biolo-
gie a dlui Nastas Tudor cu tema „Fundamentarea 
mecanismelor acţiunii feromonilor sexuali pentru 
diminuarea populaţiilor insectelor dăunătoare cul-
turilor agricole”:

 ▪ constă în evaluarea particularităţilor etologice, 
fiziologice şi descifrarea mecanismului acţiunii (1) 
analogilor feromonilor sexuali sintetici asupra ciclului 
ontogenetic al speciilor de insecte-ţintă şi elaborarea 
strategiei de aplicare a lor (1)  pentru diminuarea 
populaţiilor (2) de insecte dăunătoare prin metodele 
(3) de captare în masă şi dezorientare a masculilor.

Dacă rămânem în acelaşi domeniu de referinţă, 
atunci nu poate fi acceptată formularea problemei 
ştiinţifice soluţionate în varianta propusă de  dl Po-
pov Ruslan, tema tezei de doctor în drept „Subiectul 
infracţiunii prevăzute în capitolele XV şi XVI din Partea 
specială a Codului penal”:

 ▪ Varianta autorului: Problema ştiinţifică  rezol-
vată derivă din necesitatea imperioasă de a asigura 
teoreticienii şi practicienii din domeniul dreptului penal 
cu instrumentarul de identificare a semnelor subiecţilor  
infracţiunilor prevăzute în Capitolele XV şi XVI din Par-
tea specială a Codului penal, în lumina ultimelor mo-
dificări şi completări operate în cadrul acestor capitole.

 ▪ Varianta redactată: Problema ştiinţifică solu-
ţionată rezidă în elaborarea instrumentarului de 
identificare (1) a semnelor subiecţilor  infracţiunilor 
prevăzute în Capitolele XV şi XVI din Partea specială a 
Codului penal, fapt care conduce / a condus la clarifi-
carea (2) pentru teoreticienii şi practicienii din dome-
niul dreptului penal a semnelor respective, în vederea  
aplicării (3) ultimelor modificări şi completări opera-
te în cadrul acestor capitole.

Referindu-ne la problema ştiinţifică soluţionată 
de dna Jurminskaia Olga în teza de doctor în biolo-
gie „Evaluarea stării nămolului activ şi crearea bazei 
de date a sistemului expert”, putem menţiona  că în 
formularea acesteia lipsesc două componente de 
bază, aceea a efectului acţiunii (2) şi a contextului (3):

 ▪ Problema ştiinţifică soluţionată  constă în ela-
borarea criteriilor (1)  de modificaţii tehnologice ale 
nămolului activ şi stabilirea raporturilor (1) dintre 
aceste criterii şi clasele de dominanţă ale speciilor în 
structura biocenozei.

În contextul analitic operat, trebuie să menţi-

onăm faptul că, într-un anumit număr de cazuri, 
pretendenţii la un grad ştiinţific neglijează compo-
nenta 3 a prezentării problemei ştiinţifice soluţio-
nate, care vizează câmpul, contextul de utilitate, ca 
urmare a acţiunilor întreprinse de cercetător, fie la 
nivel teoretic, fie la nivel practic. În exemplul care 
urmează nu putem să punem la îndoială  importan-
ţa soluţiei găsite / descoperire de pretendent, însă 
formula dată acestei prezentări este mai puţin con-
vingătoare (autor  Gonţa Ludmila, teza de doctor în 
medicină „Particularităţile afectării cordului în spon-
diloartritele  seronegative”):

 ▪ Problema ştiinţifică soluţionată a constat în sta-
bilirea complexă a tuturor modificărilor cardiace, cât 
şi a particularităţilor afectării cordului la pacienţii cu 
SASN şi în evidenţierea repercusiunilor factorilor de 
risc şi amplorii proceselor imuno-inflamatorii şi dislipi-
demice în apariţia patologiei cardiace în aceste boli.

În primul rând, autoarea putea formula compo-
nenta 1 în felul următor: elaborarea ansamblului 
complex al modificărilor…; în al doilea rând, autoa-
rea putea să indice componenta 2 în felul următor: 
fapt care a contribuit la evidenţierea repercusiunilor… 
Componenta 3 putea fi formulată într-o variantă de 
tipul:  în vederea prevenirii apariţiei patologiei cardia-
ce în cazul acestor boli.

Pentru a surprinde şi unele aspecte  mai puţin 
acceptabile privind formularea problemei ştiinţifice 
soluţionate, putem aduce exemplul dlui Mamma-
dov Safar, teza de doctor în economie „Formarea 
unui sistem eficient de control în managementul 
organizaţiei comerciale”:

 ▪ Problema ştiinţifică soluţionată în teză: rezolva-
rea problemei reformării sistemului de control pentru 
organizaţiile comerciale în baza abordării de proces, 
utilizarea conceptelor gestionării echilibrate a organi-
zaţiei. Realizarea modelului de control orientate spre 
proces propuse în lucrare se bazează pe dezvoltarea 
potenţialului comportamental al autocontrolului în 
organizaţiile care se autoinstruiesc.

Incoerenţe: problema soluţionată constă în re-
zolvarea problemei;  conceptele nu pot fi utilizate, 
ele se formează şi vizează nivelul mintal; un model 
nu se realizează, ci se elaborează, se structurează şi 
se aplică, implementează;  greşeală de acord gra-
matical în număr (model orientate; model propuse). 
De asemenea,  nu sunt expuse clar componentele 
(1, 2, 3) Regulii de formulare a problemei ştiinţifice.
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Este intolerabil faptul că circa 60% dintre preten-
denţii la gradul ştiinţific de doctor nu au formulat în 
general problema ştiinţifică soluţionată şi circa 95% 
dintre pretendenţii la gradul ştiinţific de doctor ha-
bilitat nu au formulat rezultatele ştiinţifice principial 
noi pentru ştiinţă şi practică.
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REZUMAT

Problema este aceea care ne provoacă să învă-
ţăm, să împingem mai departe cunoaşterea noas-
tră, să experimentăm şi să observăm. Din perspecti-
va dezvoltării cunoaşterii,  soluţionarea problemei  
este mai importantă chiar decât problema ştiinţifică 
ca atare, deoarece problema ştiinţifică indică ce tip 
de fapte  trebuie adunate, iar a doua creionează 
doar cadrul în care trebuie căutată soluţia. Astfel, 
soluţia unei probleme poate deveni punctul de ple-
care al unei noi cercetări, ale cărei concluzii nu sunt 
decât premise, adică soluţii provizorii, şi nu conclu-
zive. De aceea, problema ştiinţifică, soluţia ei şi sis-
temul de ipoteze de cercetare se manifestă într-o 
legătură esenţială. Obiectivul conştient care stă în 
faţa cercetătorului este întotdeauna soluţionarea 
unei probleme. De îndată ce îşi propune o cerceta-
re, nimic nu-l mai tentează decât să demonstreze 
că are talentul de a rezolva probleme. O condiţie 
ca problema să fie considerată ştiinţifică este ca ea 
nu doar să aibă soluţie, dar şi ca soluţia să fie una ac-
ceptabilă în termeni conceptuali şi teoretici. 

 ABSTRACT

The problem is that causes us to learn, to push 
forward our knowledge, to experience and to ob-
serve. From the perspective of knowledge develop-
ment, problem solving is more important than the 
scientific problem itself because scientific problem 
indicates what type of facts should be gathered, 
and the second only sketches the frame within whi-
ch the solution is to be found. Thus, the solution to 
a problem can become a starting point for further 
research, the conclusions of which are only assump-
tions, i.e. temporary solutions and not conclusive. 
Therefore, scientific problem, its solution and hy-
potheses system manifests themselves in a crucial 
link. Conscious objective standing in front of the 
researcher is always solving a problem. Once brin-
ging his attention to the research, nothing tempts 
him but to demonstrate that he has the talent to 
solve problems. A condition that the matter be 
considered scientific is that it just does not have the 
solution, but also to be an acceptable solution in con-
ceptual and theoretical terms.
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Prezenţa în cadrul ştiinţei mondiale 
moderne a cercetării din Republica 

Moldova

|drd. igOr cOjOcaru,                                             
institutul de dezvOltare                                 
a sOcietăţii infOrmaţiOnale

|dr. gheOrghe cuciureanu,                                             
cOnsiliul naţiOnal pentru                                              
acreditare şi atestare

În cOndiţiile intensificării prOceselOr integraţiOniste 
În tOate sferele vieţii În plan spaţial, dar şi a creşterii 

impOrtanţei generării şi explOatării cunOştinţelOr În sOci-
etatea mOdernă, O activitate ştiinţifică de succes este cea 
recunOscută la nivel internaţiOnal şi deseOri realizată În 
cOOperare internaţiOnală. 

Astfel, dimensiunea internaţională, prezentă în-
totdeauna în cercetare-dezvoltare, devine în ultima 
perioadă mult mai importantă datorită unui com-
plex de factori care ţin atât de natura intrinsecă a 
cercetării ştiinţifice (ex., specializarea ştiinţifică tot 
mai îngustă şi necesitatea de a întruni mai multe 
competenţe), cât şi de o multitudine de elemente 
externe (ex., globalizarea economiei, factorii teh-
nologici). Aceasta conduce la faptul că dezvoltarea 
ştiinţei într-o ţară este evaluată în funcţie de vizibi-
litatea internaţională a acesteia, adică prezenţa în 
bazele de date cele mai importante pe plan inter-
naţional. În acest context, ne-am propus să anali-
zăm prezenţa cercetării din Republica Moldova în 
ştiinţa mondială. Realizarea unei imagini obiective 
a ştiinţei din Republica Moldova, aşa cum apare ea 

în ochii comunităţii ştiinţifice internaţionale, o con-
siderăm utilă şi din perspectiva identificării unor so-
luţii de politică a ştiinţei care pot fi viabile dacă se 
bazează pe cunoaşterea obiectivă a situaţiei.

Materiale şi metode. Drept surse de bază de 
informaţii ne-au servit instrumentele bibliome-
trice internaţionale SCOPUS şi ISI-Thomson, date-
le privind activitatea de brevetare a Organizaţiei 
Mondiale pentru Proprietatea Intelectuală şi a celor 
mai importante 3 oficii de brevetare din lume (EPO, 
USPTO şi JPO), bazele de date ale Institutului pentru 
Statistică UNESCO. Chiar dacă unele din aceste date 
sunt mai vechi decât cele disponibile la nivel naţi-
onal, am preferat să le utilizăm în demersul nostru 
pentru a asigura relevanţa şi comparabilitatea siste-
mului naţional de cercetare-dezvoltare. Mai detaliat 
a fost comparată poziţia Republicii Moldova cu cea 
a ţărilor din regiune (Europa de Est, ţările balcanice) 
şi cu cele din CSI. 

Asigurarea cu resurse a sistemului naţional 
de cercetare-dezvoltare. Sistemul de cercetare-
dezvoltare din Republica Moldova este relativ re-
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dus, dacă judecăm după indicatorii de input. Astfel, 
datele UNESCO pe anul 2009 (ultimul an disponibil) 
indică că Republica Moldova contribuie doar cu 
0,004% la cheltuileile mondiale în cercetare-dez-

voltare şi cu 0,05% din numărul total de cercetători, 
înregistrând valori modeste şi la alţi indicatori de 
investiţie în cercetare-dezvoltare (tabelul 1).

Tabelul 1
Indicatorii de investiţie în domeniul cercetării-dezvoltării al Republicii Moldova  

în context regional şi mondial

Ţara/regiunea

Cheltuieli 
în CD 

(miliarde 
PPP$1)

% din tota-
lul cheltuie-
lilor în CD în 

lume

% cheltuie-
lilor de CD 

în PIB

Cheltuieli în 
CD pe cap 
de locuitor 

(PPP$)

Cercetă-
tori, mii

% cercetă-
torilor din 

numărul total

Cercetători la 
un milion de 

locuitori

Cheltuieli 
în CD la un 
cercetător 
(mii PPP$)

Republica 
 Moldova 0,05 0,004 0,53 13,6 3,6 0,05 988 13,9

CSI 37 2,9 1,19 183,2 520,3 7,4 2573,8 71,1
Statele europene 

 din afara UE şi CSI 26,1 2 1,36 238,9 133,2 1,9 1220,8 195,7

Uniunea  
Europeană 300,3 28,5 1,92 602,2 1525,9 21,8 3059,4 196,8

Total în lume 276,9 100 1,77 187,3 7000,4 100 1026,8 182,4

Sursa: Institutul UNESCO pentru Statistică  

Şi la alţi indicatori de investiţie în domeniul cer-
cetării-dezvoltării al Republicii Moldova se înregis-
trează anumite deosebiri faţă de caracteristicile 
mondiale şi, în special, faţă de ţările europene şi alte 
state dezvoltate. În Republica Moldova finanţarea 
cercetării-dezvoltării este dominată de către secto-
rul guvernamental. Finanţarea şi efectuarea cerce-
tării de către sectorul antreprenorial este la un nivel 
redus în comparaţie cu ţările UE, din cauza insufi-
cienţei resuselor financiare, reorientării sectorului 
spre activităţi non-inovative în perioada transfor-
mărilor eonomice, lipsa stimulentelor pentru cerce-
tare-dezvoltare etc. [2]. Astfel, acesta efectua circa 
11% din lucrările de cercetare-dezvoltare din Repu-
blica Moldova [1]. Valori similare sunt înregistrate şi 
pentru sectorul învăţământului superior.

În domeniul resurselor umane emigraţia persoa-
nelor calificate, din cauza lipsei locurilor de muncă 
adecvate şi a salariilor mici, şi îmbătrânirea persona-
lului de cercetare-dezvoltare sunt factorii limitativi 
în asigurarea procesului ştiinţific. Insuficienţa cerce-
tătorilor calificaţi se observă, în special, în categoria 
de vârstă 36-45 ani. Numărul de tineri care îmbră-
ţişează cariera ştiinţifică este o provocare majoră 
pentru viitorul cercetării-dezvoltării în Republica 
Moldova. În consecinţă, se înregistrează 1,93 cerce-
tători la 1 mie de persoane apte de muncă şi 2,05 

cercetător la 1 mie de angajaţi [1]. Pentru a atinge 
nivelul Uniunii Europene în ceea ce priveşte numă-
rul cercetătorilor la 1 milion  de locuitori, Republica 
Moldova trebuie să-şi sporească numărul cercetăto-
rilor de peste 3 ori. 

Publicaţiile ştiinţifice ale cercetătorilor mol-
doveni. Pentru măsurarea performanţei ştiinţifice, 
cel mai important indicator pe plan mondial îl con-
stituie publicaţiie în principalele reviste ştiinţifice 
internaţionale. Publicarea în aceste reviste oferă o 
garanţie a valorii şi originalităţiii rezultatelor obţi-
nute, or în condiţiile unei comunităţi mici este mai 
dificil de asigurat obiectivitatea aprecierii. Reviste-
le cele mai bune sunt selectate de către instituţii 
specializate şi incluse în baze de date, dintre care 
cele mai importante în lume sunt Thomson Reuters 
(fosta ISI) şi SCOPUS. Materialele publicate în aceste 
reviste reprezintă sursa internaţională de documen-
tare pentru a judeca despre performanţa ştiinţifică 
a unei ţări, deoarece au cea mai mare acoperire şi 
relevanţă. Din aceste considerente, performanţa şti-
inţifică a Republicii Moldova, în special în domeniul 
cercetării fundamentale, poate fi dedusă cel mai 
obiectiv din analiza Web of Science (WoS) al Thom-
son Reuters şi SCImago Jurnal & Country Rank (care 
prelucrează informaţia din SCOPUS).
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Numărul de publicaţii ştiinţifice este un indicator 
important al performanţelor cercetării, deoarece 
validarea şi diseminarea rezultatelor cercetărilor se 
fac în special prin publicarea în reviste ştiinţifice. 
Conform SCImago Jurnal & Country Rank, Republi-
ca Moldova se clasează pe locul 94 în lume după nu-
mărul de publicaţii în reviste în perioada 1996-2010, 
rămânând cu mult în urma statelor dezvoltate şi în-
vecinându-se după acest indicator cu ţări ca Zimba-
bve, Luxemburg, Senegal, Qatar sau Ecuador. Dacă 
comparăm cu alte state din Europa Centrală şi de 
Est, precum şi cu republicile ex-sovietice, observăm 
că ţara noastră se situează la sfârşitul clasamentului, 
depăşind doar 3 ţări balcanice şi 3 ţări din Asia Mij-
locie (tabelul 2). Numărul publicaţiilor la 1 milion de  
locuitori confirmă această poziţie, Republica Mol-
dova fiind depăşită la acest indicator de 15-20 de ori 
nu doar de ţările înalt dezvoltate, dar şi de statele 
ex-socialiste care au promovat reforme importante 
în domeniu (Slovenia, Estonia, Cehia ş.a.). 

Indicatorul numărului de publicaţii se foloseşte, 

de obicei, împreună cu numărul de citări a publica-
ţiilor, deoarece s-a dovedit că reflectă destul de po-
trivit valoarea ştiinţifică a materialelor publicate [3]. 
Conform acestui indicator, decalajul Republicii Mol-
dova faţă de ţările dezvoltate este mai mic (de doar 
2-3 ori), în plus depăşind astfel de ţări ca Rusia, Chi-
na, Ucraina, Serbia ş.a. Acest fapt demonstrează că 
există unele lucrări calitative ale cercetătorilor mol-
doveni, care prezintă interes mare pentru comuni-
tatea internaţională. Astfel, conform bazei de date 
WoS, la 01.04.2011 existau 3 cercetători moldoveni 
ale  căror lucrări, publicate în perioada 2001-2010, 
erau citate în medie de peste 20 de ori - Kravtsov V., 
Korotcenckov G, Timco G. [4]. 

Indicele Hirsch (H-index), care se doreşte a fi un 
instrument de evaluare mai complex pentru per-
formanţa şi impactul cercetării unei persoane (un 
cercetător având un indice h, dacă h articole au fost 
citate de h ori), se calculează şi pentru ţări. La acest 
indicator, Republica Moldova depăşeşte 10 dintre 
statele din Asia şi Balcani cu care a fost comparată.

Tabelul 2
Producţia ştiinţifică a Republicii Moldova, exprimată în publicaţii, în context mondial 

şi regional, în perioada 1996-2010

Locul Ţara Publicaţii  
(documente)

Publicaţii  
la 1 mil. loc.

Citări per 
document H-index

1 2 3 4 5 6
1 Statele Unite ale Americii 5322590 18307,8 20,2 1.229
2 China 1848727 1433,3 5,7 316
3 Marea Britanie 1533434 25641,6 17,4 750
4 Japonia 1464273 11621,7 11,7 568
5 Germania 1396126 16941 15,8 657
6 Franţa 1021041 17017,4 15,1 604

12 Federaţia Rusă 480665 3308,7 5,2 285
19 Polonia 265139 6929,5 7,9 258
30 Cehia 122379 11894,8 8,8 206
37 Ungaria 89305 8806,7 11,1 224
38 Ucraina 88707 1854,3 4,0 121
41 România 63809 2904,8 6,0 117
45 Slovacia 44051 8134,2 7,3 131
46 Croaţia 41951 9350,4 6,0 118
47 Slovenia 38459 19255,4 8,6 127
49 Bulgaria 37286 4746,1 7,2 121
56 Belarus 20498 2066,7 4,6 90
58 Lituania 17936 5194,5 8,2 96
60 Serbia 14955 1494,9 3,1 42
62 Estonia 14366 10541,7 12,6 111
74 Letonia 7115 3036,7 8,2 76



68 | Intellectus 2/2013

L
A

 C
O

N
S
IL

IU
L
 N

A
Ţ

IO
N

A
L
 P

E
N

T
R

U
 A

C
R

E
D

IT
A

R
E

 Ş
I 

A
T

E
S
T

A
R

E
/  

A
T

 T
H

E
 N

A
T

IO
N

A
L
 C

O
U

N
C

IL
 F

O
R

 A
C

C
R

E
D

IT
A

T
IO

N
 A

N
D

 A
T

T
E

S
T

A
T

IO
N

1 2 3 4 5 6
75 Armenia 7067 2289,6 7,6 90
76 Cipru 6935 6976,3 11,5 72

78 Georgia 6082 1318,6 7,7 70

80 Uzbekistan 6021 236,4 3,8 47

85 Azerbaijan 5270 624,8 2,7 36

91 Kazahstan 4153 271,1 4,1 44

94 Moldova 3663 934,9 5,8 51

98 Macedonia 3149 1556 7,0 48

104 Bosnia şi Herzegovina 2669 725,6 6,7 36

132 Albania 977 312,7 7,3 33

141 Kyrgyzstan 735 146,7 5,4 28

145 Tajikistan 676 106,4 2,8 21

186 Turkmenistan 123 26,4 6,6 13

Sursa: Elaborată de autori după datele SCImago Jurnal & Country Rank [5] şi World Population Prospects [6]
Notă: Sunt indicate primele şase ţări din lume (care au publicat în perioada menţionată peste 1 mil. de documente), statele 
din regiune şi republicile ex-sovietice

Analiza comparativă a acestor date cu cele care 
se conţin în WoS confirmă poziţia Republicii Moldo-
va în domeniul producţiei ştiinţifice. Conform WoS, 
contribuţia Republicii Moldova la producţia ştiinţifi-
că mondială în perioada 1.01.1997-30.06.2007 a fost 
de cicra 0,018%, ceea ce o situează pe locul 94 din 
totalul de 145 de ţări incluse în clasament. În urma 
analizelor noastre anterioare, am constatat că Repu-
blica Moldova trebuie să-şi sporească numărul de 
publicaţii ştiinţifice ce revin la un milion de locuitori 
de 3 ori pentru a atinge nivelul mediu al ţărilor CSI 
din zona europeană, de 6 ori pentru a atinge nivelul 
mediu al noilor state membre ale UE sau de 15 ori 
pentru a ajunge la nivelul mediu al UE [7].

Din informaţiile ce se conţin în baza de date WoS 
putem deduce şi care este performanţa ţărilor în di-
ferite domenii ştiinţifice. În acest scop se utilizează 
aşa-numitul indicator de specializare ştiinţifică, 
care se obţine prin compararea structurii publica-
ţiilor ştiinţifice în ţară şi în lume. În urma calculării 
datelor pentru toate domeniile ştiinţifice în care au 
publicat cercetătorii moldoveni, se atestă că pen-
tru perioada 2001-2010 un indicator mai mare de 
1 s-a obţinut în 4 domenii ştiinţifice, ceea ce deno-
tă faptul că Republica Moldova este specializată în 
aceste domenii: fizică (3,8), chimie (2,4), ştiinţa ma-
terialelor (2,1) şi matematică (1,3). Comparativ cu 
media mondială, suntem pe aproape în inginerie 

şi ştiinţele computerului. Cele mai slabe indicatoa-
re de specializare le înregistrăm în ştiinţele sociale, 
economie, medicină, biologie, agricultură, ştiinţele 
pământului/ecologie [8].

Poziţia aceasta se datorează în primul rând finan-
ţării insuficiente în trecut a sferei ştiinţei şi inovării 
din Republica Moldova. Acest fapt a cauzat înzestra-
rea slabă cu echipament ştiinţific. Chiar dacă nu este 
strict direct proporţională, există o corelaţie impor-
tantă între numărul de publicaţii la 1 milion de lo-
cuitori şi cheltuielile pentru cercetare-dezvoltare la 
un locuitor. Din primele 20 de state, după numărul 
de publicaţii la 1 milion de locuitori, în 6 cheltuielile 
pentru cercetare-dezvoltare la un locuitor depăşesc 
1 mie USD – putere echivalentă de cumpărare, în 
timp ce în statele din Estul Europei şi CSI, cu produc-
tivitatea ştiinţifică redusă, această valoare este sub 
100 USD – putere echivalentă de cumpărare [7]. 

Analiza volumului fondurilor investite pentru 
cercetare-dezvoltare, raportate la o publicaţie din 
baza de date SCOPUS, scoate în evidenţă o perfor-
manţă relativ bună a Republicii Moldova, inclusiv 
din cauza costurilor mici ale  activităţii de cerceta-
re. Astfel, la o publicaţie înregistrată în SCOPUS ţara 
noastră a investit de peste 4 ori mai puţin decât SUA 
şi de peste 2 ori mai puţin decât statele Europei de 
Vest (fig. 1). 
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Sursa: elaborată de autor după datele SCImago Jurnal & Country Rank şi UNESCO Institute for Statistics 
Notă: gruparea după regiuni şi calculele pentru fiecare a fost efectuată de autori, având la bază volumul finanţării cercetă-
rii-dezvoltării în ţările  respective în anul 2009 şi numărul publicaţiilor în aceleaşi ţări în anul 2010.

Figura 1. Fonduri investite în cercetare-dezvoltare raportate la o publicaţie din baza de date SCOPUS
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Desigur că acest indicator este relativ, deoarece 
diferite ţări investesc în mod diferit pentru diferite 
tipuri de cercetare-dezvoltare, or publicarea este 
rezultatul cel mai important pentru cercetarea fun-
damentală. Prin aceasta se explică volumul cel mai 
mare al cheltuililor la o publicaţie în cazul Japoniei, 
care se ştie că investeşte cu preponderenţă în cerce-
tarea aplicativă şi dezvoltarea tehnologică. Revenind 
la figură, remarcăm faptul că, dacă în comparaţie cu 
statele dezvoltate cheltuilile mai mici ale Republi-
cii Moldova pe o publicaţie se datorează costurilor 
mici ale forţei de muncă, atunci diferenţele de 4-5 
ori faţă de statele Asiei Mijlocii şi de cele ale părţii 
europene a CSI sunt determinate şi de productivita-
tea şi calitatea mai înaltă a muncii la noi. Per ansam-
blu, Republica Moldova se situează la acest indicator 
alături de statele Europei Centrale şi Ţările Baltice, 
printr-o eficienţă mai mare a utilizării fondurilor ca-
racterizându-se ţările balcanice din afara UE şi ţările 
transcaucaziene. Figura dată sugerează că creşterea 

finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare în Repu-
blica Moldova ar putea diminua decalajul pe care îl 
avem faţă de statele europene şi alte ţări dezvoltate.

Cu toate acestea, valorile relativ modeste nu se 
datorează exclusiv numărului mic de cercetători şi 
finanţării insuficiente. A influenţat, de asemenea, 
modelul sovietic de organizare a ştiinţei, în special 
lipsa deschiderii spre colaborare internaţională, or 
contactele cercetătorilor cu colegii din alte ţări erau 
restricţionate, ceea ce limita posibilităţile de publi-
care în străinătate şi participarea la conferinţe in-
ternaţionale. Totodată, vizibilitatea actuală redusă 
se datorează şi lipsei revistelor noastre în cele două 
baze de date mai importante (doar varianta engle-
ză a unei reviste de la noi, republicată în SUA, este 
inclusă în WoS). Multe din aceste reviste locale nu-şi 
îndeplinesc funcţia de diseminare a cunoştinţelor 
ştiinţifice nici măcar la nivel local, nemaivorbind de 
respectarea criteriilor minime de conectare la co-
munitatea ştiinţifică internaţională. 
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Rezultatele cercetărilor aplicative. Pentru cer-
cetarea aplicativă şi dezvoltarea tehnologică, un 
important indicator al performanţelor este şi înre-
gistrarea drepturilor de proprietate sub formă de 
brevete de invenţie. Numărul brevetelor obţinute 
de către cercetătorii moldoveni este relativ înalt în 
raport cu numărul populaţiei şi potenţialul econo-
mic al ţării – aproape 3500 în perioada 1995-2010 
[9]. După numărul tuturor brevetelor la 1 mil. de 
locuitori,  Republica Moldova se situează la nivelul 
ţărilor europene cu potenţial ştiinţific mediu. To-
tuşi, peste 98% din aceste brevete sunt acordate de 
către Agenţia de Stat pentru Protecţia Intelectuală 
(AGEPI), fapt datorat şi costurilor relativ reduse de 
înregistrare şi menţinere a brevetării. Însă, mai pu-
ţin de 1/3 din numărul total de brevete eliberate de 
către AGEPI sunt valabile (31% la 31.12.2010) şi doar 
¼ dintre acestea sunt menţinute în vigoare după cel 
de-al cincilea an [10]. Numărul mic de brevete reîn-
noite se explică parţial prin faptul că titularii de bre-
vete din sfera cercetare-inovare sunt scutiţi de plata 
taxelor pentru menţinerea în vigoare a protecţiei 
pentru primii 5 ani. Totodată, numărul de brevete 
valide este un indicator pentru aprecierea valorii 
economice reale a acestora, or valorile înregistrate 
în Republica Moldova ne vorbesc despre aplicabili-
tatea redusă a invenţiilor înregistrate (determinate 
de profilul economiei naţionale), legăturile slabe 

între antreprenoriat şi sectorul de cercetare-dez-
voltare şi, în general, despre cultura joasă a inovării. 

Din motivele expuse mai sus, pe plan internaţio-
nal sunt luate în consideraţie, în primul rând,  bre-
vetele înregistrate la principalele trei oficii de bre-
vete din lume (Oficiul European de Brevete - http://
www.epo.org/, Oficiul de Brevete şi Mărci al Statelor 
Unite - http://www.uspto.gov/, Oficiul Japonez de 
Brevete - http://www.jpo.go.jp/). Putem afirma că 
înaintarea unei cereri de brevet la aceste oficii, care 
acoperă principalele pieţe consumatoare de tehno-
logie din lume, este o dovadă clară a obţinerii unui 
rezultat aplicat şi cu potenţial de comercializare, 
deoarece solicitantul îşi asumă costurile brevetării 
invenţiei sale doar dacă este sigur de succesul ob-
ţinerii brevetului şi de amortizarea cheltuielilor de 
brevetare prin valorificarea invenţiei (exportul pro-
dusului finit, licenţierea sau cesionarea brevetului). 
În perioada 1995-2010 cercetătorilor moldoveni le-
au fost eliberate 3 brevete de invenţie la EPO, 5 bre-
vete la USPTO şi niciunul la JPO. La acest indicator, 
Republica Moldova ocupă locurile 94-96, după nu-
mărul de brevete eliberate la EPO, şi 99-103, după 
numărul de brevete eliberate la USPTO, în general 
fiind pe locul 105, pe când ţările dezvoltate din Eu-
ropa, America de Nord şi Asia domină clasamentul 
(tab. 3). 

Tabelul 3 
Producţia ştiinţifică a Republicii Moldova, exprimată în brevete, în context mondial 

şi regional, în perioada 1995-2010

Locul Ţara
Numărul de brevete eliberate la 3 oficii principale Numărul de 

brevete la 1 
mil. loc.Total EPO USPTO JPO

1 2 3 4 5 6 7

1 Japonia 2774215 147.532 514.683 2.112.000 1170,9

2 SUA 1595822 183.034 1.286.236 126.552 629,6

3 Germania 358057 158.825 152.198 47.034 1927,2

4 Franţa 129656 56.008 55.385 18.263 933,5

5 Corea de Sud 106509 7.665 74.913 23.931 163,1

6 Marea Britanie 93301 29.652 53.791 9.858 495,8

26 Rusia 3471 492 2.835 144 23,9

31 Ungaria 1555 563 816 176 153,3

37 Cehia 823 332 459 32 80,0

40 Polonia 641 244 353 44 16,8

44 Slovenia 393 216 148 29 196,8

50 Croaţia 211 97 102 12 47,0
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1 2 3 4 5 6 7

52 Ucraina 191 45 139 7 4,0

53 Cipru 169 126 21 22 170,0

54 Slovacia 169 84 76 9 31,2

56 România 152 34 111 7 6,9

65 Estonia 75 31 42 2 55,0

69 Bulgaria 51 47 1 3 6,5

70 Lituania 48 6 40 2 13,9

72 Letonia 43 20 20 3 18,4

76 Serbia 
şi Muntenegru 34 24 10   3,4

77 Belarus 30 20 7 3 3,0

80 Georgia 26 5 21   5,6

86 Kazahstan 19 7 12   1,2

98 Armenia 11 1 10   3,6

101 Azerbaijan 9 2 7   1,1

105 Republica 
Moldova 8 3 5   2,0

106 Bosnia  
şi Herzegovina 7 5 2   1,9

116 Kyrgyzstan 5 1 1 3 1,0

120 Uzbekistan 4 2 2   0,2

131 FRY Macedonia 2   2   1,0

Sursa: Elaborată de autori după datele WIPO, 2011 

După cum observăm, numărul de brevete acor-
date cetăţenilor moldoveni este mic chiar şi com-
parativ cu alte ţări din regiune. Dacă evaluăm per-
formanţa în indicatori relativi (numărul de brevete 
obţinute în 1995-2010 la cele 3 oficii raportat la 1 
mil. locuitori), atunci Republica Moldova este de-
păşită de sute de ori de statele cele mai „inventive” 
(Germania, Japonia, Franţa, Statele Unite ale Ame-
ricii etc.). În plan regional înregistrăm indicatori si-
milari cu ţările CSI (cu excepţia Rusiei), dar mult mai 
reduşi decât în statele Europei de Est, membre ale 
UE şi în Ţările Baltice. Dacă analizăm datele Oficiului 
European de Brevete pentru perioada 2002-2011 
[11] privind brevetele acordate pe ţări, constatăm 
că Republica Moldova trebuie să-şi crească numărul 
de brevete EPO de peste 600 de ori pentru a atinge 
nivelul mediu al UE (care în această perioadă este 
egal cu peste 500 de brevete la 1 mil. loc.).

Numărul redus de brevete eliberate cetăţenilor 
Republicii Moldova se explică şi prin costurile ridica-
te ale brevetării la cele 3 oficii, care variază de la 12 
mii Euro (USPTO) până la 30 mii Euro (EPO). Totoda-

tă, cercetătorii moldoveni care lucrează peste hota-
re sau în colaborare cu parteneri externi rareori sunt 
indicaţi ca primul autor în cererea de brevet (fapt 
relevant pentru a atribui brevetul la o anumită ţară).

Internaţionalizarea cercetării din Republica 
Moldova. Pentru evaluarea prezenţei cercetării 
din Republica Moldova în ştiinţa mondială şi creării 
unei imagini asupra sistemului naţional de cerceta-
re-dezvoltare în plan internaţional,  este importan-
tă, de asemenea, intensitatea colaborării cu parte-
nerii externi. Solicitarea de către partenerii străini 
este o garanţie a calităţii cercetărilor efectuate şi o 
recunoaştere internaţională a rezultatelor ştiinţifice 
obţinute. În acest scop, relevante sunt numărul de 
publicaţii comune cu parteneri externi şi numărul 
de proiecte internaţionale obţinute.

Ponderea articolelor cercetătorilor moldoveni 
publicate împreună cu autori din străinătate a fost 
în creştere în perioada 1995-2010, ajungând în ulti-
mii ani la ¾ din totalul articolelor publicate în WoS, 
acesta fiind cel mai înalt indicator din CSI. Pentru 
comparaţie, în Armenia şi Georgia acest indicator 
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constituie circa 60%, în Ucraina şi Belarusi – circa 
45%, în Israel, Canada, Italia, Marea Britanie şi Spa-
nia – circa 40%, în Rusia – circa 35%, iar în ţările 
cu valori absolute foarte mari ale finanţării ştiinţei 
(SUA, Japonia, China) indicatorii respectivi sunt şi 
mai mici (20-30%). 

Valoarea foarte înaltă a acestui indicator în Repu-
blica Moldova dovedeşte o integrare bună a celor 
mai importanţi cercetători basarabeni în circuitul 
ştiinţific internaţional. În acelaşi timp, aceasta de-
monstrează că doar cercetătorii care au cooperări 
ştiinţifice cu colegi de peste hotare obţin rezultate 
recunoscute pe plan internaţional şi sunt publicaţi 
în cele mai importate reviste. Coautorii articolelor 
semnate de cercetători moldoveni reprezintă peste 
80 de ţări. Totuşi, peste 50% din articolele comune 
sunt pregătite împreună cu autori din 5 ţări (Ger-
mania, Rusia, Statele Unite ale Americii, Polonia şi 
România),  iar dacă mai adăugăm următoarele 5 
ţări, vedem că circa 4/5 din articole sunt pregătite 
împreună cu autorii din  primele 10 ţări ale acestui 
clasament. 

În ceea ce priveşte numărul de proiecte inter-
naţionale, este deosebit de importantă evaluarea 
participării la programele Uniunii Europene, ca ele-
ment al integrării în Spaţiul European al Cercetării. 
Până în iunie 2012 colectivele din Republica Moldo-
va au înaintat la Programul Cadru Şapte – 187 de 
propuneri de proiecte, în care au fost incluse 217 
entităţi din Republica Moldova [2]. Din acestea, 28 
au fost selectate pentru finanţare, ceea ce reflectă 
o rată de succes de 16,1%. Aceasta este mai mică 
decât media pe UE (circa 20%), dar comparabilă cu 
cea a altor ţări din Europa Centrală şi de Est. 

În general, colaborarea cu parteneri străini, fie la 
nivelul proiectelor de cercetare, fie la nivelul publi-
cării individuale în comun atestă o structură specifi-
că a acesteia, constituită în timp, şi este determinată 
de [7]: 

a) compatibilitatea şi complementaritatea ştiin-
ţifică; 

b) proximitatea geografică (cu excepţia SUA, cei 
mai importanţi parteneri în proiecte şi coautori la 
publicaţii provin din ţări europene din regiune); 

c) istoria şi limba comună (ex., limba comună uti-
lizată cu cercetători din România, Rusia şi Ucraina 
face ca articolele elaborate în comun cu autori din 
aceste ţări să aibă o pondere mare);  

d) existenţa unor probleme specifice (ex., cercetă-
rile în comun din zonele bazinelor acvatice comune); 

e) prezenţa echipamentului de cercetare şi a ba-
zelor de date (ex., colaborarea în cazul Institutului 
de la Dubna); 

f ) sursa de finanţare a cercetărilor (ex., cooperări 
cu cercetători din ţările donatoare, precum SUA şi 
Germania).

Concluzii. Analizând resursele şi performanţele 
sistemului naţional de cercetare-dezvoltare, pre-
cum şi unele caracteristici ale acestuia, care le influ-
enţează, constatăm că: 

- performanţele ştiinţifice şi tehnologice sunt re-
lativ stabile, dar mai reduse decât ale ţărilor europe-
ne şi ale altor ţări dezvoltate; 

- asigurarea financiară este insuficientă, ceea ce 
nu permite sistemului naţional îndeplinirea rolului 
de motor al dezvoltării economice şi sociale; 

- resursele umane sunt numeric reduse şi de o 
medie de vârstă ridicată; 

- utilizarea rezultatelor cercetării este limitată, 
fiind determinată de orientarea cercetărilor şi impli-
carea insuficientă a agenţilor economici în activităţi 
ştiinţifice, inclusiv din cauza reticienţei de a prelua 
riscurile implicate de astfel de activităţi. 

Pentru integrarea efectivă în Spaţiul European 
de Cercetare sunt necesare creşteri rapide ale per-
formanţei ştiinţifice.
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REZUMAT

 În articol este analizată contribuţia Republicii 
Moldova în cadrul ştiinţei mondiale. Sunt evdenţi-
ate rezultatele modeste şi vizibilitatea redusă a acti-
vităţilor de cercetare-dezvoltare întreprinse la nivel 
naţional. Se argumentează importanţa includerii 
cercetării din Republica Moldova în circuitul ştiinţi-
fic internaţional pentru creşterea calităţii producţiei 
ştiinţifice. 

Cuvinte-cheie: cercetare-dezvoltare, publicaţii 
ştiinţifice, brevete, internaţionalizare

ABSTRACT

 The paper examines the contribution of the Re-
public of Moldova to the world science. There are 
outlined the modest results and low visibility of 
R&D activities undertaken at national level. It argu-
es the importance of including Moldovan research 
in the international scientific circuit to increase the 
quality of scientific production.

Keywords: research-development, scientific pu-
blications, patents, internationalisation
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Continuitatea în formarea competenţelor 
lingvistice la copiii de vârstă preşcolară 

mare şi şcolară mică (2)

principiul respectării evOluţiei fireşti a fiecărei cOm-
petenţe lingvistice În vârsta preşcOlară mare şi şcO-

lară mică sOlicită respectarea etapelOr specifice de Însuşi-
re a cOmpetenţelOr anteriOr nOminalizate. de exemplu, În 
cazul cOmpetenţei de utilizare a fOrmelOr gramaticale ale 
substantivului am urmărit mOnitOrizarea  parcurgerii de 
către fiecare cOpil a următOarelOr etape: imitarea, gene-
ralizarea şi diferenţierea fOrmelOr gramaticale, atestate 
În OntOgeneză. tOtOdată, am pus accent pe respectarea 
fazelOr generale de fOrmare a cOmpetenţelOr.

Condiţiile pedagogice, respectarea cărora s-a ur-
mărit în vederea realizării eficiente a principiului 
dat, au fost: 

 ▪ ralierea intervenţiilor educaţionale la fazele 
de formare a competenţei, în general, şi, în mod 
particular, la etapele fireşti de însuşire a fiecărei 
competenţe lingvistice; 

 ▪ perfectarea şi automatizarea competenţe-
lor lingvistice doar în cazul atestării unor premise 
adecvate ale copiilor, în vederea avertizării instau-
rării unor stereotipuri dinamice eronate.

Pe parcursul experimentului pedagogic s-a inten-
ţionat respectarea următoarelor faze în formarea la 
copii a com petenţelor lingvistice: faza cog ni tivă, faza 
învăţării analitice, faza sistematizării şi sintetizării, faza 
automatizării şi perfec ţionării competenţei.

În cadrul fazei cognitive s-a asigurat conştien-
tizarea şi formarea reprezentărilor corecte despre 
componentele competenţei lingvistice nominaliza-
te, pe baza demonstrării modelului lingvistic corect 
şi a explicaţiilor de rigoare oferite copiilor vizavi de 
utilizarea corespunzătoare a diverselor forme ale 
substantivului.

Faza învăţării analitice a vizat fragmentarea con-
diţionată detaliată a elementelor constitutive ale 
competenţei şi însuşirea succesivă a acestora, care 
s-a axat pe: utilizarea formei de număr a substan-
tivului, folosirea formei de gen a substantivului, 
întrebuinţarea for melor cazuale ale substantivului, 
utilizarea corectă a categoriei determinării substan-
tivului.

În cazul celei de a treia faze – sistematizarea şi 
sintetizarea – s-a realizat integ rarea elementelor 
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constitutive ale competenţei într-o structură unita-
ră, urmând ca în cadrul ultimei faze – automatizarea 
şi perfecţionarea – să se ajungă la  atingerea tuturor 
parametrilor solicitaţi de competenţa lingvistică, ni-
velul căreia are impact direct asupra rezultativităţii 
atestate în vorbire şi  comunicare: viteză, corectitu-
dine, precizie.

În implementarea demersului experimental axat 
pe formarea competenţei lingvistice nominaliza-
te s-a urmărit respectarea unei consecutivităţi, ce 
rezidă în ordinea însuşirii fireşti de către copii a ca-
tegoriilor gramaticale ale substantivului. Astfel, în 
ceea ce priveşte categoria gramaticală a numărului 
la substantive s-a respectat următoarea succesiu-
ne: folosirea substantivelor cu forme de singular şi 
plural; utilizarea substantivelor identice ca formă la 
singular şi plural; întrebuinţarea substan tivelor din 
categoria singularia şi pluralia tantum; aplicarea 
substantivelor cu mai multe forme de plural, având 
acelaşi sens şi sensuri diferite. 

Vizavi de categoria gramaticală a genului la sub-
stantive, succesiunea a fost următoarea: utilizarea 
substantivelor mobile; aplicarea formei de masculin 
şi de feminin exprimată de două substantive diferi-
te; întrebuinţarea substantivelor epicene; folosirea 
substantivelor cu două genuri şi cu sensuri diferite.

 În cadrul categoriei gramaticale a cazului am ţi-
nut cont de următoarea ordine: utilizarea substan-
tivelor în cazul nominativ, acuzativ şi vocativ; apli-
carea formei substantivului în cazul dativ;  folosirea 
formelor de genitiv ale substantivului.

Consecutivitatea acţiunilor întreprinse în forma-
rea la copii a competenţei de utilizare a formelor 
gramaticale ale substantivului a fost determinată 
de gradul de complexitate a acesteia, de nivelul 
de dificultate descris în psiholingvistică, de datele 
constatărilor care elucidau dificultăţile atestate în 
limbajul copiilor la utilizarea formelor gramaticale 
ale substantivului.

Principiul abordării complexe şi integrale a proce-
sului de formare a competenţelor lingvistice la copii 
insistă, pe de o parte, asupra formării concomitente 
a tuturor elementelor competenţei: cunoştinţe, ca-
pacităţi şi atitudini, iar pe de altă parte, acest prin-
cipiu prevede realizarea întregului proces complex 
într-un cadru unitar, cu corelarea graduală a obiec-
tivelor, conţinuturilor, tehnologiilor didactice, exi-
genţelor etc.

Realizarea practică a acestui principiu a avut loc 

prin respectarea următoarelor condiţii pedagogice:
 ▪ incitarea concomitentă a tuturor elementelor 

competenţei: cunoştinţe, capacităţi, atitudini;
 ▪ interconectarea flexibilă a premiselor existen-

te (cu circumstanţele respective) la copil în sensul 
formării competenţei lingvistice cu obiectivele pre-
conizate şi tehnologiile selectate;

 ▪ îmbinarea formelor de activitate formală cu 
cele informale şi nonformale.

Implementarea Modelului pedagogic de asigura-
re a continuităţii (MPAC) în formarea competenţelor 
lingvistice la copiii de vârstă preşcolară mare şi şco-
lară mică a vizat realizarea următoarelor obiective: 

1. Obiectiv general: formarea competenţelor 
lingvistice. 

2. Obiectiv-cadru: formarea corectitudinii gra-
maticale a vorbirii. 

3. Obiectiv de referinţă: formarea competenţei 
de utilizare a formelor gramaticale ale substantivului.

În vederea asigurării continuităţii în formarea 
la copii a competenţelor lingvistice, am urmărit 
implementarea tehnologiilor didactice cu valenţă 
maximă în formarea acestor competenţe la copiii de 
vârstă preşcolară mare şi şcolară mică. 

Prin tehnologie didactică înţelegem ansamblul 
metodelor, mijloacelor şi al modurilor de organiza-
re a procesului educaţional, din care cadrul didactic 
selecţionează elementele necesare proiectării, des-
făşurării şi evaluării unei activităţi sau unui sistem 
de activităţi didactice sau extradidactice, în funcţie 
de obiectivele, de natura conţinuturilor şi de situaţi-
ile de învăţare (G. Văideanu) [19].

Am considerat important de a determina şi im-
plementa strategiile didactice care au rol prioritar în 
formarea acestor competenţe atât la copiii de vârstă 
preşcolară mare, cât şi la elevii de vârstă şcolară mică.

Aderând la opinia cercetătorului român S. Cris-
tea, prin strategie didactică înţelegem „un model 
de acţiune cu valoare  normativă, care sugerează un 
traseu general de parcurs” [9].

Strategiile didactice cu valoare maximă în forma-
rea competenţelor lingvistice ale copiilor de vârstă 
preşcolară mare şi şcolară mică valorificate în cadrul 
experimentului au vizat: strategia axată pe compe-
tenţe; strategia centrării pe subiect.

Necesitatea transformării copilului din obiect în 
subiect al educaţiei, dictată de politicile educaţio-
nale actuale, se transpune şi în cazul procesului de 
formare la copii a competenţelor lingvistice din per-
spectiva continuităţii. 
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 Strategia centrării pe copil în procesul de forma-
re a competenţelor lingvistice se referă la implicarea 
activă a subiectului în procesul complex de achiziţi-
onare a limbii, axarea pe necesităţile copilului, va-
lorificarea maximă a potenţialului acestuia, asigu-
rarea susţinerii suportive prin încurajarea încrederii 
în forţele proprii, prin susţinerea tendinţelor de au-
torealizare şi automanifestare a comportamentului 
verbal corect.

Am constatat că unii copii obţin performanţe 
sporite acţionând în grup, alţii lucrând în diade, dar 
eficienţa sporeşte în cazul aplicării în activitatea di-
dactică a lucrului individual şi diferenţiat. Datorită 
acestui fapt, am considerat că pentru a spori efi-
cacitatea procesului de formare a competenţelor 
lingvistice, trebuie să se ţină cont de particularită-
ţile individuale ale fiecărui copil, cu alte cuvinte, am 
pus accent pe implementarea strategiei centrării pe 
subiect. 

Învăţarea centrată pe copil s-a realizat, în cazul 
cercetării noastre, prin individualizarea procesului 
de formare a competenţelor lingvistice, implicarea 
activă a copiilor de vârstă preşcolară mare şi şcolară 
mică în procesul însuşirii corectitudinii gramatica-
le a vorbirii, crearea posibilităţilor de monitorizare 
a propriei învăţări şi asumarea responsabilităţilor 
pentru atingerea scopului comunicării.

În vederea eficientizării procesului de formare a 
competenţelor lingvistice, am urmărit implementa-
rea metodelor didactice cu valenţă maximă în forma-
rea acestor competenţe la copiii de vârstă preşcolară 
mare şi şcolară mică. În acest sens, au fost aplicate în 
activitatea cu copiii următoarele metode didactice: 
modelul adultului, exerciţiul gramatical, jocul didac-
tic, compunerea scrisorilor, completarea enunţurilor 
lacunare (metode de bază), alături de conversaţie, 
explicaţie, povestire (metode complementare). Tot-
odată, metodele didactice clasice au fost îmbinate 
optimal cu metode şi tehnici interactive, reieşindu-
se din rezultatele curente atestate de copii.

Suntem de părere că un rol prioritar în formarea la 
copii a competenţelor lingvistice are aplicarea exer-
ciţiului gramatical, care, fiind monitorizat de cadrul 
didactic, reduce riscul repetării erorilor în utilizarea 
de către copii a formelor gramaticale. Astfel, pe baza 
explicaţiilor oferite copiilor în legătură cu formele 
gramaticale dificile (care pot genera greşeli) şi, evi-
dent, cu explicaţiile referitoare la erorile comise (insis-
tându-se asupra formei corecte), am evitat utilizarea 

incorectă a formelor gramaticale ale substantivului 
în realizarea altor sarcini didactice, mai complexe, în 
care au fost încadraţi ulterior copiii de vârstă preşco-
lară mare şi şcolară  mică.

În formarea la copii a competenţei de utilizare a 
formelor gramaticale ale substantivului am pus ac-
cent pe utilizarea jocului didactic. În acest sens, am 
elaborat un set de 20 de jocuri didactice care au fost 
specificate pentru fiecare dintre etapele speciale de 
însuşire a competenţei lingvistice respective şi rali-
ate la fazele generale de formare a  competenţelor.

În vederea sporirii eficacităţii exerciţiilor şi jocuri-
lor didactice în formarea competenţei de utilizare a 
formelor gramaticale ale substantivului, au fost ela-
borate şi respectate următoarele condiţii metodice: 

 ▪ racordarea tipului şi numărului de exerciţii şi 
jocuri la nivelul iniţial de formare la copii a compe-
tenţelor lingvistice; 

 ▪ aplicarea exerciţiilor şi jocurilor în ordinea în-
suşirii fireşti de către copii a categoriilor gramaticale 
ale substantivului, adică numărul, genul şi cazul;

 ▪  respectarea în cadrul fiecărei categorii gra-
maticale a “traseului”de la simplu la complex.

Pentru a facilita procesul de formare a compe-
tenţei de utilizare a formelor gramaticale ale sub-
stantivului la copiii de vârstă preşcolară mare şi şco-
lară mică am elaborat un set de materiale didactice. 
Setul a cuprins 25 de imagini, prin intermediul căro-
ra copiii au avut posibilitatea de a alcătui o diversi-
tate de enunţuri graţie faptului că planşele reflectau 
o multitudine de situaţii problematice privind utili-
zarea formelor gramaticale ale substantivului.

E de remarcat faptul că o atenţie deosebită am 
acordat materialului lingvistic utilizat de către învă-
ţător. Acest material a fost selectat cu atenţie, pen-
tru a oferi posibilitatea ca, pe baza operaţiilor de 
gândire, să se dezvăluie noile aspecte care definesc 
noţiunea sau categoria gramaticală asupra căreia se 
lucra la momentul respectiv.

Pentru a valorifica la maximum materialul ling-
vistic, am selectat, în baza Dicţionarului limbii ro-
mâne pentru clasele I-IV [12], toate substantivele 
care sunt incluse în vocabularul minim al şcolarului 
mic.  Materialul selectat a fost inclus în conţinuturile 
lingvistice aplicate în cadrul tehnologiilor didactice 
implementate în activitatea cu elevii.  

Menţionăm că la faza de automatizare şi perfec-
ţionare a competenţei am pus accent pe fixarea şi 
transferul competenţei de utilizare a formelor gra-



Intellectus 2/2013 | 77 

P
R

O
P
R

IE
T

A
T

E
A

 I
N

T
E

L
E

C
T

U
A

L
Ă

 Ş
I 

F
A

C
T

O
R

U
L
 U

M
A

N
/  

IN
T

E
L
L
E

C
T

U
A

L
 P

R
O

P
E

R
T

Y
 A

N
D

 H
U

M
A

N
 F

A
C

T
O

R

maticale ale substantivului în condiţii formale şi 
nonformale, tipice şi atipice.  De exemplu, cunos-
când faptul că cele mai frecvente forme gramaticale 
incorecte sunt cele cazuale, le-am solicitat elevilor 
să compună câte un catren în care să utilizeze cât 
mai multe cuvinte care ar răspunde la întrebarea 
„Cui ?” (pentru clasele a III-a şi a IV-a sarcina propusă 
a vizat utilizarea substantivelor proprii şi comune 
cărora le poate fi atribuită întrebarea „cui?”). 

Rezultatele obţinute au demonstrat eficacitatea 
tehnologiilor didactice implementate în vederea 
formării eficiente a competenţelor lingvistice. Pre-
zentăm în continuare unele exemple care atestă uti-
lizarea corectă de către copiii de vârstă şcolară mică 
a formelor gramaticale ale substantivului: 

 ▪ „Anei, lui Cristi şi lui Viorel / Le-a plăcut un 
ghiocel. / Ghiocelul a înflorit / Şi zăpada s-a topit.” 
(Margareta D., clasa I); 

 ▪  „Carolinei şi Marinei, / Mădălinei şi Corinei / 
Le plac florile-n câmpii, / Unde-s multe păpădii.” ( 
Andrei S., clasa a II-a); 

 ▪ „Violetei, Margaretei, / Sandei, Adrianei, Getei 
/ Le şoptesc pe la ureche  / Că sunt cele mai co-
chete.” (Adriana C., clasa a III-a); 

 ▪ „Anei, lui Radu, / Marcelei, lui Mihăiţă / Mama 
le-a împletit câte o coroniţă,  / Apoi cu drag şi cu 
fantezie / Le-a spus copiilor o poezie.” (Vasile H., cla-
sa a IV-a).

Un alt exemplu elocvent, în acest sens, a fost sar-
cina înaintată copiilor care le solicita să-şi imagineze 
situaţia în care călătoresc cu a navă în spaţiul cosmic 
şi întâlnesc o fiinţă necunoscută. Au fost rugaţi să 
redea această fiinţă prin intermediul desenului, iar 
ulterior să-l prezinte în baza următorului algoritm: 
definirea fiinţei cu un cuvânt creat convenţional; al-
cătuirea formei de plural a cuvântului format; stabi-
lirea genului pentru substantivul alcătuit; formarea 
genului opus al substantivului creat anterior; deter-
minarea formei de plural a ultimului substantiv for-
mat. În continuare, s-au creat situaţii comunicative 
care solicitau utilizarea cuvintelor create în alcătui-
rea de enunţuri dezvoltate, ca răspuns la întrebările: 
Cine este acesta / aceasta? Cine îţi spune o istorie in-
teresantă? Al cui este chipul? A cui este nava? Ai cui 
sunt ochii? Ale cui sunt braţele? Cui îi povesteşti des-
pre tine? Cui le povesteşti despre planeta Pământ?

Propunem în cele ce urmează diverse exemple 
de structurare gramaticală a substantivelor create 
de copii:   

 ▪ grupa pregătitoare: sontas – sontaşi, sontasă – 
sontase (Olivia C.); dehit – dehiţi, dehită – dehite 
(Gabriel F.);

 ▪ clasa I: prizatat – prizataţi, prizatată – priza-
tate (Margareta D.); jămidă – jămide, jămid – jămizi 
(Nicu F.);

 ▪ clasa a II-a: rudimană – rudimane, rudiman – 
rudimani (Adriana D.); lachivej – lachiveji, lachivejă – 
lachiveje (Larisa F.);

 ▪ clasa a III-a: lomatedinor – lomatedinori, lo-
matedinoră – lomatedinore (Vlad D.); faivrit – fai-
vriţi, faivrită – faivrite (Ecaterina L.); 

 ▪ clasa a IV-a: orchenorter – orchenorteri, or-
chenorteră – orchenortere (Cristina U.);  ăsacozaur – 
ăsacozauri, ăsacozaură – ăsacozaure (Stanislav M.).

Valorificarea competenţei lingvistice în utilizarea 
substantivelor noi s-a realizat datorită faptului că 
preşcolarii şi şcolarii mici, însuşind sensul formelor 
gramaticale, le-au transferat şi asupra cuvintelor 
noi: pentru substantivele masculine ce se termină 
în consoană la singular copiii  formulau pluralul fo-
losind  desinenţa –i; pluralul substantivelor femini-
ne care au la singular terminaţia –ă, au fost formate 
cu –e. De asemenea, copiii au alcătuit corect forma 
de feminin a substantivelor considerate a fi la mas-
culin, prin aplicarea sufixului –ă. Totodată, transfe-
rul a favorizat utilizarea corectă a formelor cazuale 
ale substantivelor create  în propoziţii dezvoltate: 
„Nava este a sontasei”, „Cipul este al prizatului”, 
„Ochii sunt ai rudimanelor”, „Cu plăcere îi povestesc 
lachivezului despre Planeta Pământ”, „Sunt desena-
te braţele lomatedinorului” etc.

Deşi iniţial nu ne-am propus să identificăm acest 
fapt, în urma implementării activităţii menţionate 
am observat că există o anumită interdependenţă 
dintre originalitatea cuvântului creat şi nivelul iniţi-
al al competenţei lingvistice a copiilor. Analiza pro-
duselor activităţii copiilor ne-a permis să constatăm 
că acei copii, competenţele cărora au fost apreciate 
la nivel excelent şi bun, au manifestat originalitate 
în crearea cuvintelor noi, ceea ce permite a susţine 
ideea că formarea competenţelor lingvistice are im-
pact asupra creativităţii copiilor de vârstă preşcola-
ră mare şi şcolară mică.

Rezultatele experimentale au demonstrat efica-
citatea Modelului pedagogic de asigurare a conti-
nuităţii în formarea competenţelor lingvistice la co-
piii de vârstă preşcolară mare şi şcolară mică.

Eficientizarea continuităţii în formarea compe-
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tenţelor lingvistice, care a condus la rezultate sem-
nificative, s-a realizat graţie respectării principiilor 
asigurării continuităţii (PAC) ce au direcţionat ac-
tivitatea formativă spre corelarea fazelor formării 
competenţelor cu evoluţia firească a competenţe-
lor lingvistice la copii. 

CONCLUZII: 
 ▪ Modelul pedagogic de asigurare a continuită-

ţii reprezintă un construct ideatic ce reflectă, pe de o 
parte, interconexiunea concentrică şi liniară a două 
trepte importante ale învăţământului – preşcolar şi 
primar, iar pe de altă parte, atât evoluţia firească a 
fazelor generale de formare a competenţelor, cât şi 
etapele însuşirii fiecărei competenţe lingvistice.

 ▪ Interpretarea multiaspectuală a Modelului 
pedagogic de asigurare a continuităţii (MPAC) în 
formarea competenţelor lingvistice la copiii de 
vârstă preşcolară mare şi şcolară mică a permis sta-
bilirea interconexiunii dintre toate elementele lui: 
principiile, condiţiile pedagogice, obiectivele, con-
ţinuturile, tehnologiile didactice, fazele generale şi 
etapele de însuşire a competenţei nominalizate.

 ▪ Implementarea Modelului pedagogic de asi-
gurare a continuităţii (MPAC) a fost direcţionată de 
principiile şi condiţiile pedagogice de eficientizare a 
continuităţii în formarea competenţelor lingvistice 
la copiii de vârstă preşcolară mare şi şcolară mică.   

 ▪ Aplicarea practică a Modelului pedagogic de 
asigurare a continuităţii (MPAC) a favorizat realiza-
rea continuităţii în activitatea instituţiei preşcolare 
şi a şcolii primare prin implementarea unui parte-
neriat educaţional coerent, durabil şi constructiv 
dintre agenţii educaţionali din cele două instituţii 
de învăţământ, asigurând emergenţa progresivă a 
competenţelor lingvistice la copiii de vârstă preşco-
lară mare şi şcolară mică. 

 ▪ Modelul pedagogic valorificat ilustrează im-
pactul continuităţii asupra formării eficiente a com-
petenţelor lingvistice la copiii de vârstă preşcolară 
mare şi şcolară mică din dublă ipostază: a dinami-
cii formării competenţelor lingvistice la preşcolarii 
mari şi şcolarii mici şi a organizării şi realizării con-
secvente a procesului educaţional în instituţia pre-
şcolară şi şcoala primară.  

RECOMANDĂRI:
 ▪ Realizarea continuităţii în formarea compe-

tenţelor lingvistice ale copiilor de vârstă preşcolară 
mare şi şcolară mică prin respectarea principiilor de 

asigurare a continuităţii cu impact maxim în forma-
rea acestora: principiul interacţiunii dintre activita-
tea instituţiei preşcolare şi a şcolii primare; principiul 
asigurării coerenţei şi sinergiei activităţii didactice 
din învăţământul preşcolar şi primar; principiul 
respectării evoluţiei fireşti a fiecărei competenţe 
lingvistice la vârsta preşcolară mare şi şcolară mică; 
principiul abordării complexe şi integrate a procesu-
lui de formare a competenţelor lingvistice la copii. 

 ▪ Asigurarea coerenţei în activitatea instituţiei 
preşcolare şi a şcolii primare, prin implementarea 
unui proiect de parteneriat educaţional eficient 
şi constructiv dintre cele două instituţii de învăţă-
mânt, axat pe soluţionarea unei probleme de inte-
res comun: formarea continuă şi progresivă a com-
petenţelor lingvistice la copii. 

 ▪ Monitorizarea procesului de formare a com-
petenţelor lingvistice la copiii de vârstă preşcolară 
mare şi şcolară mică prin ralierea intervenţiilor edu-
caţionale, pe de o parte, la principiile de realizare a 
continuităţii, iar pe de altă parte, la fazele generale 
interconectate cu etapele de însuşire a competen-
ţelor lingvistice.
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REZUMAT

Articolul tratează problema realizării continuită-
ţii în formarea la copii a  competenţelor lingvistice. 
Soluţionarea problemei abordate se realizează prin 
implementarea Modelului pedagogic de asigurare 
a continuităţii în formarea competenţelor lingvis-
tice la copiii de vârstă preşcolară mare şi şcolară 
mică ce vizează interconexiunea dintre activitatea 
specifică a două trepte importante ale învăţămân-
tului: preşcolar şi primar, pe de o parte, şi evoluţia 
însuşirii atât a competenţelor lingvistice, cât şi a fa-
zelor generale de formare a competenţelor, pe de 
altă parte.

ABSTRACT

The article deals with the problem of achieving 
continuity in the training of language skills in chil-
dren. The solution to the addressed problem is 
achieved through the implementation of a pedago-
gical Model to ensure continuity in the training of 
language skills in big preschool and small school-
children, aimed at the interconnection between the 
specific activity of two important stages of educa-
tion: preschool and primary education, on the one 
hand, and the development of assimilation of both 
language skills and general skill training phases, on 
the other hand. 
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Argumentarea parametrilor şi regimului 
de viteză ale brăzdarului pentru semănatul 

culturilor cerealiere

În calitate de Organe de lucru, brăzdarele maşinilOr 
pentru semănatul şi plantatul culturilOr agricO-

le se utilizează la ÎncOrpOrarea seminţelOr sau a altOr 
materiale În sOl. brăzdarele asigură acOperirea lOr cu 
pământ În scOpul creării cOndiţiilOr necesare pentru 
ÎncOlţirea şi dezvOltarea ulteriOară a plantelOr, fapt 
ce influenţează În final asupra recOltei şi respectiv a 
beneficiului. din aceste cOnsiderente calitatea lucru-
lui brăzdarului, determinată de nivelul de respectare a 
cerinţelOr agrOtehnice, jOacă un rOl deOsebit de impOr-
tant În veriga de prOducere a culturilOr agricOle. 

De cercetarea procesului de funcţionare a brăz-
darelor s-au ocupat diferiţi autori [1, 2, 3 etc.]. O 
mare atenţie în aceste cercetări s-a acordat brăz-
darelor cu discuri, fapt explicat prin sistema creată 
în lucrarea solului şi tehnologiile recomandate de 
cultivare a culturilor cerealiere. Tendinţa din ulti-
mii ani – de a dota producătorii agricoli cu tehnică 
înalt productivă – poate fi continuată nu doar prin 
majorarea numărului de maşini agricole, dar şi prin 
adaptarea maşinilor de semănat la viteze de lucru 
majorate, fapt ce necesită verificări a calităţii şi fiabi-
lităţii procesului tehnologic, în scopul modernizării 
şi elaborării unor sisteme noi de maşini.

Analiza tehnologică şi de tracţiune a procesului 
de funcţionare a brăzdarelor de patinare şi rostogo-

lire, demonstrează avantajul brăzdarelor de patina-
re şi a celor combinate [4].

În condiţiile implementării în agricultură a noilor 
tehnologii de creştere a culturilor agricole, proble-
ma utilizării brăzdarelor de patinare devine actuală, 
fapt ce se adevereşte prin tendinţele şi direcţiile de 
dezvoltare mondială a acestora. 

FORMULAREA PROBLEMEI INVESTIGAŢIEI

Din rezultatele cercetărilor brăzdarelor cu discuri 
şi modificaţiilor acestora reiese că lucrul calitativ se 
asigură la viteze de până la 10...12 km/h. În schimb, 
brăzdarele culturale şi cele tip ancoră sunt capabile 
să funcţioneze la viteze de până la 15 km/h, în con-
diţiile câmpurilor netede.

Însă majorarea considerabilă a vitezei brăzda-
rului poate avea mai multe consecinţe, una dintre 
care este aruncarea solului la o asemenea distanţă, 
încât risipirea lui ulterioară în rigolă sub unghiul ta-
luzului natural va fi imposibilă. Viteza la care semin-
ţele în rigolă vor rămâne neacoperite trebuie să fie  
considerată ca limită.

Dacă vom analiza valoarea concretă de aruncare 
a particulelor η (figura 1), atunci viteza brăzdarului, 
ca funcţie a distanţei de aruncare, poate fi determi-
nată prin expresia:

                                                                                (1)( )
b
ϕϕη

sin
cossin1 ⋅′+′= fgv
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în care
v – viteza de deplasare a brăzdarului, ms-1

g – acceleraţia gravitaţională, ms-2

f ‚ – coeficientul fricţiunii interne,
φ’ – unghiul fricţiunii interne, grade
φ – unghiul fricţiunii exterioare, grade
β – unghiul înclinării muchiei laterale a brăzda-

rului, grade.
Notând  ( ) constDf -=′+′ ϕϕ cossin1       (2)

relaţia (1) obţine forma:                                                                                 (3)

Indicele de bază pentru determinarea vitezei li-
mite de mişcare a brăzdarului este η. Pentru aceas-
ta, admitem unele condiţii ca: poziţia particulei faţă 
de suprafaţa câmpului sau, mai exact, poziţia parti-
culei de sol m

o
 se determină cu coordonatele:                                                                                                        

                                                                                           (4)

În corespundere cu această condiţie, punctul m
o
 

(figura 1), care prezintă particula de sol în momentul 
iniţial de mişcare după inerţie, se găseşte la nivelul 
fundului rigolei. Dacă acest punct, obţinând viteza 
iniţială v

o
 şi deplasându-se după inerţie de-a lungul 

planului de lunecare, va atinge suprafaţa câmpului, 
adică va parcurge distanţa dintre punctele m

o
 şi m

o
´, 

atunci toate particulele ce se află mai sus de ea vor 
ajunge la suprafaţă mai înainte decât particula m

o
.

Fig. 1. Deplasarea particulelor

Fig. 2. Proiecţia laterală a brăzdarului

În cazul în care în punctul m
o
´ viteza va fi nulă, 

atunci toate celelalte particule, conform relaţiei (5 ), 
vor continua mişcarea. 

               ,              (5)

Altfel spus, cu cât, în momentul iniţial de depla-
sare, particula este dispusă mai aproape de supra-
faţa solului, cu atât mai mult este aruncată lateral. 
Probabilitatea risipirii particulei aruncate din punc-
tul m

o
´ în rigolă, sub unghiul taluzului natural, este 

foarte mică. Pentru valori medii ale unghiului β, 
condiţia de risipire a pământului în rigolă poate fi 
determinată cu următoarea inegalitate:

                                                                                                                            
                                     (6)

Această inegalitate se bazează pe admiterea că 
unghiul fricţiunii interne este foarte aproape de un-
ghiul taluzului natural.

Rezolvarea ei va fi:                                                                                                                                                                 (7)

Unghiul fricţiunii interne pentru medii neadezi-
ve variază în limitele:                            .

De aceea, risipirea solului în rigolă din punctul 
m

o
´ este puţin probabilă şi este mai mică probabili-

tatea risipirii pământului din punctul m
1
´.

Astfel, o condiţie de determinare a vitezei limită 
a brăzdarului va fi egalarea cu zero a vitezei particu-
lei m

o
 în punctul m

o
´.

Exprimăm, deci, valoarea aruncării particulei de 
sol prin coordonata z. Din figura 1 se determină:

   





 ′

+=
24
ϕπη ztg                                (8)

Deoarece în cazul dat z=h, atunci:

   λϕπη htghtg =





 ′

+=
24                       (9)

Înlocuind valoarea η în egalitatea (3), obţinem 
viteza critică a brăzdarului:                      

                                   ,                            (10)

b
η

sin
gDv =

hhz =

( )tgfvo ϕη η ′+′-= sin15,0&

24
ϕπϕ
′

-≤′

6
πϕ =′

oo 60...34=′ϕ

b
λ

sin
ghtgDvk =
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sau                                                                 (11)

unde v
k
 – viteza critică a brăzdarului.

Această viteză este proporţională cu adâncimea 
de lucru a brăzdarului şi cu cât este mai mare adân-
cimea, cu atât mai mare poate fi viteza. Valoarea vi-
tezei, determinată de relaţia (11), este limită şi nu 
poate fi acceptată la semănat pe solurile nisipoase. 
De aceea viteza de mişcare a brăzdarului trebuie să 
fie mai mică decât cea critică şi să satisfacă inegali-
tatea:    

b
λ

sin
ghtgDv <

                                              
                                                                                  (12)

Să efectuăm calculul vitezei critice a brăzdaru-
lui. La brăzdarul cu două discuri standard unghiul 
dintre discuri este de 11038´, la cel tip ancoră, cu 
aceeaşi deplasare a muchiilor, unghiul β≈60. Pentru 
acest brăzdar ce lucrează pe sol neadeziv, coefici-
entul fricţiunii interne f′= 0,75; unghiul fricţiunii ex-
terne φ= 320, la adâncimea h=0,06m, viteza critică, 
în corespundere cu formula (11), va fi următoarea:                                                                                       

                                                                                                                                                      
     (13)

Conform cerinţelor agrotehnice, adâncimea de 
încorporare a seminţelor h

n
=2/3h

1
, deci viteza ad-

misibilă de semănat trebuie să fie:

                                                                                               (14)

La semănatul pe soluri adezive această viteză va 
fi puţin mai mare. Este evident faptul că semănatul 
la asemenea viteze, cu brăzdare obişnuite, practic 
este imposibil, deoarece seminţele nu vor fi acope-
rite. În acest caz, înălţimea de risipire a solului h

n
=0, 

iar adâncimea rigolei rămase h
n
′=h.

Acoperirea normală a seminţelor cu sol va avea 
loc în cazul când h

1
′→0, însă satisfacerea completă 

a acestei condiţii, la semănatul cu viteze majorate, 
cu brăzdare afânătoare este, evident, imposibilă.

Schimbarea constructivă a brăzdarelor anali-
zate ne permite, într-o mică măsură, să schimbăm 
adâncimea rigolei rămase. După cum se observă 
din figura 2, tăietura oblică a părţii inferioare a fălcii 
brăzdarului, de la vârf până la punctul m

1
, duce la 

această micşorare. În acest caz, stratul mai uscat de 
pământ, care se află mai sus de punctul m

1
, la adân-

cimea h, este aruncat lateral la distanţa ce cores-
punde vitezei lui critice. Stratul mai umed, ce se află 
mai jos de punctul m

1
, datorită tăieturii fălcii, nu se 

( ) ϕϕ
b
λ cossin1

sin
′+′⋅= fghtgvk

supune unei deplasări considerabile după inerţie, şi 
după trecerea brăzdarului se risipeşte în rigolă, aco-
perind seminţele încorporate.

Putem presupune că adâncimea rigolei rămase 
va fi egală sau puţin mai mare decât adâncimea so-
lului situat în punctul m

1
, pentru acoperirea căreia 

va fi nevoie de grape nivelatoare.
Proiecţia laterală a brăzdarului cu muchia tăia-

tă este prezentată în figura 2, unde r – este raza de 
rotunjire a părţii anteriore, egală cu a – jumătatea 
oricărei proiecţii; l – lungimea muchiei laterale a 
brăzdarului.

Astfel, analiza de forţă şi tehnologică a procesu-
lui de lucru a brăzdarului tip ancoră la viteze majo-
rate ne permit să concluzionăm următoarele: brăz-
darul pentru viteze majorate trebuie să fie îngust, să 
aibă secţiunea transversală a părţii frontale în formă 
semicilindrică, iar muchiile lui trebuie să fie înclina-
te în interior sub un unghi ψ şi să fie tăiate oblic de 
la vârful brăzdarului (fundul rigolei) spre suprafaţa 
câmpului, cu înălţimea h

n
. Înălţimea tăieturii poate 

fi determinată analitic din expresia:                                 

  (15)

METODELE ŞI PROCEDURILE UTILIZATE

În scopul determinării rezistenţei la tracţiune a 
brăzdarului experimental, în comparaţie cu brăz-
darul standard modificat şi brăzdarul tip ancoră, în 
canalul cu sol a fost efectuat un experiment pe baza 
planului trifactorial necompoziţional Boks-Benchin 
BB3. La baza încercărilor de laborator a stat princi-
piul deplasării relative a brăzdarului faţă de sol. 

127,9 -= msvk

1
max 18,6 -= msv

367,02745,7 ahhn -=

Fig. 3. Vedere generală a instalaţiei

1- panoul de comandă, 2 - aparatul de înregistrare,  
3 - amplificatorul, 4 - bateria de acumulatoare, 5 - dis-
pozitivul de frânare, 6 - transmisia prin curea, 7 - am-
breiajul, 8 - motorul electric, 9 - dispozitivul de cuplare, 
10 - dinamometru, 11 - sistemul de pârghii, 12 - cutia 
de viteze
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Căruciorul experimental (figura 3) se deplasează 
pe şine de-a lungul canalului cu lungimea de 30m 
şi este acţionat de motorul electric (8) A02-42-6 cu 
puterea de 4kw, mişcarea este transmisă la roţile 
motrice prin intermediul următoarelor mecanisme: 
ambreiaj (7); cutie de viteze (12); transmisie prin cu-
rea (6) şi reductoare. Sistemul pentru suspendarea 
mostrelor experimentale prezintă un cadru montat 
pe rulmenţi şi un sistem de pârghii (11), care permit 
instalaţiei tenzometrice să înregistreze rezistenţa 
brăzdarului.

Înregistrarea realizărilor fiecărui experiment pe 
hârtia diagramică s-a efectuat la stabilirea mişcării 
căruciorului. Diagramele au fost prelucrate pentru 
sectorul de 10m de deplasare a căruciorului în ca-
nal. Valoarea medie a ordonatelor diagramelor s-a 
determinat prin metoda planimetrică [5]. 

REZULTATE ŞI DISCUŢII

Nivelurile de variaţie a factorilor (tabelul 1) au 
fost justificate de rezultatele cercetărilor teoretice şi 
experimentale. 

Tabelul 1 
Nivelurile de variaţie a factorilor

Nivelul
Codificarea factorilor

Viteza de deplasare Adâncimea de încorporare Tipul brăzdarului
X1 V, m/s X2 h, m X3 Numărul brăzdarului

superior +1 3,4 +1 8 +1 N3

mediu 0 1,85 0 6 0 N1

inferior -1 0,3 -1 4 -1 N2

unde
N1- brăzdarul experimental;
N2- brăzdarul disc;
N3- brăzdarul tip ancoră.

Calculele după metodele respective a coeficien-
ţilor regresiei, cu evaluarea ulterioară a valorii lor au 
permis de a obţine următorul model al rezistenţei:

        (16)

Relaţia (16) în forma generală reflectă influenţa 
factorilor menţionaţi asupra rezistenţei la tracţiune a 
brăzdarului. În special, modelul arată că cea mai mare 
influenţă asupra rezistenţei brăzdarului o are viteza 
de mişcare şi adâncimea lui de lucru, în acea parte a 
relaţiei unde ele sunt legate cu efectele lineare.

Ca efect general al modelului analizat se pre-
zintă, de asemenea, dependenţele lineare-cubice 
ale rezistenţei la tracţiune a brăzdarului de viteza 
de mişcare. În ceea ce priveşte influenţa factorilor 
comuni asupra rezistenţei, cea mai semnificativă in-
fluenţă o are factorul comun al vitezei de mişcare şi 
tipul brăzdarului.

Generalizând şi comparând rezultatele expe-
rienţelor, observăm că cea mai mică rezistenţă o 
prezintă brăzdarul experimental, fapt confirmat prin 
rezultatele obţinute anterior şi concluziile referitoare 
la utilizarea brăzdarului experimental pentru semă-
natul culturilor cerealiere.

În acelaşi timp, pentru aprecierea mai detaliată 
a influenţei vitezei de mişcare şi a adâncimii de în-
corporare a seminţelor, a fost efectuat un plan bi-
factorial de tipul 32. Planul şi matricea de calcul sunt 
prezentate în tabelul 2.

323121
2
3

2
2

2
1321 22,639,839,496,184,790,929,645,1426,2230,62 XXXXXXXXXXXXR ++-+-++++=

Tabelul 2 
Valorile planului bifactorial

Nr. 
crt.

Matrice de calcul a modelului pătrat Rezultatele calculate după 
modelul pătrat

yi=x0 x1 x2 x1
2 x2

2 x1x2 yi Δi 
2 Δi

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 90,96 90,96 90,96 90,96 90,96 90,96 84,545 41,1500 1693,3000

2 74,62 74,62 -74,62 74,62 74,62 -74,62 74,965 0,1190 0,0140
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 60,92 -60,92 60,92 60,92 60,92 -60,92 59,445 2,1760 4,1730

4 26,42 -26,42 -26,42 26,42 26,42 26,42 31,705 27,9300 780,1530

5 75,24 75,24 0 75,24 0 0 81,330 37,0881 1375,5270

6 50,96 -50,96 0 50,96 0 0 47,150 14,5161 210,7171

7 62,94 0 62,94 0 62,94 0 68,845 34,8690 1215,8489

8 53,79 0 -53,79 0 53,79 0 50,185 12,9960 168,8966

9 63,34 0 0 0 0 0 61,090 5,0625 25,6289

Coeficienţii regresiei, obţinuţi în rezultatul cal-
culelor, cu evaluarea ulterioară a valorilor acestora, 

ne-au permis de a determina modelul rezistenţei la 
tracţiune a brăzdarului experimental.

                                   (17)21
2
2

2
121 54,458,115,333,909,1708,61 XXXXXXRex --+++=

Fig. 4. Reprezentarea grafică a planului factorial 

Din analiza modelului grafic (figura 4) al funcţiei 
reiese că limita admisibilă pentru efectuarea cali-
tativă a semănatului culturilor cerealiere cu folosi-
rea brăzdarului experimental trebuie considerată 
viteza de mişcare până la 3,4 m/s la adâncimea de 
încorporare a seminţelor culturilor cerealiere de la 
0,04 până la 0,08m. 

Fig. 5. Brăzdar experimental

Analiza datelor prezentate ne permite să afir-
măm că cercetările şi presupunerile teoretice au 
fost corecte. Iar forma brăzdarului experimental (fi-
gura 5), determinată pe cale analitică şi demonstra-
tă pe cale experimentală, este una raţională.

CONCLUZII 

1. Brăzdarul pentru viteze majorate trebuie să 
fie îngust, să aibă secţiunea transversală în formă 
semicilindrică a părţii frontale, iar fălcile laterale tre-
buie să fie înclinate în interior, fiind tăiate oblic şi de 
dimensiuni nu prea mari.

2. Cea mai semnificativă influenţă asupra rezis-
tenţei o are factorul vitezei de mişcare, cu o cotă mai 
mare cu aproximativ 56% faţă de adâncimea de lu-
cru şi 31% faţă de tipul brăzdarului.

3. Forma şi parametrii brăzdarului experimental 
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oferă o reducere a rezistenţei la tracţiune în medie 
cu 14%.

4. Brăzdarul experimental poate efectua semă-
natul calitativ al culturilor cerealiere la viteza de 
mişcare de până la 3,4 m/s, în intervalul de variaţie 
a adâncimii de încorporare a seminţelor de la 0,04 
până la 0,08m.
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REZUMAT

În articol sunt prezentate datele cercetărilor 
analitice şi experimentale care au avut ca scop de-
terminarea parametrilor constructivi optimi ai brăz-
darului experimental pentru semănatul culturilor 
cerealiere la viteze de lucru majorate. 

În baza datelor obţinute, brăzdarul experimental 
a demonstrat o micşorare a rezistenţei cu aproxi-
mativ 14% în comparaţie cu modelele cercetate, la 
viteza de lucru de 3,4m/s.

ABSTRACT

The paper presents the experimental and analyt-
ical research data aimed at determining the optimal 
constructive parameters of the experimental crop 
sowing coulter at increased operation speeds.

Based on the data obtained, the experimental 
sowing coulter demonstrated a decrease in resis-
tance by approximately 14% in comparison with 
the models examined, at the operation speed of  
3.4 m/s.
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Biomonitorizarea mediului  
prin intermediul Apis mellifera L

|Olesea gliga,                                                          
cercetătOr ştiinţific,                                                                          
institutul de ecOlOgie şi geOgrafie al aşm

Apis MelliferA are O impOrtanţă enOrmă atât pentru 
menţinerea echilibrului ecOsistemelOr naturale şi 

antrOpizate, cât şi pentru rOlul său ecOnOmic şi sOcial 
exprimat prin beneficiile rezultate din pOlenizarea dirijată 
a culturilOr agricOle şi valOrificarea prOduselOr apicOle 
Oferite (pOlen, miere, prOpOlis, ceară).

Albinele participă la polenizarea a 250 000 de 
specii de plante, asigurând polenizarea a cca 130 
de culturi agricole şi sporind cu 30 la sută   produc-
tivitatea acestora. Indirect, multe specii de animale 
trăiesc datorită plantelor polenizate de albine. Din 
totalul insectelor polenizatoare, albinele reprezintă 
80% [1]. 

Marele om de ştiinţă Einstein afirma: “Daca albi-
nele ar dispărea, nu ne-ar mai rămâne de trăit decât 
patru ani”.

În această ordine de idei, constatăm că în ulti-
mele decenii situaţia acestei specii devine tot mai 
alarmantă în întreaga lume (SUA, Spania, Marea 
Britanie, Germania etc.). Pierderea masivă a coloni-
ilor de albine a devenit o problemă majoră a lumii 
moderne. Chestiunea în cauză a fost abordată şi de 
europarlamentari, fiecare ţară venind cu propria ex-
plicaţie privind dispariţia alarmantă a coloniilor de 
albine. 

Evident, cercetătorii şi oamenii de ştiinţă au fost 
primii care au încercat să dezvăluie misterul dispa-
riţiei, aparent, fără cauze clare, a coloniilor de albi-
ne, sindrom pe care l-au denumit Colony Collapse 

Disorder (CCD). Pentru investigarea gradului de 
ameninţare cu dispariţia polenizatorilor, s-au investit 
sume enorme. Potrivit unui raport al World Watch In-
stitute, o treime din populaţiile de albine domestice 
au dispărut deja, aceeaşi soartă aşteptându-le şi pe 
speciile de albine sălbatice. Se presupune că posibilii 
factori care au cauzat dispariţia coloniilor ar fi: pesti-
cidele, virusurile, stresul, agricultura intensivă, radia-
ţiile electromagnetice, schimbările climatice s.a. 

MATERIALE ŞI METODE

În calitate  de obiect al cercetării a fost luat me-
diul ambiant şi albina meliferă care trăieşte în acest 
mediu. A fost efectuat un studiu amplu al informaţi-
ei ştiinţifice privind biomonitorizarea mediului am-
biant prin intermediul albinei melifere ca potenţial 
bioindicator al mediului. 

REZULTATE ŞI DISCUŢII

 ▪ Conceptul de biomonitorizare şi eficienţa 
biomonitorizării prin intermediul albinelor

Actualmente, problemele ecologice şi, în speţă, 
dezvoltarea apiculturii se bucură de o atenţie deo-
sebită. În multe ţări ale lumii, inclusiv în cele dezvol-
tate, în ultimul timp se pune accentul pe conceptul 
de biomonitorizare a mediului cu ajutorul albinelor. 
Este o direcţie nouă  de  exploatare  a acestor insec-
te folositoare, care implică concomitent un spectru 
larg de discipline ca: apicultura, botanica, medicina, 
toxicologia, radioecologia etc., prin intermediul că-
rora ar fi posibilă  caracterizarea situaţiei ecologice 
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a zonelor geografice. Adică, prin evaluarea stării de 
sănătate a coloniilor de albine şi a calităţii unor pa-
rametri fizico-chimici ai produselor obţinute, s-ar 
putea  estima gradul de poluare a mediului ambiant 
în diferite zone: terenuri agricole,  zone industriale, 
zone de agrement, oraşe etc. [2].

Biomonitorizarea mediului prin intermediul al-
binelor ar putea prezenta impactul tuturor facto-
rilor abiotici şi biotici într-un ecosistem. Albinele 
absorb poluanţii direct din apă şi aer, iar indirect – 
prin intermediul nectarului şi polenului pe care le 
colectează. Pe aceasta cale Apis meliffera devine o 
sursa de producere a produselor apicole poluate 
(Русакова Т.М. и др., 2006) [3].

O familie de albine numără până la 60 mii de al-
bine lucrătoare, dintre care până la 30 mii cercetea-
ză teritoriul din jurul stupului. În timpul unui zbor 
de cules, albina vizitează 50-100 de flori. Zborul 
efectiv al albinei melifere fiind de 3 km de la stupi-
nă, în căutarea hranei ea poate acoperi o suprafaţa 
de 12 km, astfel oferindu-ne, în ansamblu, o imagi-
ne reprezentativă a stării locului şi a condiţiilor me-
diului din zona de recoltare.  Prin aceşti factori,  al-
binele  sunt  expuse continuu contaminanţilor pre-
zenţi în zona din jurul stupinei, pe durata activităţii 
lor în căutarea hranei [1].

Albina meliferă şi produsele ei (polen, propolis, 
miere, ceară ş.a.) pot furniza o cantitate adecvată de 
material biologic, ce poate fi lesne colectat şi anali-
zat pe parcursul întregului an (Crane, 1975).

Dacă ne referim la biologia albinei, câteva carac-
teristici o fac să fie un adevărat detector ecologic: 
este un organism aproape omniprezent, cu cerinţe 
modeste de hrană; având corpul acoperit cu peri, 
reţine uşor particulele ce vin în contact cu acesta; 
se bucură de o regenerare continuă; are o durată de 
viaţă medie; este extrem de sensibilă la produsele 
de protecţie a plantelor (pesticide); se dovedeşte a 
fi de mare mobilitate, ceea ce permite monitoriza-
rea unei suprafeţe impunătoare [4].

 În calitate de indicator al poluării mediului, al-
binele dau dovadă de un şir de capacităţi specifice: 
sunt foarte sensibile la unii poluanţi, au proprieta-
tea de a acumula poluanţii în ţesuturile lor sau a le 
concentra în produsele proprii, deci pot fi folosite ca 
indicatori de reacţie şi ca indicatori acumulativi. În-
trucât albinele sunt extrem de sensibile la pesticide 
(Porrini ş.a., 2003), acestea pot fi folosite ca indicatori 

de reacţie prin determinarea acţiunii toxicantului 
asupra biosistemului. Pe de altă parte, albinele sunt 
capabile să acumuleze unele elemente în ţesuturile 
corpului sau să le concentreze în produsele lor [5].

 Eficienţa biomonitorizării mediului prin interme-
diul  Apis mellifera a fost demonstrată pe parcursul 
anilor de numeroşi cercetători  (K.C. Jones, 1986; V. 
Balestra, G. Celli, 1992; M. Enrique ş.a., 2001; Porrini 
C., ş.a., 2003; G. Balayrianis and P. Balayrianis, 2008; 
M. Perugini, 2011 ş.a.). În lucrările lor aceştia au de-
monstrat că albina meliferă este un bun indicator 
biologic, care detectă rapid deteriorarea chimică a 
mediului ambiant [6, 7, 8, 9]. 

Pe parcursul mai multor ani, Apis mellifera a 
constituit subiectul diferitor investigaţii şi poate fi 
considerată, după Stoker (1980), un „bioindicator 
ideal”. Astfel, timp de două decenii, un grup de cer-
cetători italieni de la „Guido Grandi”, Departamentul 
de entomologie al Universităţii din Bologna, a stu-
diat albina meliferă ca bioindicator al pesticidelor, 
al metalelor grele şi radionuclizilor în multe zone 
din Italia. Rezultatele cercetărilor au demonstrat cu 
prisosinţă  sensibilitatea albinelor la aceşti poluanţi.

Aproape toate sectoarele de mediu (solul, ve-
getaţia, apa, aerul) sunt vizitate de albina meliferă. 
În rezultat, în stup sunt aduse cele mai diverse pro-
duse (nectar, polen, propolis, apă ş.a.), iar odată cu 
produsele – şi poluanţii întâlniţi în cale. Acest fapt 
poate avea un impact foarte grav, contaminându-se  
populaţia de albine şi produsele lor, iar prin acestea 
din urmă – şi oamenii [fig. 1] [5].

  

Fig. 1. Diagrama substanţelor poluante răspândite în 
mediul ambiant. Zona gri indică sectoarele de mediu 

vizitate de albine (preluată după Porrini , 2003)  
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 ▪ Circuitul poluanţilor (Persistent organic 
pollutants – POPs) şi metalelor grele (MG) în lan-
ţul trofic

Problema pesticidelor, atât în Republica Moldo-
va cât şi în întreaga lume, este considerată drept 
una dintre cele mai stringente probleme de me-
diu, care afectează ecosisteme întregi, afectând, 
evident, şi polenizatorii, populaţia de albine. În ţă-
rile din Europa au fost efectuate mai multe studii 
de verificare pentru a evalua impactul pesticidelor 
asupra albinelor (Porrini ş.a., 2003). Utilizarea pes-
ticidelor în agricultură poartă un caracter global. În 
agricultura Moldovei, deceniile de aplicare intensi-
vă a pesticidelor (1970-1990) au condus la poluarea 
solurilor, resurselor acvatice, plantelor agricole şi 
tehnice care, în consecinţă, au dăunat mult sănă-
tăţii omului. Decalajul semnificativ dintre volume-
le de pesticide introduse în  ţară şi cele utilizate în 
agricultură a avut drept consecinţă acumularea în 
gospodării a unor cantităţi mari de pesticide inutili-
zabile şi interzise [10].

Trăsătura distinctivă a pesticidelor este stabili-
tatea lor chimică extraordinară: unele POPs (DDT, 
lindan s.a.) rezistă în stratul arabil de sol şi peste 30-
40 de ani după utilizare, lăsând grave urme de con-
taminare şi persistând, de asemenea, în produsele 
apicole (polen, propolis, miere, ceară).

Încă din anii ’30 ai secolului XX , a fost demons-
trată  relaţia dintre albine şi conţinutul de metale 
în mediul înconjurător (E. Крейн, 1984), cu toate 
că majoritatea metalelor, în anumite concentraţii,  
sunt necesare organismelor vii. Însă conţinutul lor 
excesiv în sol are drept consecinţă faptul că meta-
lele grele se acumulează în plante, de la care, prin 
lanţul trofic, se transmit albinelor şi, respectiv, pro-
duselor acestora şi oamenilor, având urmări grave 
asupra sănătăţii populaţiei. De asemenea, metalele 
grele prezente în atmosferă se pot depozita pe perii 
corpului albinei, astfel ajungând  în stup odată cu 
polenul, sau pot fi absorbite  împreună cu nectarul 
florilor, prin intermediul apei şi a manei. Anume pe 
aceste căi nimeresc MG în produsele apicole [11,12].

Circuitul poluanţilor, atât al pesticidelor cât şi al 
metalelor grele, bioacumularea lor în lanţul trofic 
constituie o problema actuală, de o însemnătate 
ştiinţifică şi practică deosebită, aflându-se în vizo-

rul mai multor cercetători şi oameni de ştiinţă din 
întreaga lume. 

Am remarcat deja faptul că poluanţii pătrund 
prin lanţul trofic în produsele apicole, având un im-
pact  negativ atât asupra populaţiei de albine, cât şi 
asupra sănătăţii oamenilor. Totodată, pătrunderea 
poluanţilor (pesticidelor, metalelor grele) în mediul 
nostru de viaţă contaminează lanţurile trofice. Aces-
tea din urmă pot fi mai simple sau mai complicate. 
De exemplu :    

 ▪ Aer – sol – plante – om
 ▪ Aer – sol – plante – animale – om 
 ▪ Aer – sol – plante – albine – produse apicole – 

om
De-a lungul acestor lanţuri trofice se produce 

fenomenul de amplificare biologică, adică creşterea 
toxicităţii. Deci, atât pesticidele, cât şi metalele gre-
le se concentrează la fiecare nouă verigă a lanţului, 
astfel încât la capătul lanţului concentraţia lor creş-
te de sute şi chiar mii  de ori comparativ cu cea de la 
începutul lanţului [5]. Din literatura de specialitate 
este cunoscut faptul că sunt necesari 10-20 de ani 
pentru ca depunerile de pesticide organoclorurate 
să se reducă îndoit, în mod natural. În acest context, 
menţionăm că practic orice organism de pe planetă 
este purtător al diferitor compuşi organici persis-
tenţi [10].

CONCLUZII

Folosirea albinei melifere în calitate de bioindi-
cator al mediului prezintă în Republica Moldova un 
avantaj, deoarece permite:

- estimarea calităţii mediului ambiant al diferite-
lor zone antropice din ţară;

- cunoaşterea gradului de puritate şi a stării de 
conservare şi regenerare a diferitelor spaţii geogra-
fice;

- delimitarea zonelor cu niveluri diferite de se-
curitate bio şi planificarea utilizării terenurilor prin 
analiza indicatorilor de risc ai mediului;

- derularea unor cercetări ştiinţifice privind core-
larea poluanţilor în lanţul trofic al naturii;

- utilizarea acestor studii pentru a sprijini certifi-
catele de calitate, atât pentru produsele alimentare, 
cât şi pentru proiectele turistice orientate.    
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REZUMAT

Este descrisă Apis mellifera ca potenţial bioindica-
tor al mediului ambiant. S-a analizat conceptul de bi-
omonitorizare şi eficienţa biomonitorizării prin inter-
mediul albinelor, circuitul poluanţilor în lanţul trofic.

Cuvinte-cheie: Apis mellifera, bioindicatori, mo-
nitorizare, lanţul alimentar, poluanţi.

ABSTRACT

This paper describes Apis mellifera as a potential 
bioindicator of the environment, analysis of the bio-
monitoring concept and biomonitoring efficiency 
through bees, pollutants circuit in the food chain. 

Keywords: Apis mellifera, bioindicators, monitor-
ing, food chain, pollutants. 
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  научно-ИССледоВательСкИй центр 
«прИкладнаЯ И экологИчеСкаЯ хИмИЯ», 
гоСударСтВенный унИВерСИтет молдоВы  

Новые достижения биогазовой 
технологии  

полученИе бИогаза ЯВлЯетСЯ Важной чаСтью общей 
концепцИИ уСтойчИВого разВИтИЯ, оСноВанной 

на ИСпользоВанИИ ВоССтанаВлИВаемого раСтИтельного 
СырьЯ, С раСчетом чаСтИчной замены И экономИИ неВоз-
обноВлЯемых ВИдоВ энергетИчеСкИх реСурСоВ – нефтИ, 
 углЯ, прИродного газа.

Развитие технологий анаэробного сбражива-
ния жидких и твёрдых отходов предприятий по 
переработке сельскохозяйственной продукции 
является одним из перспективных направлений 
в производстве биогаза из растительного сырья 
и органических отходов агропромышленного 
комплекса. Энергетическим материалом могут 
служить жидкие отходы винодельческого, спир-
топерегонного, пивоваренного, дрожжевого и 
мясомолочного производств, твёрдые и жидкие 
отходы переработки различных видов зерновых 
культур, картофеля, сахарной свеклы, фруктов, 
овощей и др.

Биогаз – продукт анаэробного разложения ор-
ганических веществ. Перечень органических суб-
стратов, который можно использовать для произ-
водства биогаза, является огромным по сравне-
нию с тем, который сейчас используется. Установ-
лено, что 86% биогазового потенциала содержит-
ся в сельскохозяйственном сырье и лишь 8% − в 
промышленных и коммунальных отходах [1, 2]. 

Биогазовая технология – одна из древнейших, 
которая родилась из известного всем «болотно-
го газа». Однако она находится все время в раз-
витии. В мире действуют многие тысячи биогазо-
вых установок, а в Китае они уже  исчисляются 
миллионами. Только Молдова – в числе отстаю-
щих. Реально в Молдове в настоящее время дей-
ствует только одна биогазовая станция в с. Ко-
лоница, построенная усилиями инженера В. Мо-
рару. Но она сейчас испытывает трудности, по-
скольку, пока она строилась, решением госу-
дарственных структур животноводческая фер-
ма была неоправданно приватизирована, лишив 
сырьевой базы для ее функционирования.  Ра-
нее построенная по правительственному гран-
ту Голландии на АО «Avicola» в Вадул-луй-Водэ 
биогазовая станция закрыта из-за недостаточно-
го понимания важности проблемы администра-
цией этой птицефабрики и отсутствия должно-
го менталитета. Однако постепенно биогазовая 
технология находит в Молдове пути развития. 
Примером служит хозяйство в с. Фырлэдень, где 
под руководством Т. Унгуряну завершается стро-
ительство метантенков суммарным объемом 
около 2,5 тыс. куб. м (м3).

В Молдове 32 спиртоперегонных производ-
ства (СП), начинает развиваться  производство 
биоэтанола в качестве добавки для автомобиль-
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ного транспорта. При производстве 1 л спир-
та ректификата образуется 10-13 л барды. Так, 
например, количество барды, планируемое на 
винзаводе «Agrovin-Bulboaca» может достигнуть 
1500 м3/сутки или 30,0-35,0 тыс. м3/год. Ожидае-
мый выход биогаза – 3 млн. 300 тыс. м3/год.

Теоретические и практические основы био-
газовой технологии, развитые нами на протяже-
нии последних лет в творческом сотрудничестве 
со специалистами других научных школ Молдо-
вы*, позволили предложить новые конкуренто-
способные решения, получившие более 30 па-
тентов Молдовы. Практическая апробация этих 
технологий ранее осуществлена на пилотной 
биогазовой установке на винзаводе «Bardar».

Несмотря на кажущуюся простоту, это нау-
коемкая технология. Согласно теории решения 
творческих изобретательских задач, они реша-
ются в сфере высокой науки с применением ред-
ко применяемых физических, химических и био-
химических явлений и эффектов с привлечени-
ем знаний и достижений смежных наук и пере-
бором сотен возможных сочетаний для поиска и 
выбора принципиально новых решений. Они от-
носятся к 4-му классу классификации ТРИЗ. По-
следней нашей важной разработкой является 
принципиально новое направление по интен-
сификации процессов анаэробного биохимиче-
ского сбраживания жидких отходов виноделия и 
спиртоперегонной промышленности, и увеличе-
нию выхода биометана почти до уровня его со-
держания в природном газе. В основе этой раз-
работки лежит использование природных био-
логически активных веществ (БАВ) и микродо-
бавок. Среди испытанных соединений наилуч-
шие результаты были получены при использова-
нии композиционной микродобавки типа «БИО-
СТИМ», которая позволила увеличить скорость 
процесса анаэробного сбраживания в 2-3 раза, 
что влечет за собой соответствующее снижение 
капитальных затрат на строительство метантен-
ков, а выход биометана повысился с 55-60% до 
90-92%, что существенно увеличило его тепло-
творную способность для соответствующей ко-
генерации тепловой и электрической энергии.

Барда СП представляет собой жидкую су-
спензию желтоватого цвета с влажностью 91,3%-
91,6%, незначительным содержанием сухого ве-

щества – 8,4%-8,8% и кислой реакцией среды 
(pH=5,4). Содержание общего углерода состав-
ляет 4,25% от сырой и 49,5% от сухой массы от-
хода. Отход характеризуется высокими показа-
телями ХПК и БПК5 – 28250 и 17800 мгО2/л соот-
ветственно. Исходная барда содержит аэробную 
гетеротрофную микрофлору. После нейтрали-
зации и подщелачивания барда может быть ис-
пользована как среда для культивирования ме-
танобразующих бактерий.

Осадок сточных вод использовали в качестве 
источника метанобразующих микроорганиз-
мов. Микробиологические исследования осадка 
сточных вод показали, что он является материа-
лом со слабощелочной реакцией (pH=7,5), обла-
дает повышенным содержанием органического 
вещества (в среднем 21,3%). Это обуславливает 
высокую численность бактерий, CO2–продуци-
рующую способность отхода и его дегидрогеназ-
ную активность. Установлено, что осадок сточ-
ных вод является биологически активным мате-
риалом, в микробном сообществе которого пре-
обладают бактерии. Численность грибов незна-
чительна. Содержание микробного углерода со-
ставляет 2,5 мгС/г осадка. Одна тонна отхода со-
держит в среднем 5,0 кг сухой микробной био-
массы. Осадок сточных вод содержит метано-
бразующие бактерии в количестве 350 •103 КОЕ* /
грамм.  

Исследования начальной стадии развития 
процесса анаэробного брожения барды свиде-
тельствуют о достаточно сложном сочетании 
различных биохимических редокс-процессов. 
Данные газохроматографических исследований 
количественного состава выделяющегося биога-
за показали, что кинетика биохимического про-
цесса в отсутствии БАВ после его инокуляции ха-
рактеризуется первоначальным выделением во-
дорода, содержание которого в выделяющемся 
газе постепенно возрастает  до максимума 7-10% 
через 4-6 суток. Затем количество биоводоро-
да начинает снижаться, и в составе биогаза по-
является угарный газ (СО), содержание которо-
го на 9-11 сутки процесса также проходит через 
максимум (около 7%). И только на третьей стадии 
процесса (через 10-12 суток), по мере снижения 
содержания Н2 и СО, в составе биогаза появля-
ется метан. После чего количество метана в газе 
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постепенно возрастает и через 16-20 суток ста-
билизируется на уровне 58-62%. При этом БПК в 
биореакторах понижается с 23200 до 2800.

Эти процессы, протекающие в анаэробных 
условиях на первоначальной ацетогенной ста-
дии биохимических реакций, можно связать с 
образованием промежуточных продуктов бро-
жения – пирувита, формиата, ацетальдегида и 
пиридиннуклеотидов (НАД(Ф)Н2). В результа-
те, консорциум микроорганизмов способен при 
брожении восстанавливать протоны, избавля-
ясь от избытка восстановителя. Выделение водо-
рода и СО2 происходит вследствие их разложе-
ния согласно схемам:

Пирувит → Ацетил-КоФ + СО2 + Н2; 

Формиат → СО2 + Н2; 

Ацетальдегид → Ацетат + Н2; 

НАД(Ф)Н2 → НАД(Ф) + Н2. 

При этом выделение водорода катализирует-
ся двумя ферментами: гидрогеназой и специфи-
ческой СО-гидрогеназой, работающими вместе. 
В связи с этим, в отсутствии конечного акцепто-
ра электронов (кислорода, нитратов, нитритов и 
др.), начинает выделяться угарный газ (СО). 

Для протекания этих реакций анаэробно-
го брожения консорциум бактерий использует 
органические соединения. Согласно известным 
данным, среди их представителей найдено 25% 
родов бактерий, таких как Escherichia coli, а также 
патогенные для человека бактерии Salmonella, 
представленных в определителе бактерий  Бер-
ги. Наряду с выделением водорода часть невы-
свобожденной энергии, выделяемой в процес-
сах брожения органического вещества, расходу-
ется на образование других побочных продук-
тов, среди которых уксусная кислота, которая 
обуславливает некоторое смещение рН среды в 
кислую сторону. 

Одна из основных биохимических реакций, 
связанных с выделением водорода в результа-
те так называемой шифт-реакции, основана на 
конверсии образующегося в промежуточных 
биохимических условиях  угарного газа (СО), с 
молекулами воды в одну стадию по уравнению: 
СО + Н2О → СО2+ Н2, используя эту реакцию для 
дополнительного получения энергии. По мере 
развития биохимического процесса количество 
выделяющегося СО в составе биогаза сокраща-

ется, вплоть до его полного отсутствия, в резуль-
тате его взаимодействия с молекулами воды, и 
начинает выделяться только водород. Затем, по 
мере развития биохимического процесса и раз-
вития метаногенных микробактерий и их жизне-
деятельности происходит метаногенная транс-
формация СО2 и водорода с молекулами воды 
СO2 + 4H2 → CH4 + 2H2O, и с другими промежу-
точными соединениями с выделением метана, 
выход которого становится превалирующим.

Механизм энергетических процессов мета-
ногенов еще не расшифрован, но общие прин-
ципиальные положения установлены. Получе-
ние энергии, по крайней мере при окислении Н2, 
сопряженном с восстановлением СО2, связано 
с функционированием электрон-транспортной 
системы, включающей дегидрогеназы, перенос-
чики электронов и редуктазы. В качестве де-
гидрогеназ идентифицированы гидрогеназа и 
формиатдегидрогеназа. 

Учитывая характер влияния БАВ на дегидро-
геназную активность, были проведены исследо-
вания процессов в присутствии ингибирующих 
метаногенные процессы добавок на стимулиру-
ющий характер  процессов биохимического вы-
деления биоводорода. Это представляет прак-
тическую важность для развития биоводород-
ной энергетики.

Согласно полученным экспериментальным 
данным, в присутствии добавок некоторых со-
единений тритерпеноидного ряда, содержание 
водорода в течение первых 10 суток нарастало 
и достигло значений 67,8 и 40,2%. Однако, выде-
ление водорода не приводит к снижению БПК. 
Оценка баланса количества выделенного водо-
рода и элементов органических соединений в 
биомассе явно свидетельствует в пользу того, 
что отщепление водорода происходит не столь-
ко вследствие их биохимического расщепле-
ния и минерализации органических веществ, но, 
главным образом, с участием атомов водорода 
молекул воды в этом процессе. 

Объяснение механизма действия БАВ с изо-
преноидной молекулярной структурой, по-
видимому, связано с селективным ингибирова-
нием деятельности метаногенных бактерий, ко-
торые снижают активность дегидрогеназы. В 
связи с этим водород, который в отсутствие БАВ  
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используется метаногенами на выделение мета-
на,  переориентируется на процессы его выделе-
ния в молекулярном виде. 

Ингибирующая способность предложенных 
терпеноидных соединений в качестве стабили-
заторов биоводородного процесса заключается 
в сильной ненасыщенности их молекул, структу-
ра которых характеризуется наличием в их мо-
лекулах двойных связей (до 2-3 в молекулах мо-
нотерпеноидов, до 7-8 – в тетратерпеноидах (ка-
ратеноиды). Другой особенностью является раз-
нообразие циклических структур: от 1 цикла до 
5-6 циклов в структуре их молекул в различных 
сочетаниях: сочлененных, конденсированных, 
трех-, пяти- и гексачленных цикла, и гетероци-
клов, содержащие кислород.

Еще одной особенностью молекулярного 
строения тритерпеноидов является сочетание 
в одной и той же молекуле различных функцио-
нальных групп и структурных группировок, как, 
например, спирокетальная группировка в сте-
роидных сапогенинах. Благодаря такому разно-
образию химических структурных элементов, 
соединения  предложенных нами БАВ из клас-
са растительных веществ терпеноидной приро-
ды  выполняют роль переносчиков кислорода и 
электронов в биохимических процессах, а так-
же проявлению мембранотропной активности, 
способствующей изменению проницаемости 
мембран микроорганизмов и их электрическо-
го потенциала. В свою очередь, изменение про-
ницаемости клеточных мембран приводит к на-
рушению гомеостаза клеток микроорганизмов, 
вследствие чего некоторые органеллы и энзимы 
теряют свои функции, которые в процессах ме-
таногенного брожения приостанавливают функ-
ционирование гидрогеназ и ингибируют про-
цесс метаногенеза, что приводит к переориента-
ции процесса метанообразования на конверсию 
СО и Н2О для выделения молекулярного биово-
дорода. В связи с этим, только 15-20% биомассы 
используется в биоводородной технологии.

Так как основным источником получаемого 
биоводорода является вода, до 80% биомассы не 
используется в этом процессе. Поэтому с практи-
ческой точки зрения становится выгодным про-
водить биохимический процесс брожения в две 
стадии: на первой стадии в отдельном биореак-

торе осуществлять стабилизированный процесс 
получения биоводорода, а на второй, в следую-
щем биореакторе, для более полного использо-
вания энергии биомассы, переключить его рабо-
ту на метаногенный биохимический процесс для 
получения биометана по известной технологии.

Таким образом, вводимые в биомассу барды 
БАВ из класса растительных веществ изопрено-
идной природы избирательно снижают актив-
ность дегидрогеназы, ингибируют работу мета-
ногенных микроорганизмов и предотвращают 
вероятность трансформации процесса фермен-
тации в метаногенез. В этих условиях процесс 
ферментации избирательно переключается на 
реакции,  связанные с биохимическим взаимо-
действием первоначально образующегося СО с 
молекулами воды по схеме: СО + Н2О → Н2 + СО2, 
а также и других реакций, которые обуславлива-
ют преимущественное выделение биоводорода.  
При этом за счет торможения процессов метано-
генеза практически происходит полное прекра-
щение выделения метана. Источником получае-
мого водорода является главным образом вода, 
и в меньшей степени – органический субстрат. 
В суммарном биохимическом процессе в этих 
условиях не используемый метаногенами водо-
род молизуется и выделяется в свободном моле-
кулярном виде (Н2) в повышенных количествах. 
Более того, в этих условиях более интенсивно 
начинает работать часть консорциума микроор-
ганизмов, ответственных за реакции биохимиче-
ского выделения водорода, способствуя повы-
шению общей эффективности этих процессов.

 Это открывает новое направление в биогазо-
вой технологии. В результате повышается про-
изводительность процесса биохимического по-
лучения молекулярного биоводорода и увели-
чивается его выход в составе биогаза. Исполь-
зование органического субстрата сельскохозяй-
ственных отходов для этой цели, включая бар-
ду от процессов дистилляции виноматериалов и 
спиртоперегонки, удешевляет процесс его био-
химического получения. Стабилизация процесса 
выделения водорода в этом случае может быть 
достигнута поддержанием концентрации пред-
ложенных БАВ на заданном уровне. 

Необходимо отметить такую особенность 
биоводородной технологии: выделяющийся мо-
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лекулярный водород в биореакторе блокирует 
работу микроорганизмов, что при разработке 
биореакторов требует принятие мер по интен-
сификации процессов массообмена, массопере-
носа и непрерывного отвода повышенных коли-
честв биоводорода из реакторов.

Получаемый биоводород (с его 50-70%-ным 
содержанием в биогазе, остальное преимуще-
ственно – СО2), может использоваться в сво-
ем исходном состоянии без специальной под-
готовки как эффективное энергетическое сред-
ство для получения тепловой и электрической 
энергии с помощью промышленных когенера-
ционных установок, как газовое топливо в авто-
мобильном транспорте, так и в качестве сырье-
вой базы в химической промышленности. По-
лучаемый биоводород также можно использо-
вать для различных целей, в том числе для то-
пливных элементов для энергоснабжения жи-
лых комплексов.

Однако, поскольку развитие промышленной 
биоводородной технологии в мире находится на 
начальной стадии, для более широкого его при-
менения необходимо предусмотреть разработ-
ку смежных технологий его использования, та-
ких как его очистка от примесных газов, система 
хранения, способ транспортировки и др. 
_____________________
     *Работа выполняется по Международному проекту 
STCU №5832. Авторы благодарят докторов наук Д. Унгу-
ряну (Технический университет Молдовы), В. Ненно (Го-
сударственный университет Молдовы), И. Сеньковскую 
(лаборатория микробиологии Института почвоведения 
и агрохимии им. Н. Димо АН Молдовы) за участие в про-
ведении экспериментальных работ.
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РЕФЕРАТ

Получение биогаза является важной частью 
общей концепции устойчивого развития, осно-
ванной на использовании восстанавливаемо-
го растительного сырья, с расчетом частич-
ной замены и экономии невозобновляемых ви-
дов энергетических ресурсов – нефти, угля, при-
родного газа. Развитие технологий анаэробного 
сбраживания жидких и твёрдых отходов пред-
приятий по переработке сельскохозяйственной 
продукции является одним из перспективных 
направлений в производстве биогаза из расти-
тельного сырья и органических отходов агро-
промышленного комплекса.

REZUMAT

Producția de biogaz este o componentă impor-
tantă a conceptului general de dezvoltare durabilă 
bazată pe utilizarea materiei prime vegetale, având 
drept miză înlocuirea parțială şi economisirea re-
surselor energetice non-regenerabile – petrol, căr-
bune şi gaze naturale. Dezvoltarea tehnologiei de 
fermentare anaerobă a deşeurilor solide şi lichide la 
întreprinderile de prelucrare a produselor agricole 
constituie o direcţie de mare perspectivă în sectorul 
de producere a biogazului din materia primă vege-
tală şi deşeuri organice existente în cadrul comple-
xului agro-industrial.

ABSTRACT

Production of biogas is an important part of the 
overall concept of sustainable development, based 
on the use of renewable raw plant material, calcu-
lating the partial replacement and saving of non-
renewable types of energy resources - oil, coal and 
natural gas. The development of the technology for 
anaerobic fermentation of liquid and solid waste 
of the agricultural product processing enterprises 
is one of the promising areas in the production of 
biogas from raw plant material and organic waste 
of the agro-industrial complex.
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Obţinerea sării dietilamoniu  
de hiperforină din herba de sunătoare 

(Hypericum perforatum L.)

hiperfOrina este cOnsiderată În prezent drept unul 
dintre principalii cOmpOnenţi farmacOlOgic activi 

În herba de sunătOare (hypericum perfOratum l.), căreia 
i se atribuie efect antidepresant, antimicrObian, antitumO-
ral ş. a. [1, 2]. 

Însă, oxidarea destul de uşoară a hiperforinei în 
contact cu oxigenul din atmosferă o face să fie in-
stabilă atât în procesul de prelucrare a plantei, cât 
şi la păstrarea produsului vegetal, produselor ex-
tractive şi formelor farmaceutice industriale [3, 4]. 
Una din soluţiile problemei date poate fi izolarea 
hiperforinei în formă de săruri, care sunt mult mai 
stabile decât forma acidă. Procedeele de obţinere a 
acestora, descrise în literatură, rezultă din hiperfori-
na preventiv izolată, fie din CO2 extracte ale herbei 
de sunătoare, care conţin în jur de 30% hiperforină 
[5]. Aceste tehnici sunt destul de costisitoare, dato-
rită volumului mare de lucru la izolarea hiperforinei 
în stare pură, precum şi din cauza utilizării utilajului 
complicat şi costisitor la extracţia cu dioxid de car-
bon.

OBIECTIVELE LUCRĂRII

Scopul prezentei lucrării a constat în elaborarea 
unui procedeu relativ simplu de obţinere a unei sări 
stabile de hiperforină din extractele hidroalcoolice 
de sunătoare, fără izolarea preventivă a hiperforinei.

MATERIALE ŞI METODE

În studiu au fost utilizate părţi aeriene uscate 
de sunătoare (vârfurile plantei), recoltare din flora 
spontană în faza de înflorire şi începutul fazei de fruc-
tificare.

Extracţia s-a efectuat prin metoda descrisă mai 
jos, dar pot fi utilizate şi metode tradiţionale, dacă 
asigură protejarea hiperforinei de la oxidare.

Pentru analiza mostrelor de materie primă şi 
produselor obţinute din ea s-a utilizat cromatogra-
ful de lichide Jasco seria LC–2000, dotat cu detector 
UV cu şir de diode (DAD). Separarea cromatografică 
s-a efectuat pe coloane analitice cu fază inversă [6]. 
Reactivele şi solvenţii pentru HPLC au fost procura-
te de la “Sigma”.
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REZULTATE ŞI DISCUŢII

Analiza preventivă a mostrelor herbei de sună-
toare, recoltate din flora spontană în regiunea de 
centru a Republicii Moldova, a arătat că conţinutul 
de hiperforină (recalculat la masă uscată) în părţi ae-
riene înflorite constituie 3-5%, iar în fructe necoapte 
ajunge la 7-10%. Astfel, fructele de sunătoare pre-
zintă o materia primă mai avantajoasă, deşi nu se 
consideră produs vegetal farmacopeic pentru obţi-
nerea hiperforinei.

OBŢINEREA EXTRACTULUI DE SUNĂTOARE

Pentru reducerea pierderilor de hiperforină din 
cauza influenţei oxigenului din atmosferă s-a apli-
cat extracţia la temperatură înaltă într-o instalaţie 
de laborator, descrisă recent [7]. În extractor, se 
încarcă, puţin compactat, circa 0,5 kg de produs 
vegetal uscat, fragmentat până la dimensiunile par-
ticulelor 5-10 mm. Extracţia optimală a hiperforinei 
se obţine la utilizarea solventului hidroalcoolic cu 
concentraţia de 80-90% şi viteza de alimentare de 
500-700 ml/oră.

Capacitatea încălzitorului se stabileşte în aseme-
nea mod, încât valorile de temperatură ale soluţiei 
extractive curgătoare să se situeze în intervalul de 
70-75°C. Procesul se efectuează până se obţine 1,8-
2,0 l de extract, apoi alcoolul din şrot se recuperea-
ză cu vapori de apă. Randamentul hiperforinei la 
extracţia prin metoda dată constituie 82-87%.

OBŢINEREA SĂRII DIETILAMONIU DE HIPER-
FORINĂ 

La extractul obţinut se adaugă, amestecând, so-
luţie de hidroxid de sodiu cu concentraţia de 60% 
până la pH-ul 11,0-11,5 (potenţiometric). La aceas-
tă etapă, o parte considerabilă din acizii organici şi 
compuşii fenolici se precipită sub formă de săruri 
de sodiu, formând o soluţie concentrată răşinoasă 
de culoare aproape neagră. Ea se separă prin cen-
trifugare timp de 3-5 min. la accelerarea a 500-1000 
g şi se aruncă. Din extractul alcalinizat se rectifică 
alcoolul etilic, până la volumul reziduului de 1/10-
1/8 din volumul iniţial. Rectificatul poate fi utilizat 
repetat pentru extracţia materiei prime. La reziduul 
rămas, fiind cald încă, se adaugă 10 ml soluţie de 
sulfit de sodiu 20% (în calitate de antioxidant) şi di-
etilamină, în surplus de 1,3-1,5 ori în raport cu can-
titatea stoichiometrică, calculată din conţinutul su-

mei de hiperforină şi adhiperforină în extract sau în 
materia primă. Apoi se adaugă, amestecând perma-
nent, 700-800 ml de apă cu viteza volumetrică de 
200-400 ml/oră. Sarea dietilamoniu de hiperforină 
se cristalizează în formă de plăci, care apoi se separă 
prin filtru de sticlă cu porozitatea mare, se spală cu 
apă până când lichidul ce se scurge devine incolor 
şi se usucă la temperatura de 40-50°C. În dependen-
ţă de calitatea materiei prime, se obţine 15-40 g de 
produs finit cu randamentul de aproximativ 86% de 
la valoarea teoretică, iar randamentul rezultativ al 
hiperforinei este de 70-75% din conţinutul acesteia 
în materia primă vegetală.

PROPRIETĂŢILE FIZICO-CHIMICE ALE SĂRII 
DIETILAMONIU DE HIPERFORINĂ

Produsul obţinut prezintă o pulbere cristalină de 
culoare albă cu nuanţă surie sau crem, fără miros şi 
gust. Este uşor solubil în etanol 96% şi cloroform, 
solubil în etanol 70%,  puţin solubil în acetonitril, 
practic insolubil în apă şi hexan. Conţine nu mai 
puţin de 97% din suma sărurilor dietilamoniu de 
hiperforină şi adhiperforină. Raportul hiperforină : 
adhiperforină constituie în jur de 10:1 – 13:1 şi este 
egal cu raportul corespunzător în materia primă din 
care a fost obţinut produsul.

Pierderea la uscare (105-110°C) constituie 0.4-
0.6%, cenuşa totală – 0.02-0.06%, intervalul de to-
pire – 146-153°C.

Substanţa este destul de stabilă în stare solidă, 
păstrată în locuri uscate, iar în soluţii se oxidează 
uşor cu oxigenul atmosferic. Se preconizează că 
aceasta va fi utilizată la prepararea formelor farma-
ceutice solide.

PURIFICAREA SĂRII DIETILAMONIU DE 
HIPERFORINĂ 

30 g de sare dietilamoniu de hiperforină se spală 
cu acetonitril pe filtru de sticlă cu porozitate mare 
până când lichidul ce se scurge devine incolor, apoi 
se recristalizează din acetonitril fierbinte şi se usucă 
la temperatura 40-50°C. Se obţin circa 27 g de pro-
dus purificat în formă de cristale rombice incolore. 
După determinarea conţinutului sărurilor dietila-
moniu de hiperforină şi adhiperforină prin metoda 
normalizare internă, acest produs poate fi utilizat 
în calitate de substanţă de referinţă pentru analiza 
materiei prime, produselor extractive şi formelor 
farmaceutice.
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CONCLUZII

A fost elaborat un procedeu relativ simplu şi ief-
tin de obţinere a sării dietilamoniu de hiperforină 
nemijlocit din extractele hidroalcoolice ale herbei 
de sunătoare, fără o izolare preliminară a hiperfo-
rinei în stare pură. S-au studiat proprietăţile fizico-
chimice ale substanţei obţinute.

Elaborarea procedeului de obţinere a acestei sub-
stanţe va permite efectuarea studiului farmacologic 
şi implementarea acesteia în industria chimico-far-
maceutică la producerea formelor farmaceutice.
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REZUMAT

În prezenta lucrare se descrie un nou procedeu 
de obţinere a sării dietilamoniu de hiperforină, ne-
mijlocit din extractele hidroalcoolice ale herbei de 
sunătoare, fără o izolare preliminară a hiperforinei 
în stare pură. Procedeul constă în înlăturarea pre-
liminară din extract a unei părţi considerabile din 
acizii organici şi compuşii fenolici, prin tratarea lui 
cu soluţie hidroxid de sodiu, cu eliminarea ulteri-
oară a alcoolului şi formarea sării dietilamoniu de 
hiperforină în stare cristalină. S-au studiat proprie-
tăţile fizico-chimice ale substanţei obţinute.

Procedeul elaborat este destul de simplu şi eco-
nomic şi va permite efectuarea studiului farmacolo-
gic şi implementarea acestei substanţe în industria 
chimico-farmaceutică. De asemenea, este descrisă 
procedura de purificare, după care sarea dietilamo-
niu de hiperforină poate fi utilizată în calitate de 
substanţă de referinţă.

Cuvinte-cheie: Hypericum perforatum L., izola-
rea hiperforinei, sarea dietilamoniu de hiperforină.

ABSTRACT

In the present work a new way of obtaining the 
diethylammonium salt of hyperforin immediately 
from hydro-alcoholic extracts of Hypericum perfo-
ratum, without preliminary isolation of hyperforin 
in the pure state is described. The procedure con-
sists in the preliminary disposal of the most orga-
nic acids and phenolic bonds from the extract by 
treating with sodium hydroxide solution followed 
by alcohol removal and formation of crystalline die-
thylammonium salt of hyperforin. Physical and che-
mical properties of the obtained substance have 
been studied.

The developed procedure is simple, economic 
and will allow to carry out pharmacological resear-
ches and to introduce this substance in the pharma-
ceutical industry. It is also described the purification 
procedure after which the diethylammonium salt of 
hyperforin can be used as a reference substance.

Keywords: Hypericum perforatum L., hyperforin 
isolation, diethylammonium salt of hyperforin.
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Сравнительная характеристика способов 
сушки дубовой клепки 

|Александр ЛУКАНИН1,
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                                               Тариель ПАНАХОВ3, 

                                    Думитру БРАТКО4

 1 Лаборатория мониторинга сырьевых ресурсов дЛя винодеЛия института агроэкоЛогии и 
природопоЛьзования наан, доктор технических наук, профессор, академик национаЛьной 
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сотрудник

технологИчеСкаЯ подготоВка клепкИ к проИзВод-
СтВу ВИнных И коньЯчных бочек на украИнСкИх 

предпрИЯтИЯх Имеет рЯд СущеСтВенных недоСтаткоВ, ко-
торые оСтаютСЯ неИзменнымИ С 1958 года. метод еСте-
СтВенной СушкИ дубоВой клепкИ «под наВеСом», кото-
рый актИВно ИСпользуют на большИнСтВе бондарных, 
ВИнодельчеСкИх И коньЯчных заВодах И СегоднЯ, ЯВлЯ-
етСЯ ошИбочным И неэффектИВным.

Некоторые отечественные производители ду-
бовой клепки и бочек для выдержки вин и их 
дистиллятов, исходя из экономических причин, 
проводят двойственную политику в рекламе и 
производстве готовой продукции. Официально 
декларируют, что для производства бочек они 
используют клепку, высушенную в естественных 
условиях не меньшее 2-3 лет, а фактически изго-не меньшее 2-3 лет, а фактически изго- меньшее 2-3 лет, а фактически изго- 2-3 лет, а фактически изго- фактически изго-
тавливают бочки из клепки, которую искусствен- бочки из клепки, которую искусствен- из клепки, которую искусствен- клепки, которую искусствен- которую искусствен-
но сушат в паровых сушилках на протяжении 
40-50 суток, что является признаком недобросо--50 суток, что является признаком недобросо- суток, что является признаком недобросо-суток, что является признаком недобросо-
вестной конкуренции.

В Украине и в странах бывшего СССР отсут- Украине и в странах бывшего СССР отсут- и в странах бывшего СССР отсут- странах бывшего СССР отсут-
ствуют экспресс-методики определения качества 
древесины дуба для бочек. Качество древесины 
дуба бочки определяют по органолептическим 
и физико-химическим показателям вин и их дис- физико-химическим показателям вин и их дис- вин и их дис- их дис-
тиллятов после использования бочки (клепки) на 
протяжении 1,5-3 лет [4]. На винно-коньячных за- 1,5-3 лет [4]. На винно-коньячных за- винно-коньячных за- за-
водах также отсутствуют аналитические данные 
относительно классификации, качественных по-, качественных по- качественных по-
казателей древесины дуба и бочки [5]. 

Дефицит информации и знаний о заготовке 
клепочного кряжа, изготовления и подготовки 
дубовой клепки для производства новых бочек 
и для закладки клепки в крупные резервуары с 
винным дистиллятом, делает невозможным про-, делает невозможным про- делает невозможным про-
изводство конкурентоспособной бочки, и как 
следствие - вин, коньяков Украины и бренди. 

Нами проведена сравнительная характери- проведена сравнительная характери-
стика способов предварительной подготовки 
клепки при производстве бочек и использова-при производстве бочек и использова- и использова- использова-
ния ее при закладке в крупные  резервуары - ее 
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естественная сушка-созревание под навесом 
(контроль), и для сравнения - под открытым не-
бом, а также ускоренным способом в паровой 
сушилке.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Для изучения влияния разных способов 

сушки-созревания клепки на накопление  аро- клепки на накопление  аро- накопление  аро-  аро- аро-
матических компонентов древесины дуба была 
заготовлена и складирована в штабеля клепка 
для созревания под навесом (контроль) и в от- созревания под навесом (контроль) и в от- (контроль) и в от-(контроль) и в от-и в от- от-
крытых штабелях (опыт).

Сравнительные исследования сушкисозрева- 
ния клепки проводили на протяжении 3-8 лет 
на традиционных для бондарных предприятий 
штабелях клепки длиной 1000 мм, в которых за- длиной 1000 мм, в которых за- 1000 мм, в которых за-мм, в которых за-, в которых за- которых за- за-
готовки в соседних пластах клепки сориентиро- соседних пластах клепки сориентиро- пластах клепки сориентиро- сориентиро-
ваны под углом 90о, а прокладки в рядах состав- прокладки в рядах состав- в рядах состав- состав-
ляют 4-5 см. Нижний ряд штабеля находился на 
высоте 400 мм от поверхности земли. 

Высота штабелей составляла 1,5-2,3 м. Влаж- составляла 1,5-2,3 м. Влаж-составляла 1,5-2,3 м. Влаж- 1,5-2,3 м. Влаж-м. Влаж-. Влаж- Влаж-
ность древесины определялась кондуктоме-
трическим электровлагомером согласно ДСТУ 
4922:2008. 

Закладку контрольных и исследуемых образ-
цов клепки проводили в крупные резервуары с 
молодыми винными дистиллятами (коньячными 
спиртами) урожая 2004 г., полученными из сорта 
винограда Ркацители в промышленных услови-в промышленных услови- промышленных услови-
ях ВАТТ АПФ «Таврия» (г. Новая Каховка, Херсон-» (г. Новая Каховка, Херсон- Новая Каховка, Херсон- Каховка, Херсон- Херсон-
ская обл.). 

Метод исследований естественного запаса 
компонентов древесины дуба. 

Метод основан на максимальной экстрак- основан на максимальной экстрак- на максимальной экстрак- максимальной экстрак-
ции компонентов дуба из исследуемого образца 
древесины в воду и спирт - с дальнейшим ана- в воду и спирт - с дальнейшим ана- дальнейшим ана-
лизом в них фенольных и ароматических компо- в них фенольных и ароматических компо- фенольных и ароматических компо- и ароматических компо- ароматических компо-
нентов.

Для определения содержимого фенольных 
веществ древесину дуба измельчали. После это- дуба измельчали. После это- измельчали. После это-. После это- После это-
го 10 г фракции с размером частиц 0,3-0,45 мм 
переносили в мерную колбу на 250 см3, заливали 
75 см3 воды при температуре 20°С, оставляли на 
4 часа при этой же температуре, после чего сли- часа при этой же температуре, после чего сли- при этой же температуре, после чего сли- этой же температуре, после чего сли- же температуре, после чего сли- температуре, после чего сли-, после чего сли- после чего сли-
вали и фильтровали. В древесину прибавляли 75 
см3 воды при температуре 75°С, оставляли на 5 
часов при этой же температуре, после чего сли- при этой же температуре, после чего сли- этой же температуре, после чего сли- же температуре, после чего сли- температуре, после чего сли-, после чего сли- после чего сли-
вали и фильтровали. Потом в древесину снова 

прибавляли 75 см3 воды при температуре 20°С, 
оставляли на 1 час при этой же температуре, по- этой же температуре, по- же температуре, по- температуре, по-, по- по-
сле чего сливали и фильтровали. Экстракты сме- и фильтровали. Экстракты сме- фильтровали. Экстракты сме-. Экстракты сме- Экстракты сме-
шивали и определяли концентрацию водорас- и определяли концентрацию водорас- определяли концентрацию водорас-
творимых фенольных веществ.

К древесине после водной экстракции зали- древесине после водной экстракции зали- зали-
вали 50 см3 спирта 60 % об. и оставляли на 24 
часа при температуре 65°С, после чего слива- при температуре 65°С, после чего слива- температуре 65°С, после чего слива- 65°С, после чего слива- после чего слива-
ли и фильтровали. В экстракте измеряли кон- и фильтровали. В экстракте измеряли кон- фильтровали. В экстракте измеряли кон-. В экстракте измеряли кон- экстракте измеряли кон-
центрацию спирторастворимых фенольных ве-
ществ, и ароматических компонентов. Концен-, и ароматических компонентов. Концен- ароматических компонентов. Концен-. Концен- Концен-
трацию фенольных веществ в древесине иссле- в древесине иссле- древесине иссле-
довали в водных и спиртовых экстрактах - с по- в водных и спиртовых экстрактах - с по- водных и спиртовых экстрактах - с по- и спиртовых экстрактах - с по- спиртовых экстрактах - с по- - с по- по-
мощью спектрофотометра СФ-46 в соответствии 
с ДСТУ 4112.41:2003.

Определение концентрации ароматических 
компонентов в древесине дуба проводили сле- в древесине дуба проводили сле- древесине дуба проводили сле- дуба проводили сле- сле-
дующим образом: 1 г исследуемой древесины 
дуба, измельченной  с внутренним стандартом 
(амиловый спирт, 10 мг/кг), экстрагировали 10 
см3 диэтилового эфира в течение 2 ч. Эфирный 
экстракт испаряли до объема 0,05 см3 и прово-
дили хроматографические анализы на капил- хроматографические анализы на капил- на капил- капил-
лярных колонках SE-30 и FFAP (30 м).

Концентрации ароматических компонентов 
дуба в коньячных спиртах определяли хромато- коньячных спиртах определяли хромато- спиртах определяли хромато- определяли хромато-
графическим методом путем прямого ввода про- методом путем прямого ввода про- путем прямого ввода про- прямого ввода про- ввода про-
бы. Анализ проводили на газовом хроматогра-. Анализ проводили на газовом хроматогра- Анализ проводили на газовом хроматогра- проводили на газовом хроматогра- газовом хроматогра-
фе «Кристалл-2000» с пламенно-ионизационным 
детектором, капиллярная колонка ВИТОКАП-
АL-0.3 СП, фаза - VІTOWAX-F, длина - 50 г, вну-50 г, вну- вну-
тренний диаметр - 0,32 мм.  Органолептическую 
оценку коньячных спиртов проводили по 100 
бальной системе.

Минимальные концентрации главных арома- концентрации главных арома-
тических компонентов дуба, винных дистилля- дуба, винных дистилля- винных дистилля-
тов и экстрактов определяли методом одориме- и экстрактов определяли методом одориме- экстрактов определяли методом одориме- методом одориме- одориме-
трии [3].  

Сушка-созревание клепки под навесом и в 
открытых штабелях

С целью сравнения двух способов сушки-
созревания клепки под навесом и в  открытых 
штабелях с повышенным ферментативным воз- повышенным ферментативным воз-
действием колоний микромицетов на трансфор-в на трансфор- трансфор-
мацию ароматических компонентов древесины 
были отобраны образцы клепки для выдержки 
с винным дистиллятом через 1 месяц и через 2 
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года после выпиливания клепки из кряжа дуба 
черешчатого и дуба скального возрастом более 
100 лет из лесхозов Западноукраинского лесо- из лесхозов Западноукраинского лесо-
степного округа. Древесину с поверхности клеп- округа. Древесину с поверхности клеп- Древесину с поверхности клеп- клеп-
ки отбирали пластами на глубине 0-3 мм, 4-6 мм, 
7-9 мм методом фрезирования.

Измерения концентрации компонентов в 
древесине дуба исследуемых образцов клепки, 
влияющих на ароматические и вкусовые пока- на ароматические и вкусовые пока- ароматические и вкусовые пока- и вкусовые пока- вкусовые пока-
затели вин и их дистиллятов, свидетельствуют 
об эффективности способа сушки-созревания 
клепки под открытым небом. 

1. После 2 лет сушки-созревания клепки из 
древесины дуба черешчатого и дуба скального 

разными способами, концентрация сиреневого 
альдегида в дистилляте с исследуемыми образ- в дистилляте с исследуемыми образ- дистилляте с исследуемыми образ-
цами возросла:

– для древесины дуба черешчатого из откры- древесины дуба черешчатого из откры- дуба черешчатого из откры- черешчатого из откры-
того штабеля -  в 3 раза, 

– для древесины дуба черешчатого из штабе- древесины дуба черешчатого из штабе- дуба черешчатого из штабе- черешчатого из штабе-штабе-
ля под навесом  - в 2,5 раза, 

– для древесины дуба скального из открытого 
штабеля - в 2,9 раза, 

– для древесины дуба скального из штабеля 
под навесом - в 2,5 раза. 

Наибольшую концентрацию сиреневого аль-
дегида имеет древесина из внешних пластов 
клепки (рис. 1).

Рис. 1. Концентрация сиреневого альдегида в винном дистилляте, выдержанном 6 месяцев 
с дубовой клепкой разного срока и способа сушки

2. После 2 лет сушки-созревания клепки из 
древесины дуба черешчатого и дуба скального 
разными способами, концентрация ванилина в 
винном дистилляте, выдержанном с этой клеп-, выдержанном с этой клеп- выдержанном с этой клеп- с этой клеп- этой клеп-
кой возросла:

– для древесины дуба черешчатого из откры- древесины дуба черешчатого из откры- дуба черешчатого из откры- черешчатого из откры-
того штабеля  - в 7 раз,

– для древесины дуба черешчатого из штабе- древесины дуба черешчатого из штабе- дуба черешчатого из штабе- черешчатого из штабе-штабе-
ля под навесом - в 5 раз,

– для древесины дуба скального из открытого 
штабеля  - в 3 раза,

– для древесины дуба скального из штабеля 
под навесом - в 2 раза.

Наибольшую концентрацию ванилина выяв-
лено в спирте, выдержанном с древесиной из 
внутренних пластов клепки из открытых штабе- клепки из открытых штабе- открытых штабе-
лей, и из внешних пластов клепки в накрытых 
штабелях.
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3. После 2 лет сушки-созревания клепки из 
древесины дуба черешчатого и дуба скального 
разными способами количество виски-лактонов 
в коньячном спирте, выдержанном с этой древе-, выдержанном с этой древе- выдержанном с этой древе- с этой древе- этой древе-
синой выросла:

– для древесины дуба черешчатого из откры- древесины дуба черешчатого из откры- дуба черешчатого из откры- из откры-
того штабеля - в 1,8 раза, 

– для древесины дуба черешчатого из накры- древесины дуба черешчатого из накры- дуба черешчатого из накры- черешчатого из накры-
того штабеля - в 1,3 раза, 

– для древесины дуба скального из открытого 
штабеля - в 2,5 раза,

– для древесины дуба скального из накрытого 
штабеля - в 1,9 раза.

Наибольшая концентрация виски-лактонов 
была обнаружена в древесине из внутренних 
пластов клепки (рис. 2). 

Рис. 2. Концентрация виски-лактонов в винном дистилляте,  выдержанном с дубовой
 клепкой разного срока и способа сушки на протяжении 6 месяцев

4. Трансформация и повышение концентра- Трансформация и повышение концентра-и повышение концентра- повышение концентра-
ции ароматических компонентов древесины 
дуба во время выдержки клепки в открытых шта- клепки в открытых шта- открытых шта- шта-
белях происходят интенсивней, в сравнении с 
древесиной, высушенной в штабелях находя-штабелях находя- находя-
щихся под навесом.

5. Концентрация сиреневого альдегида и ва- Концентрация сиреневого альдегида и ва- и ва- ва-
нилина в древесине дуба черешчатого была 
больше, в сравнении с дубом скальным. Концен-в сравнении с дубом скальным. Концен- сравнении с дубом скальным. Концен- с дубом скальным. Концен- скальным. Концен-. Концен- Концен-
трация виски-лактонов в древесине дуба скаль-в в древесине дуба скаль-в древесине дуба скаль- дуба скаль-
ного заметно выше, в сравнении с дубом череш- заметно выше, в сравнении с дубом череш-, в сравнении с дубом череш- в сравнении с дубом череш-
чатым. 

Естественная и искусственная сушка дубо- и искусственная сушка дубо- искусственная сушка дубо-
вой клепки

Цель: сравнение качественных показателей 
древесины дуба после естественной сушки клеп- дуба после естественной сушки клеп- после естественной сушки клеп- клеп-
ки в открытых штабелях и искусственной сушки 
- в паровой сушилке конвективного типа, в режи-в паровой сушилке конвективного типа, в режи- паровой сушилке конвективного типа, в режи- типа, в режи- режи-
ме средней интенсивности.

Исследования проводились на образцах 
клепки дуба черешчатого возрастом более 100 
лет из лесхозов Западноукраинского лесостеп- из лесхозов Западноукраинского лесостеп-
ного округа. 

Срок естественной сушки-созревания клепки 
из одной и той же партии свежераспиленного ду-
бового кряжа составлял 36 месяцев, искусствен- 36 месяцев, искусствен- месяцев, искусствен-, искусствен- искусствен-
ной сушки - 40 суток. 
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Таблица 1 
Влияние способа сушки на накопление ароматических компонентов  

                                 древесины дуба клепки

№
п/п      Наименование Единицы 

измерения

Естественная сушка-
созревание,
36 месяцев

Искусственная сушка,
40 суток

1 Фенольные вещества мг/г 38,7 56,08

2 Сухой экстракт мг/г 21,6 24,9

3 Виски-лактоны
(сis + trans) b–метил–g–

окталактоны
мкг/г 6,00 1,46

4 Ванилин мкг/г 2,73 0,59

5 Сиреневый альдегид мкг/г 6,15 1,375

6 Эвгенол мкг/г 1,579 0,58

Способ естественной сушки-созревания дубо-
вой клепки способствует большему накоплению 
концентрации виски-лактонов - в 4,11 раз; вани-в - в 4,11 раз; вани- - в 4,11 раз; вани- 4,11 раз; вани- вани-
лина - в 4,63 раза, сиреневого альдегида - в 4,47 
раз, эвгенола - в 2,7 раза, по сравнению с искус-эвгенола - в 2,7 раза, по сравнению с искус-вгенола - в 2,7 раза, по сравнению с искус-а - в 2,7 раза, по сравнению с искус- - в 2,7 раза, по сравнению с искус- раза, по сравнению с искус-
ственной сушкой. Концентрация фенольных ве-. Концентрация фенольных ве- Концентрация фенольных ве-
ществ при естественной сушке снижается в 1,45 
раза, сухого экстракта - в 1,16 раза, по сравнению 
с искусственной сушкой в паровой сушилке.

Существует два основных фактора, влияющих 
на состав древесины дуба - нерастворимость 
определенной части эллаготанинов в процессе 
созревания дерева до 90-100 лет на корне, а так- дерева до 90-100 лет на корне, а так-до 90-100 лет на корне, а так-на корне, а так- корне, а так-, а так- так-
же распад лигнина, целлюлозы и гемицеллюлоз 
ферментными системами микромицетов в про- системами микромицетов в про- микромицетов в про-в в про- в про-
цессе естественной сушки клепки [1,2,3].

Наиболее заметная разница естественной 
сушки-созревания от искусственной наблюда- от искусственной наблюда-
ется в изменении вкусовых показателей водных 
экстрактов древесины, связанные с биохимичес-
кими изменениями структуры древесины.

Установлено, что пороги восприятия (50%) 
вязкости и горечи экстракта дуба естественной 
сушки более заметны, чем пороги чувствитель-, чем пороги чувствитель- чем пороги чувствитель- пороги чувствитель- чувствитель-
ности экстракта дуба после искусственной суш- дуба после искусственной суш- после искусственной суш-
ки: соответственно - 45 и 52%. Это свидетель-: соответственно - 45 и 52%. Это свидетель- соответственно - 45 и 52%. Это свидетель- - 45 и 52%. Это свидетель- Это свидетель-
ствует о том, что вследствие естественной сушки 
клепки водный экстракт дуба менее ощутим во 
время дегустации, менее горький и менее вяжу- менее горький и менее вяжу-менее горький и менее вяжу- и менее вяжу- менее вяжу-
щий, чем при искусственной сушке, где преобла-, чем при искусственной сушке, где преобла- чем при искусственной сушке, где преобла- при искусственной сушке, где преобла- искусственной сушке, где преобла-
дает привкус «зеленого дуба». 

Большие значения одориметрических по-
казателей, полученных обонятельным ощуще-
нием силы ароматов минимальной концентра-
ции ванилина, пряностей (эвгенола) и кокосо-, пряностей (эвгенола) и кокосо-эвгенола) и кокосо-) и кокосо-
вого ореха (виски-лактонов) в исследуемых об- ореха (виски-лактонов) в исследуемых об- (виски-лактонов) в исследуемых об-иски-лактонов) в исследуемых об-в) в исследуемых об- исследуемых об-
разцах, подтвердили изменение химических по-
казателей в древесине в пользу естественной 
сушки-созревания клепки под открытым небом, 
по сравнению с ее искусственной сушкой (табли- сравнению с ее искусственной сушкой (табли- с ее искусственной сушкой (табли- ее искусственной сушкой (табли-
ца 1).

Итак, способ искусственной сушки дубовой 
клепки в паровых камерах для последующего 
производства винных и коньячных бочек явля- и коньячных бочек явля- коньячных бочек явля-
ется ложным и неэффективным, поэтому не мо-не мо- мо-
жет быть рекомендован для виноделия, посколь- для виноделия, посколь- виноделия, посколь-, посколь- посколь-
ку не способствует биохимическим  процессам 
трансформации, а следовательно и повышению 
концентрации ароматических компонентов дуба 
из их предшественников. Кроме того, дубовая 
клепка, прошедшая искусственную сушку в па- прошедшая искусственную сушку в па- в па-в па-
ровой камере на протяжении 40 суток привно-на протяжении 40 суток привно- протяжении 40 суток привно- 40 суток привно-суток привно-
сит в вина и их дистилляты неприятный привкус 
«зеленого дуба». 

По результатам вышеизложенных исследова- вышеизложенных исследова-
ний были разработаны и в установленном поряд- и в установленном поряд- в установленном поряд-
ке утверждены методические «Рекомендации тех-
нологии сушки-созревания дубовой клепки для 
винных, коньячных и кальвадосных бочек» [6].

Непрофессиональные (ведомые и неведомые) 
действия заготовителей и производителей дубо- дубо-дубо-
вой клепки: подмена классического, длительно-клепки: подмена классического, длительно- подмена классического, длительно-
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го по времени и затратного по денежным сред-
ствам естественного способа сушки-созревания 
на ускоренный способ искусственной сушки, 
вводят в заблуждение потребителей винных бо- в заблуждение потребителей винных бо- заблуждение потребителей винных бо-
чек и дубовой клепки, что можно классифициро- и дубовой клепки, что можно классифициро- дубовой клепки, что можно классифициро- клепки, что можно классифициро- что можно классифициро-
вать как элемент недобросовестной конкурен-
ции, фальсификации и мошенничества. 

ВЫВОДЫ

1. Способ сушки-созревания клепки дуба 
черешчатого и дуба скального на протяжении 
2-х лет способствует повышению концентрации 
ароматических компонентов в древесине: для 
древесины дуба черешчатого из открытого шта- дуба черешчатого из открытого шта- черешчатого из открытого шта- шта-
беля - в 3 раза; из  штабеля под навесом - в 2,5 
раза; для дуба скального из открытого штабеля 
- в 2,9 раза; из штабеля под навесом - в 2,5 раза.

2. Концентрация ванилина в древесине дуба 
черешчатого из клепки открытого штабеля 
больше  в 7 раз; из закрытого штабеля - в 5 раз; 
из  дуба скального открытого штабеля - в 3 раза; 
из закрытого штабеля - в 2 раза.

3. Концентрация виски-лактонов в коньячном 
спирте, выдержанном с клепкой  дуба черешча-, выдержанном с клепкой  дуба черешча- выдержанном с клепкой  дуба черешча- с клепкой  дуба черешча- клепкой  дуба черешча-
того из открытого штабеля - в 1,8 раза; из закры- штабеля - в 1,8 раза; из закры-а; из закры- из закры-из закры-
того штабеля - в 1,3 раза; из дуба скального от- штабеля - в 1,3 раза; из дуба скального от-а; из дуба скального от-; из дуба скального от-из дуба скального от- дуба скального от- от-
крытого штабеля - в 2,5 раза; из закрытого шта- штабеля - в 2,5 раза; из закрытого шта-а; из закрытого шта- из закрытого шта-из закрытого шта- шта-
беля - в 1,9 раза.

4. Процессы трансформации и повышения 
концентрации ароматических компонентов дре-
весины дуба во время выдержки клепки в откры- клепки в откры- откры-
тых штабелях протекают быстрее, в сравнении с  
древесиной дуба клепки, находящейся в штабе-в штабе-
лях под навесом.

5. Концентрация ароматических компонентов 

сиреневого альдегида и ванилина в древесине 
дуба черешчатого большее, в сравнении с дубом 
скальным. 

6. Концентрация виски-лактонов при сушке-
созревании выше у дуба скального, в сравнении 
с дубом черешчатым. 

7. Естественная сушка-созревание дубовой 
клепки способствует увеличению концентра- способствует увеличению концентра-
ции, а это, в свою очередь, усиливает аромат ва-, а это, в свою очередь, усиливает аромат ва- это, в свою очередь, усиливает аромат ва- в свою очередь, усиливает аромат ва-свою очередь, усиливает аромат ва- усиливает аромат ва-усиливает аромат ва-
нилина, пряностей (эвгенола) и кокосового оре-, пряностей (эвгенола) и кокосового оре-эвгенола) и кокосового оре-генола) и кокосового оре-а) и кокосового оре-) и кокосового оре- оре-
ха (виски-лактонов) в древесине.

8. Пороги восприятия вязкости и горечи во-
дного экстракта дуба из клепки природной суш-
ки более заметны, нежели пороги восприятия 
экстракта дуба после искусственной сушки: со-
ответственно – 45 и 52%. Это означает, что по-
сле естественной сушки клепки фенольные ве-
щества в водном экстракте дуба менее ощутимы 
при дегустации, менее горькие и менее вязкие, 
по сравнению с древесиной дуба, высушенной в 
сушильной камере за 40 суток. 

9. Естественная сушка-созревание дубовой 
клепки на протяжении трех лет способствует по- протяжении трех лет способствует по- лет способствует по- способствует по-
вышению концентрации виски-лактонов в 4,11 
раза большее, чем при искусственной сушке; ва-а большее, чем при искусственной сушке; ва- при искусственной сушке; ва- искусственной сушке; ва-; ва- ва-
нилина - в 4,63 раза; сиреневого альдегида - в 
4,47 раза; эвгенола - в 2,7 раза. Концентрация 
фенольных веществ  в экстракте из клепки есте-
ственной сушки в 1,45 раз, а сухого экстракта - в 
1,16 раз меньше, чем при искусственной сушке.

10. Способ ускоренной (искусственной) суш- Способ ускоренной (искусственной) суш- (искусственной) суш-(искусственной) суш-
ки клепки для последующего производства вин- клепки для последующего производства вин- последующего производства вин-
ных бочек, а также для ее закладки в крупные ре-, а также для ее закладки в крупные ре- также для ее закладки в крупные ре- для ее закладки в крупные ре-ее закладки в крупные ре-закладки в крупные ре- крупные ре-
зервуары с винным дистиллятом является неэф- с винным дистиллятом является неэф- винным дистиллятом является неэф-
фективным и ложным, поэтому не может быть 
рекомендован. 
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РФЕРАТ

Проведена сравнительная оценка традици-
онного (контроль) для Украины способа сушки-
созревания дубовой клепки в закрытых (под на-
весом) штабеля, со способом сушки-созревания, 
который рекомендуется - в штабелях на откры-
тых площадках (опыт).

После двух и трех лет сушки-созревания в 
опытных штабелях экспериментальная клепка 
из дуба черешчатого и дуба скального была уло-
жена в крупные резервуары для выдержки вин-
ных дистиллятов. 

В результате, в винных дистиллятах с иссле-
дуемыми образцами клепки концентрация си-
реневого альдегида, ванилина и виски-лактонов 
увеличилась при выдержке с клепкой, которая 
созревала в открытых штабелях, по сравнению с 
сушкой клепки под навесом. Концентрация фе-
нольных веществ и сухого экстракта в дистилля-
те с клепкой, созревавшей при сушке в открытых 
штабелях, была ниже.

Также, проведена сравнительная характери-
стика способа естественной сушки-созревания 
клепки в открытых штабелях в течение 36 меся-
цев с ускоренным способом в сушилке конвек-
тивного типа в режиме средней интенсивности 
в течение 40 суток. 

Естественный способ сушки-созревания ду-
бовой клепки имеет явные преимущества перед 
ускоренной сушкой в сушильных камерах по 
основным качественным показателям аромати-
ческих компонентов древесины.

Ускоренный способ сушки дубовой клепки в 
камерных сушилках конвективного типа не мо-
жет быть рекомендован при производстве вин-
ных и коньячных бочек, а также при подготовке 
клепки для их закладки в крупные резервуары с 
винным дистиллятом.

Дубовая клепка для производства винных и 
коньячных бочек, а также для укладки в крупные 
резервуары с винным дистиллятом в обязатель-
ном порядке должна проходить естественную 
сушку-созревание под открытым небом на про-
тяжении 3 лет. 

REZUMAT

Au fost evaluate în plan comparativ metoda 
tradițională pentru Ucraina (varianta de control) de 
uscare-maturare a doagelor în stive amplasate în lo-
curi închise (sub acoperiş suspendat) şi metoda de 
uscare-maturare recomandată – în stive amplasate 
în aer liber (varianta experimentală).

După doi/trei ani de uscare-maturare, doagele 
de stejar şi gorun stivuite au fost introduse în rezer-
voare mari de păstrare a distilatelor de vin. S-a con-
statat că în distilatul de vin cu exemplarele experi-
mentale de doage concentraţia de syringaldehyde, 
vanilină şi whisky-lactone a crescut în cazurile în 
care doagele fuseseră păstrate în stive în aer liber 
comparativ cu cazurile în care doagele s-au aflat în 
stive amplasate în locuri închise (sub acoperiş sus-
pendat). Concentrația de compuşi fenolici şi de ex-
tract uscat în distilatul cu doage uscate-maturate în 
aer liber a fost mai mică.

De asemenea, s-a examinat în plan comparativ 
metoda naturală de uscare şi maturare a doagelor 
în stive amplasate în aer liber timp de 36 de luni şi 
metoda accelerată de prelucrare în uscătorii de tip 
convectiv în regim de intensitate medie, pe o dura-
tă de 40 de zile.

Metoda naturală de uscare-maturare a doagelor 
de stejar are avantaje evidente la toţi indicatorii de 
bază privind componentele aromatice ale lemnului 
comparativ cu metoda rapidă de prelucrare în ca-
mere de uscare.

Metoda rapidă de uscare a doagelor de stejar în 
camerele de uscare de tip convectiv nu poate fi re-
comandată pentru producția de vinuri şi coniacuri 
păstrate în butoaie, precum şi pentru pregătirea 
doagelor pentru amplasarea lor în rezervoare mari 
cu distilat de vin.

Este necesar ca doagele de stejar pentru butoaie-
le destinate păstrării vinului şi coniacului, precum şi 
cele care urmează să fie amplasate în rezervoare mari 
cu distilat de vin să fie  supuse procesului natural de 
uscare-maturare în aer liber, pe o durată de 3 ani.
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                                                                      ABSTRACT
 

   A comparative evaluation of the traditional 
(control) for Ukraine-drying method of matur-
ing oak staves in closed (under cover) stacks with 
the method of drying and ripening, which is rec-
ommended - in piles in open areas (experience). 
   After two or three years of drying and ripening 
experienced pilot riveting stacks of English oak 
and sessile oak was placed in large tanks for 
aging wine distillates. As a result, in the wine 
distillate specimens riveting concentration syrin-
galdehyde, vanillin, and whiskey-lactones increased 
when exposed to riveting, which mature in open 
stacks, compared to stave drying shed. The concen-
tration of phenolic compounds and dry extract in 
the distillate with riveting, mature drying in open 
stacks, was lower.

Also, a comparative characterization of the nat-
ural way of drying and ripening riveting in open 
stacks for 36 months with an accelerated way in 
the dryer convective type in medium intensity for 
40 days.

A natural way of drying and maturing oak staves 
has clear advantages bake in drying chambers on 
the main quality parameters of aromatic wood 
components.

Rapid method for drying oak staves in chamber 
kilns convective type can not be recommended for 
the production of wine and cognac casks, as well as 
in preparation for riveting bookmarks in large tanks 
with a wine distillate.

Oak staves for wine and cognac barrels and lay-
ing in large tanks with a wine distillate necessarily 
must undergo a natural maturation-drying in the 
open air for 3 years.
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Modelul matematic de prognosticare 
a evoluţiei astmului bronşic, complicate 
cu manifestări alergice asociate la copiii 

din Republica Moldova 

|                         drd. Olga CÎRSTEA,  cercetătOr ştiinţific stagiar,
dr. hab. liubOv vaSilOS, cercetătOr ştiinţific principal,

      dr. ala COJOCaRu, cercetătOr ştiinţific superiOr, şef labOratOr,
     drd. DORina SAVOSCHIN, cercetătOr ştiinţific stagiar,

labOratOrul ştiinţific de pediatrie, imst institutul de cercetări Ştiinţifice 
În dOmeniul OcrOtirii sănătăţii mamei şi cOpilului 

astmul brOnşic (ab) reprezintă O afecţiune infla-
matOrie a căilOr respiratOrii, cu Înaltă răspândire, 

cu impact sOciOecOnOmic marcant şi cu influenţă negativă 
asupra nivelului sănătăţii şi calităţii vieţii pacienţilOr. as-
cendenţa maladiilOr alergice la cOpii a fOst cOnfirmată şi 
de cercetările nOastre detaliate, pe parcursul ultimilOr 
10-15 ani, a structurii mOrbidităţii cOpiilOr şi adOlescen-
ţilOr din republica mOldOva [10]. patOlOgia atOpică se 
dezvOltă mai frecvent În periOada cOpilăriei timpurii, adică 
la preşcOlari şi şcOlarii mici. 

Rinita alergică este o afectare simptomatică a 
mucoasei nazale (rinoree, obstrucţie nazală, prurit 
nazal şi strănut) indusă de procesul inflamator me-
diat de imunoglobulina E, ca răspuns la expunerea 
la alergeni. La mai mult de o treime dintre pacien-
ţii adulţi şi pediatrici simptomele AB se agravează 
odată cu acutizarea RA [4, 8, 9]. Un studiu recent 
de cohortă prospectiv a constatat că pacienţii cu 
astm asociat RA manifestă diminuarea semnificati-
vă a performanţelor fizice în perioada conţinutului 
de vârf al polenului în aer, în comparaţie cu cei cu 
rinita solitară [6]. Indicatorii înalţi de răspândire a 
rinoconjunctivitei alergice în populaţia autohtonă 
determină actualitatea cercetării factorilor genetici 
şi a interacţiunii lor cu factorii de mediu în realizarea 
procesului inflamator alergic şi agravarea evoluţiei 
maladiei la pacienţii cu astm bronşic. Identificarea 
copiilor cu risc înalt este deosebit de importantă, 
deoarece permite luarea măsurilor timpurii de pre-
venţie şi eficientizarea tratamentului maladiei de 
bază. 

În prezent, diagnosticul timpuriu al riscului de 
dezvoltare a manifestărilor alergice asociate se 
efectuează prin diferite metode. O metodă descrie 
algoritmul identificării persoanelor cu risc sporit 
pentru dezvoltarea manifestărilor alergice în baza 
determinării nivelului seric de adrenalină şi seroto-
nină, cu aprecierea coeficientului sumar al aminelor 
biogene până şi după efectuarea probei de hiper-
ventilaţie [11]. Metoda constă în aprecierea acestor 
parametri înainte şi după efectuarea – timp de 20 
de minute – a respiraţiilor forţate la un volum de 40 
l/minut al aerului din încăpere. Această metodă este 
accesibilă doar adulţilor, din cauza metodologiei de 
efectuare a probei de hiperventilaţie, şi are o inva-
zivitate înaltă.

SCOPUL STUDIULUI
Lucrarea inovaţională a avut ca scop elaborarea 

metodei de prognosticare a riscului evoluţiei com-
plicate a astmului bronşic la copii prin asocierea ri-
nitei alergice.

MATERIALE ŞI METODE
O sută optzeci de copii din Republica Moldova 

au intrat în studiul frecvenţei de răspândire a vari-
antelor alelice şi a genotipurilor polimorfismelor 
genelor candidate pentru astm bronşic: polimor-
fismele de deleţie ale genelor GSTT1 şi GSTM1; po-
limorfismele 313 A>G şi 341 C>T ale genei GSTP1; 
481 C>T, 590 G>A, 857 G>A ale genei NAT2; numărul 
repetiţiilor (ААТ)

n
 în intronul 20 al genei NOS1; poli-

morfismul -590 C>T al genei IL-4; Arg551Gln al ge-
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nei IL-4Rα; -308 G>A al genei TNFα; 38 G>A al genei 
CC16. Dintre ei, 90 de copii au fost diagnosticaţi cu 
diferite forme clinice şi evolutive de AB (în perioada 
2009-20101), cu vârsta cuprinsă între 5 şi 17 ani. Co-
piii condiţionat sănătoşi (n=90), incluşi în lotul de 
control, au fost selectaţi aleatoriu în cadrul studiului 
desfăşurat în regiunile rurale ale republicii prin me-
toda chestionarelor standardizate ISAAC (Internati-
onal Study of Asthma and Allergy in Childhood) [5], 
ei fiind comparabili după vârstă şi sex cu cazurile 
studiate. Copiii lotului de bază au fost regrupaţi în: 
29 (32,2%) de copii ce manifestau astm bronşic soli-
tar; 22 (24,4%) la care astmul era asociat cu rinocon-
junctivita alergică şi 39 (43,3%) de pacienţi la care 
maladia se asocia cu dermatită atopică cu sau fără 
rinoconjunctivită (triada atopică). 

Metodele aplicate în studiu au inclus evaluarea 
factorilor de risc nefavorabili în baza chestionaru-
lui elaborat, examenul clinic al subiecţilor, inves-
tigaţiile molecular-genetice (în cadrul colaborării 
bilaterale cu Laboratorul de diagnostic prenatal al 
maladiilor ereditare şi congenitale al ICŞ Obstetri-
că şi Ginecologie „D. Otto” al AŞ a Federaţiei Ruse) 
prin reacţia de polimerizare în lanţ (RPL) şi meto-
dele clinico-funcţionale (examenul clinic complex, 
spirografia). 

Prelucrarea statistică a rezultatelor studiului a 
fost efectuată cu aplicarea setului de programe 
statistice Statistica 6.0 (StatSoft®) şi GraphPad InStat 
versiunea 2.0 pentru Windows. Pentru identificarea 
modelului de prognostic a fost aplicată regresia lo-
gistică, care permite construirea modelului statistic 
de prognozare a probabilităţii instalării rinitei aler-
gice la copiii cu astm bronşic în baza genotipurilor 
polimorfismului studiat şi factorilor de mediu eva-
luaţi anamnestic. 

REZULTATE
Evaluarea datelor obţinute cu ajutorul chestio-

narelor privind: vârsta de debut al AB şi caracterul 
manifestărilor pulmonare, criteriile de severitate, 
factorii declanşatori şi agravanţi ai manifestărilor 
bolii (condiţiile de trai, prezenţa alergenilor mena-
jeri sau animalieri, expunerea la fumul de ţigară), 
suportarea în primul an de viaţă a afecţiunilor căilor 
respiratorii cu potenţial de lezare a tractului respira-
tor, prezenţa maladiilor alergice la membrii familiei, 
patologia gravidităţii, maladii cronice suportate de 
mamă cu repercusiuni asupra evoluţiei sarcinii a re-
levat factorii de risc implicaţi mai frecvent în apari-
ţia şi evoluţia manifestărilor alergice la copiii incluşi 
în studiu (tabelul 1).

 1 Proiectul instituţional „Studiul unor factori genotipici cu 
impact în dezvoltarea şi răspândirea maladiilor atopice la 
copii în funcţie de determinanţii ecologici” (2009-2010) al 
Laboratorului ştiinţific de pediatrie al IMSP ICŞDOSMC.

Tabelul 1
Riscul atribuibil factorilor exogeni la copiii grupului de bază

Factor de risc RP IÎ 95%
Alimentaţia artificială în primele 6 luni de viaţă 3,66 1,9-7,0

Diateza alergică în primul an de viaţă 7,1 3,4-14,8

Expunerea la fumul de ţigară 1,97 1,1-3,6

Mucegai în încăperile locuinţei în primul an de viaţă 3,06 1,6-5,9

Umezeală în încăperile locuinţei în primul an de viaţă 2,63 1,4-5,0

Maladii alergice la mamă (inclusiv astm bronşic) 3,08 1,6-6,1

Evoluţia complicată a sarcinii 2,44 1,3-4,6

Umezeală în încăperile locuinţei în prezent 2,63 1,3-5,3

Mucegai în încăperile locuinţei în prezent 2,96 1,4-6,2

Maladii acute sau cronice ale mamei în timpul sarcinii 2,96 1,4-6,2

Maladii alergice la tată 4,46 1,2-6,4

Notă: RP – raportul probabilităţilor; IÎ 95% – interval de încredere

Variantele alelice ale polimorfismului genetic 
studiat şi factorii de risc exogeni au fost analizaţi 
cu aplicarea metodei regresionale, care a identificat 
modelul matematic predictiv pentru prognostica-
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rea evoluţiei complicate a astmului bronşic cauzate 
de asocierea cu rinoconjunctivita alergică. Pentru 
acest model factorii de risc predictivi identificaţi au 
fost: polimorfismul 38 G>A al genei CC16 (genotipul 
heterozigot cu o alelă funcţional compromisă CC16 

G/A), debutul astmului bronşic până la vârsta de 3 
ani, prezenţa umezelii şi a mucegaiului în locuinţă 
şi istoricul familial agravat prin prezenţa maladiei 
alergice la mamă şi/sau tată, evoluţia complicată a 
sarcinii şi/sau naşterii (tabelul 2). 

Tabelul 2 
Factorii cu rol predictiv pentru evoluţia astmului bronşic în asociere  

cu rinoconjunctivita alergică la copiii din R. Moldova

Factorii evaluaţi anamnestic şi 
molecular-genetic

Coeficient
de regresie (βi)

Factorul de risc
prezent absent

Examinarea molecular-genetică a polimorfismului -38 
G>A al genei CC16 şi identificarea genotipului hetero-
zigot cu una dintre alele funcţional compromise (CC16 
GA)

–0,132 –0,132 x 1 –0,132 x 0

debutul astmului bronşic până la vârsta de 3 ani –0,128 –0,128 x 1 –0,128 x 0

prezenţa umezelii în locuinţă –2,474 –2,474 x 1 –2,474 x 0

prezenţa mucegaiului în locuinţă 2,852 2,852 x 1 2,852 x 0

prezenţa maladiei alergice la mamă 0,471 0,471 x 1 0,471 x 0

prezenţa maladiei alergice la tată –1,970 –1,970 x 1 –1,970 x 0

evoluţia complicată a sarcinii 0,365 0,365 x 1 0,365 x 0

evoluţia complicată a naşterii –0,430 –0,430 x 1 –0,430 x 0

Constanta (β0) 2,239

Ulterior, riscul de evoluţie a astmului bronşic în 
asociere cu rinita alergică (exprimat procentual) 
este calculat după formula 1, rezultatul căreia este 
substituit în formula 2.

CAZURI CLINICE
Exemplul 1. Pacienta L.C., fată de 12 ani. Diagnos-

ticul clinic: astm bronşic, forma atopică, evoluţie se-
ver persistentă, perioada de exacerbare. Asociat: ri-
nită alergică, evoluţie moderat-severă, persistentă. 

Din anamneză a fost relevată prezenţa obstrucţiei 
bronşice din primii ani de viaţă, este expusă acţiu-
nii factorilor sensibilizanţi (mucegaiul şi umezeala 
din locuinţă) şi mama suferă de polinoză. Totodată, 
tatăl copilului nu acuză simptome caracteristice 
bolilor alergice, iar sarcina şi naşterea copilului au 
evoluat fiziologic. Examinarea molecular-genetică 
a identificat prezenţa genotipului heterozigot CC16 
38 G>A G/A. Aceste date au fost utilizate pentru es-
timarea riscului (tabelul 3).

Tabelul 3 
Factorii cu rol predictiv pentru evoluţia astmului bronşic în asociere cu RA la pacienta L.C.

Factorii evaluaţi anamnestic 
şi molecular-genetic

Coeficient 
de regresie (β

i
)

Factorul de risc

prezent  absent 
1 2 3 4

Examinarea molecular-genetică a polimorfis-
mului -38 G>A al genei CC16 şi identificarea ge-
notipului heterozigot cu una din alele funcţio-
nal compromisă (CC16 GA)

–0,132 –0,132 x 1 -

debutul astmului bronşic 
până la vârsta de 3 ani

–0,128 –0,128 x 1 -

prezenţa umezelii în locuinţă –2,474 –2,474 x 1 -
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1 2 3 4
prezenţa mucegaiului în locuinţă 2,852 2,852 x 1 -

prezenţa maladiei alergice la mamă 0,471 0,471 x 1 -

prezenţa maladiei alergice la tată –1,970 - –1,970 x 0
evoluţia complicată a sarcinii 0,365 - 0,365 x 0
evoluţia complicată a naşterii –0,430 - –0,430 x 0
Constanta (β0) 2,239

y = 2,239 + (–0,132•1) + (–0,128•1) + (–2,474•1) 
+ (2,852•1) + (0,471•1) + (–1,970•0) + (0,365•0) + 
+(–0,430•0) = 2,828, respectiv

                                          sau 94%

Astfel, evaluarea factorilor de risc prezenţi la pa-
cient (tabelul 3) a determinat o probabilitate de 94% 
de evoluţie complicată a astmului bronşic.

Exemplul 2. Pacientul A.S., băiat de 15 ani. Dia-
gnosticul clinic: astm bronşic, forma atopică, evo-
luţie moderat persistentă, perioada de exacerbare. 
Din anamneză: debutul astmului bronşic în primii 
ani de viaţă, nu este expus acţiunii factorilor sensibi-
lizanţi (mucegaiul şi umezeala din locuinţă), mama 
nu acuză maladii alergice, tatăl suferă de alergie 
alimentară uşoară, perioadele ante- şi perinatală au 
decurs fiziologic. Examinarea molecular-genetică a 
identificat prezenţa genotipului heterozigot CC16 
38 G>A G/A. Substituind datele în formulă, am ob-
ţinut:

y = 2,239 + (–0,132•1) + (–0,128•1) + (–2,474•0) + 
+(2,852•0) + (0,471•0) + (–1,970•1) + (0,365•0) +  
+ (–0,430•0) = 0,009, respectiv

                                                         sau 50%

În acest exemplu se observă o reducere impor-
tantă, până la valoarea de 50%, a riscului de evolu-
ţie a astmului bronşic asociată cu rinita alergică.

DISCUŢII

Procesele inflamatorii comune şi interdepen-
dente ale căilor respiratorii superioare şi inferioare 
determină frecvent asocierea rinitei alergice cu ast-
mul bronşic [2] şi frecvenţa acestei evoluţii agravan-
te este în creştere la nivel mondial [7]. Modificările 
mucoasei căilor respiratorii superioare şi inferioare 
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la pacienţii cu RA sunt reglate de răspunsul imun 
sistemic, desfăşurat pe suprafaţa epiteliului mu-
coasei respiratorii. Este cunoscut faptul că proteina 
CC16 are un rol funcţional important prin activită-
ţile ei antiinflamatoare, cum sunt reglarea sintezei 
sau a activităţii biologice a interferonului γ şi TNF-α 
şi inhibiţia producerii de IL-1 şi a fosfolipazei A2 
(reglator al metabolismului acidului arahidonic şi 
a cascadei mediatorilor proinflamatori de leuko-
triene), fiind şi cea mai abundent secretată protei-
nă în căile respiratorii [1, 3]. Astfel, mutaţiile genei 
CC16 care codifică această proteină, în special po-
limorfismul -A38G,  determină formarea alelelor 
cu funcţionalitate redusă, care în final determină o 
susceptibilitate marcată a mucoasei respiratorii la 
stresul oxidativ, grad sporit de infiltraţie eozinofilă 
şi expresia majorată a citochinelor Th2.

Influenţele nefavorabile ale mediului ambiant, 
acţiunea cronică a alergenilor prezenţi în locuinţă 
şi sensibilizarea începând cu perioada antenatală 
de dezvoltare a fătului la mamele care suferă de 
maladii alergice, pe un fundal genetic nefavorabil 
în ansamblu, determină evoluţia complicată a simp-
tomatologiei atopice, dificultăţi în managementul 
astmului şi, ca urmare, reducea controlului maladiei. 

Metoda inovaţională propusă oferă oportunita-
tea prognosticării timpurii a evoluţiei complicate a 
astmului prin asocierea rinitei alergice la copiii din R. 
Moldova, ceea ce ar permite eficientizarea măsurilor 
curativ-profilactice în grupul de risc identificat.

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 

Rezultatul evaluării modelului predictiv demon-
strează rolul atât al factorilor genetici, cât şi al celor 
de mediu în apariţia şi evoluţia complicată a astmu-
lui bronşic la copii, relevând importanţa unei aten-
ţii sporite din partea lucrătorilor din sfera asistenţei 
medicale primare acordate familiilor în care sunt 
prezenţi factorii de risc sporit. 
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Riscul de sensibilizare alergică şi, ulterior, de 
dezvoltare a astmului bronşic şi a manifestărilor 
alergice asociate poate fi redus prin asigurarea unui 
mediu – în care creşte şi se dezvoltă copilul – lipsit 
de poluanţi aerogeni sau alergeni. 

Cunoaşterea rolului factorilor de risc de ordin 
genetic în instalarea maladiei sau în agravarea evo-
luţiei acesteia impune necesitatea elaborării unui 
plan individualizat de conduită în baza evaluării 
complexe a copilului din grupul de risc şi oferirea 
recomandărilor de profilaxie secundară, începând 
cu cele mai timpurii etape ale copilăriei.
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REZUMAT

Prevalenţa mondială a astmului bronşic şi a rini-
tei alergice este în continuă creştere, fiind influenţa-
tă de fundalul genetic, factorii de mediu şi interac-
ţiunea acestora. Totodată, rinita alergică la pacienţii 
cu astm majorează până la 50% cheltuielile de spi-
talizare în rândul adulţilor şi până la 25% în rândul 
copiilor. Având în vedere coexistenţa acestor afec-
ţiuni alergice, este necesară abordarea integrată a 
managementului terapeutic. Metoda inovatoare 
se bazează pe rezultatele studiului caz-control care 
a inclus 180 de copii cu scopul de a evalua factori 
de risc genetici, de mediu şi interacţiunea lor în 
cadrul mecanismelor etiologice ale manifestărilor 
alergice la copiii autohtoni. Modelul matematic de 
pronostic a relevat următorii factori de risc: portajul 
genotipului heterozigot cu o alelă funcţional com-
promisă (CC16 G/A), al polimorfismului CC16 38 
G>A; debutul astmului bronşic până la vârsta de 3 
ani; prezenţa mucegaiului şi a umidităţii sporite în 
locuinţă; antecedente familiale de alergie la mamă 
şi/sau tată; evoluţia complicată a sarcinii şi/sau naş-
terii. Metoda propusă va spori eficienţa măsurilor 
secundare şi terţiare de profilaxie a evoluţiei com-
plicate a maladiei în grupurile de copii cu risc înalt. 

Cuvinte-cheie: astm bronşic, rinită alergică, co-
pil, factor de risc, gena CC16, polimorfism, model 
predictiv
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ABSTRACT

Asthma and allergic rhinitis prevalence levels are 
constantly growing worldwide, being influenced 
by the genetic background, environmental factors 
and their interaction. Allergic rhinitis in asthma pa-
tients increases up to 50% asthma hospitalization 
rates among adults and up to 25% among children. 
Given the coexistence of these allergic disorders 
an integrated management is recommended. The 
innovative method is based on the results of the 
case-control study that included 180 children and 
aimed to assess genetic and environmental risk 
factors and their interaction within the etiological 

mechanisms of allergic diseases in autochthon chil-
dren. The mathematical predictive model revealed 
the following risk factors: presence of the hetero-
zygous genotype with one allele functionally com-
promised (CC16 G/A) of the CC16 38 G>A gene poly-
morphism; onset of asthma by the age of 3 years; 
presence of molds in the house environment; fam-
ily history of allergy in mother and/or father; and 
complicated evolution of pregnancy and/or birth. 
The proposed method will raise the efficiency of 
secondary and tertiary preventive measures taken 
for high-risk groups of children.

Keywords: asthma, allergic rhinitis, child, risk 
factor, CC16 gene, polymorphism, predictive model
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