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AGEPI a primit distincţia „Cea mai bună
companie pe piaţa serviciilor”

Î

n toate acțiunile întreprinse de

AGEPI

pentru

realizarea obiectivelor stabilite, instituția bene -

ficiază de susținerea oportună a mass-mediei, care și

2014 a reprezentat un instrument eficace de
PI şi un
partener de încredere.
în anul

reflectare a dinamicii sistemului naţional de

La începutul anului curent, în cadrul concursului „Best companies of the year” realizat de
revista „Business class”, AGEPI a fost distinsă cu
titlul de „Cea mai buna companie pe piaţa serviciilor”. Pentru selecţia câştigătorilor au fost luate
în calcul voturile cititorilor revistei, precum şi părerea experţilor din mediul de afaceri.
Conform revistei „Bussines class”, în anul 2014
AGEPI s-a remarcat prin implementarea proiectelor noi şi prin realizările în domeniul dezvoltării sistemului de proprietate intelectuală atât pe
plan naţional, cât şi internaţional.
Printre domeniile prioritare care au fost reflectate şi apreciate în cadrul concursului se
numără: realizarea Planului de acţiuni în scopul implementării Acordului dintre Republica
Moldova şi Uniunea Europeană cu privire la
protecţia indicaţiilor geografice ale produselor
agricole şi alimentare; implementarea proiectelor noi precum sistemul „Gestionarea colectivă a
dreptului de autor şi a drepturilor conexe”, care
va contribui la optimizarea şi creşterea transparenţei acestui sistem în RM; punerea în aplicare a
serviciului online de depunere a cererilor OPI ș.a.

De asemenea, experţii au acordat o atenție
deosebită măsurilor întreprinse în scopul fortificării potenţialului inovativ al universităţilor
din RM prin utilizarea sistemului PI, inclusiv
implementarea proiectului Tempus TecNet „Reţeaua de transfer tehnologic”, cu participarea
universităţilor din Republica Moldova şi Uniunea Europeană. În 2014, AGEPI în colaborare cu
Ministerul Educaţiei şi DGETS a mun. Chişinău
a demarat Campania de sensibilizare a elevilor
din municipiul Chişinău asupra fenomenelor
contrafacerii şi pirateriei – „Stop Pirateria şi Contrafacerea”, precum și alte acțiuni similare.
Mulţumindu-le cititorilor pentru încrederea
acordată şi experţilor din mediul de afaceri pentru înalta lor apreciere, AGEPI va continua să presteze constant servicii de calitate în conformitate cu standardele internaţionale, astfel sporind
încrederea utilizatorilor.
Serviciul de presă AGEPI
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Ziua Mondială a Proprietăţii
Intelectuale sărbătorită la AGEPI

Î

Republica Moldova, Ziua Mondială a Propri-

mice, culturale şi sociale.

Tradiţional, în perioada aprilie-mai AGEPI
desfăşoară şi participă la o serie de activităţi
consacrate Zilei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale (concursuri, festivaluri, mese rotunde,
seminare etc.), în scopul ridicării nivelului de
informare şi sensibilizare a societăţii privind
necesitatea protecţiei, valorificării şi respectării
drepturilor de proprietate intelectuală.

Pe 24 aprilie curent, cu ocazia Zilei Mondiale
a Proprietăţii Intelectuale, în sala de conferinţe a AGEPI a avut loc şedinţa festivă, la care au
participat reprezentanţi ai autorităţilor publice
centrale, instituţiilor din sfera ştiinţei şi inovării,
învăţământului superior, uniunilor de creaţie,
compozitori, interpreţi, inventatori, mandatari
autorizaţi, specialiştii AGEPI şi reprezentanţi ai
mass-media. În anul 2015, sloganul Zilei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale este „Ridică-te,
înalţă-te. Prin muzică”.
În deschiderea şedinţei solemne, dl Ion Ţîganaş, vicedirectorul general AGEPI, a felicitat
audienţa cu prilejul Zilei Mondiale a Cărţii şi
a Dreptului de Autor, care a fost marcată la 23
aprilie, precum şi cu ocazia Zilei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale, dorindu-le perseverenţă,
inspiraţie şi realizări de prestigiu.

În continuare, dl Ion Ţîganaş a evidenţiat cele
mai importante evenimente care au marcat dezvoltarea industriei muzicii pe plan naţional şi
internaţional. În condiţiile în care tot mai mult
se mizează pe implementarea economiei bazate pe creativitate şi inovare, AGEPI îşi asumă nu
doar responsabilitatea de a crea sistemul legal
ce protejează proprietatea intelectuală, dar şi
de a promova creativitatea în vederea obţinerii
efectului economic, susţinând mediul necesar
pentru autori, compozitori şi interpreţi, astfel
încât aceştia să-şi poată realiza scopurile şi să-și
valorifice produsele creativităţii.
Un cuvânt de salut a rostit academicianul
Stanislav Groppa, vicepreşedinte al AŞM, care,
felicitând audienţa, a subliniat: „Fără patrimoniul
cultural am fi lipsiți de istorie şi de un viitor demn.
Protecţia proprietăţii intelectuale este o preroga-

n

etăţii Intelectuale este sărbătorită anual prin

diverse acţiuni menite să pună în valoare potenţialul
şi rolul proprietăţii intelectuale în dezvoltarea ţării
noastre.

Drepturile

de

PI

asigură şi mobilizează po-

tenţialul creator al fiecărui popor, proprietatea inte lectuală devenind forţa motrice a dezvoltării econo-
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tivă a societăţii moderne, implementarea legilor
privind protecţia PI de către AGEPI aducând doar
beneficii în procesul de elaborare şi creare a unor
produse agreabile, utile şi inovative”.
Despre importanţa susţinerii oamenilor de
creaţie, crearea mediilor academice specializate
pentru „şlefuirea” tinerilor talente a vorbit convingător dl Constantin Rusnac, compozitor, secretar general al Comisiei Naţionale a Republicii
Moldova pentru UNESCO.
Dl Iurie Bădicu, producătorul formaţiei
„Akord”, a făcut o trecere în revistă a etapelor
sau „probelor” pe care le parcurge o operă artistică până a ajunge în faţa publicului, subliniind

importanţa PR-ului în promovarea unei piese
noi. În acelaşi context, dnii Igor Sîrbu şi Igor Stribiţchi, membri ai formaţiei „Akord”, au scos în
evidență unele probleme cu care se confruntă
interpreţii, şi anume încălcarea drepturilor de
autor, concurenţa mare pe piaţă şi ”viaţa scurtă”
a pieselor, ceea ce îi determină pe unii interpreţi
să se retragă din activitatea scenică. Fiind alături
de producătorul trupei, aceştia au relevat importanţa echipei artistice profesioniste în procesul de creare şi promovare a pieselor pe piaţă.
La solicitarea publicului, artiştii au interpretat „a
capella” celebra melodie „Codrii mei bătrâni” de
Eugen Doga.

Un mesaj de felicitare din partea Camerei de
Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova a prezentat dl Tudor Olaru, vicepreşedintele CCI, care
a remarcat fructuoasa colaborare stabilită între
AGEPI şi CCI în domeniul promovării proprietăţii
intelectuale în rândul agenţilor economici.
În cadrul şedinţei solemne au fost înmânate distincţiile obţinute de inventatorii din Republica Moldova la Salonul Internaţional de
Invenţii de la Geneva, care a avut loc în perioada 15-19 aprilie curent. Dl Aurelian Gulea,
academician coordonator al Secţiei de Ştiinţe
naturale şi exacte a AŞM, membru al Juriului Internaţional al Salonului, a menţionat faptul că,
graţie asistenţei financiare acordate de AGEPI,
a fost posibilă prezentarea şi în acest an în cadrul Salonului menţionat a standului inventatorilor din Republica Moldova. Acesta a fost

vizitat de un număr mare de vizitatori, inclusiv
primarul or. Geneva, care au apreciat invenţiile
expuse, nu doar pentru importanţa şi aplicabilitatea lor, dar şi pentru modul de prezentare.
De menționat faptul că inventatorii moldoveni
au fost apreciaţi cu 6 medalii de argint, o medalie de aur şi una de bronz, precum şi cu două
premii speciale pentru lucrări în domeniul stomatologiei şi apiculturii. Distincţiile respective
au fost înmânate laureaţilor de către dl Ion Ţîganaş şi acad. Ion Toderaş, Directorul Institutului de Zoologie al AŞM, coordonator naţional în
cadrul Salonului de la Geneva.
Cu ocazia Zilei Mondiale a Proprietății Intelectuale, în scopul susţinerii şi stimulării corpului de mandatari autorizaţi, AGEPI acordă
în fiecare an premii de valoare celor mai activi
mandatari autorizaţi din republică. În anul cu-
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rent, Trofeul şi Diploma AGEPI au fost înmânate
dlui Andrei Popa, mandatar autorizat, evaluator
al PI, pentru contribuția sa la promovarea sistemului de proprietate intelectuală şi numărul
mare de cereri de înregistrare a unor obiecte de
proprietate intelectuală (OPI) depuse la AGEPI.

De asemenea, Diploma de menţiune a AGEPI a
fost înmânată dlui Nicolae Glazunov, mandatar
autorizat, care utilizează activ sistemul online de
depunere a cererilor de înregistrare a OPI, lansat
de AGEPI în anul 2013.
Serviciul de presă AGEPI

Panorama de Brevet – aplicaţie inedită
privind invenţiile, brevetele şi inventatorii

Î

n activitatea

Agenției de Stat pentru Proprieta-

tea Intelectuală (AGEPI) se pune un accent deo-

sebit pe transparenţă şi accesul liber la informaţiile de
interes general în domeniul

PI. De curând, în cadrul

instituţiei a fost creată o nouă aplicaţie privind invenţiile, inventatorii şi brevetele înregistrate în

Moldova – Panorama de Brevet.

Republica

Necesitatea acestei aplicaţii a apărut în urma
solicitărilor tot mai frecvente ale unor persoane
interesate din diferite domenii de activitate, în
contextul în care informaţia de brevet reprezintă o categorie aparte de informaţie tehnico-ştiinţifică, are o importanţă incontestabilă pentru
dezvoltarea economiei şi a cercetării aplicative
pentru orice ţară.
Datorită specificului său, informaţia de brevet conţine, pe lângă informaţia tehnico-ştiinţifică ca atare, informaţii valoroase juridice şi din
domeniul businessului. Specialiştii au estimat că
peste 80% din informaţia din brevet nu se regăseşte în alte surse. Numărul anual de cereri de
brevet de invenţie depuse pe mapamond constituie circa trei milioane, iar pentru modelele de
utilitate, prin care se protejează micile invenţii –
mai mult de 1 milion. Totodată, cifra anuală de
brevete eliberate se ridică la 1,2 milioane.
Accesul la informaţia de brevet pentru statele
dezvoltate sau în tranziţie este gratuit, utilizarea
ei efectivă reprezentând o prioritate pentru toate statele care îşi doresc o dezvoltare durabilă.
Or, din cauza utilizării insuficiente a informaţiei
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de brevet, conform datelor Oficiului European
de Brevete (OEB), până la 30% din cheltuielile
pentru cercetare-dezvoltare sunt irosite din cauza „reinventării” invenţiilor deja existente. Monitorizarea brevetelor reprezintă o cale eficientă
de evitare a dublării în domeniul cercetare-dezvoltare.
Astfel, aplicaţia Panorama de Brevet reprezintă, prin esenţă, un instrument de prelucrare
a informaţiei cuprinse în Baza de Date Naţională
„Invenţii”, care vine să scoată în evidenţă atât informaţia de brevet la nivel naţional, cât şi anumite date statistice de interes socio-economic.
Aplicaţia evidenţiază numărul de cereri de
brevet recepţionate în ansamblu de oficiu pe
cale naţională şi internaţională; repartizarea
geografică a inventatorilor şi solicitanţilor naţionali; cererile de brevet depuse de solicitanţi
străini; repartizarea geografică a solicitanţilor
străini; topul inventatorilor şi solicitanţilor din
Republica Moldova; topul solicitanţilor străini;
repartizarea tematică a cererilor, conform secţiunilor principale ale Clasificării Internaţionale
de Brevet (CIB); cotele categoriilor de solicitanţi
pentru fiecare secţiune principală a CIB; repartizarea tematică a cererilor conform secţiunilor
CIB; topul domeniilor de interes ale solicitanţilor
naţionali şi străini; rata brevetelor menţinute în
vigoare de diferite categorii de titulari; menţinerea în vigoare a brevetelor; rata femeilor în raport cu cea a bărbaţilor inventatori; topul femeilor inventatoare; brevetarea peste hotare; topul

EVENIMENT / EVENT

brevetelor citate de examinatori; repartizarea
geografică a brevetelor citate de examinatori;
topul brevetelor citate de solicitanţi; repartizarea geografică a brevetelor citate de solicitanţi;
clasamentul mandatarilor autorizaţi, care reprezintă solicitanţii naţionali; clasamentul mandatarilor autorizaţi, care reprezintă solicitanţii străini; profilul de brevet al inventatorului etc.
Aplicaţia Panorama de Brevet este destinată
inventatorilor, solicitanţilor de brevet, mandata-

rilor autorizaţi, persoanelor din mediul de cercetare-dezvoltare și din mediul de afaceri, autorităţilor publice, mass-mediei etc.
Panorama de Brevet este o aplicaţie simplă şi
comodă în utilizare, deoarece:
99 generează datele automat şi la zi;
99 este un sistem cu gestiune online;
99 este accesibilă în 3 limbi;
99 permite exportul şi imprimarea datelor în
alte programe şi este gratuită.

Ţinem să menţionăm faptul că asemenea
platforme, ce conţin date statistice şi de analiză
privind brevetele de invenţie şi informaţia de
brevet la nivel mondial, sunt gestionate de marile companii comerciale în domeniu, precum şi
de organizaţiile internaţionale şi regionale (Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale
(OMPI), Oficiul European de Brevete (OEB)). La
nivel naţional, există puţine oficii de proprietate intelectuală menite să ofere acest tip de informaţii analitice. Astfel, prin această aplicaţie,
AGEPI vine să pună la dispoziţia tuturor persoanelor interesate informaţii inedite şi liber accesibile privind invenţiile protejate pe teritoriul
Republici Moldova.

Cu ocazia lansării aplicaţiei „Panorama de
Brevet”, pe 28 mai curent, AGEPI a organizat o
conferinţă de presă, în cadrul căreia specialiştii implicaţi nemijlocit în elaborarea aplicaţiei
– Nicolae Dimov, şeful Secţiei programare şi
baze de date, Departamentul informatică, şi
Tudor Jovmir, expert principal al Secţiei chimie,
biologie şi medicină din cadrul Departamentului invenţii şi soiuri de plante, au oferit informaţii
ample referitoare la ceea ce reprezintă aplicaţia,
scopul acesteia, modul de accesare etc.
Aplicaţia poate fi accesată pe site-ul oficial al
AGEPI: http://www.db.agepi.md/inventions/Statistics.aspx.
Serviciul de presă AGEPI
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APĂRAREA DREPTURILOR DE PI/
PROTECTION OF IP RIGHTS

Protecţia juridică a proprietăţii
intelectuale – o problemă de actualitate
continuă

|

dr. hab., prof. univ. Eugenia COJOCARI,

Catedra drept privat a Universității
de Studii Politice și Economice Europene din Moldova

Î

n majoritatea izvoarelor doctrinare este analizată
evoluţia reglementărilor privind creaţiile intelectu-

ale în general, formele dreptului de proprietate privată și

conţinutul acestuia, mai puţin fiind examinate reglementările ce țin de domeniul protecţiei juridice a proprietăţii
intelectuale.

După opinia noastră, cele mai aprofundate cercetări în domeniul respectiv au fost realizate de
doctrinarii români, francezi, ruși, cum sunt: Iolanda
Eminescu, Ioan Macovei, Viorel Roş, Dragoş Bogdan, Octavia Spineanu-Matei, Gabriel Olteanu, T.
Bodoașca, André Bertrand, E.P. Gavrilov, Delia Liptsik și alţii. Aceşti autori au studiat documente datând încă din antichitate, ca să demonstreze că, deşi
creaţiile intelectuale nu au fost întotdeauna protejate expres prin reglementări juridice distincte, totuşi au existat mecanisme juridice, inclusiv sociale,
care le-au asigurat un minimum de protecţie.
Literatura de specialitate din Republica Moldova înregistrează, de asemenea, anumite realizări în domeniu respectiv. În această ordine de
idei, se fac remarcaţi Victor Volcinschi şi Dorian
Chiroşca, autorii manualului „Dreptul proprietăţii
intelectuale”, T. D. Bodiul, care semnează manualele „Авторское право и смежные права”, ”Право
интеллектуальной собственности” ș.a.
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Elaborând prezentul studiu, ne-am bazat pe reglementările ce se conțin în Codul civil al Republicii
Moldova, precum și în Codul civil francez, Codul civil al Federaţiei Ruse, Codul penal al RM, Codul penal al României, Codul contravenţional al RM.
Legislaţia Republicii Moldova, începând cu Constituţia, reglementează şi protejează proprietatea
intelectuală. Potrivit prevederilor art. 33 din Constituţia Republicii Moldova, dreptul cetăţenilor la proprietatea intelectuală, interesele economice (materiale) şi personale (morale), ce apar în legătură cu
diferite genuri de creaţie intelectuală, sunt apărate
de lege1. Acelaşi articol garantează, de asemenea,
libertatea creaţiei artistice şi ştiinţifice.
Proprietatea intelectuală poate şi trebuie să devină unul din pilonii relansării economice şi reintegrării teritoriale a Republicii Moldova.
În România, protecţia proprietăţii intelectuale
este realizată de către două instituţii de specialitate: Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci şi Oficiul
Român pentru Drepturile de Autor, iar reglementările naţionale ale proprietăţii intelectuale sunt
armonizate în mare parte cu legislaţia europeană2.
Unii cercetători consideră că în sistemul de drept
român sunt protejate juridic următoarele forme
1
2

Constituţia Republicii Moldova//Monitorul Oficial, 1994, nr.1

MACOVEI, Ioan. Dreptul proprietăţii intelectuale, Ed. ALL
BecK. Bucureşti. 2005, p. 2

3

BODOAŞCĂ, T. Dreptul proprietăţii intelectuale, Editura
Universul Juridic, Bucureşti, 2010, p. 11
4

Legea nr. 287/2009 privind Codul civil a fost republicată
în “Monitorul oficial al României”, partea I, nr. 505 din 15 iulie 2011 (fiind ulterior modificată prin Legea nr. 60/2012).
Această lege a intrat în vigoare la data de 1 octombrie 2011,
conform art. 220 alin.(1) din Legea nr. 71/2011 (publicată în
“Monitorul oficial al României”, partea I, nr. 409 din 10 iunie
2011).

5

BODOAŞCĂ, T. - Unele consideraţii asupra drepturilor rezultate din creaţia intelectuală în reglementarea Codului
civil (Legea nr. 287/2009) //Dreptul 6/25, 2012

le industriale, mărcile şi indicaţiile geografice sunt
exclusiv produsul efortului intelectual al individului
uman.
La modul concret, operele − sunt creaţii intelectuale ale autorilor în domeniul literar, artistic sau
ştiinţific, iar invenţiile − în orice domeniu al tehnologiei. În schimb, modelele sau desenele industriale
sunt creaţii intelectuale cu rol estetic, de înfrumuseţare a aspectului exterior nou al produselor. În
sfârşit, mărcile şi indicaţiile geografice sunt diverse
semne sau denumiri geografice la care recurg, pe
calea unui proces intelectual de imaginaţie şi selecţie, titularii certificatelor de înregistrare, persoane fizice sau juridice, pentru a-și deosebi produsele sau
serviciile lor de cele ale altor persoane.
În al doilea rând, expresia dreptul de proprietate
industrială restrânge drastic şi nejustificat incidenţa
textelor legale referitoare la creaţiile tehnice cu caracter industrial doar la dreptul de proprietate ce se
naşte din asemenea creaţii.
Pe de altă parte, creaţiile intelectuale, indiferent
de domeniul şi forma de exprimare, determină naşterea unor drepturi morale şi patrimoniale reglementate prin norme juridice speciale, derogatorii
de la dreptul comun6.
Este cunoscut faptul că Republica Moldova a
aderat la Tratatul de Cooperare în domeniul Brevetelor (PCT) privind depunerea cererii internaţionale de brevet, la Aranjamentul de la Madrid privind
înregistrarea internaţională a mărcilor, Convenţia
de la Berna privind protecţia operelor literare şi
artistice, Convenţia privind protecţia drepturilor
interpreţilor, producătorilor de fonograme şi ale
organizaţiilor de difuziune, Convenţia Mondială cu
privire la dreptul de autor, Convenţia cu privire la
protecţia intereselor producătorilor de fonograme
împotriva reproducerii neautorizate a fonogramelor şi a încheiat Acordul de Parteneriat şi Cooperare
cu Uniunea Europeană, în care este prevăzut principiul că nivelul protecţiei drepturilor de proprietate
intelectuală în Republica Moldova trebuie să atingă
nivelul acceptat în cadrul Uniunii Europene. Republica Moldova este, de asemenea, membru cu drepturi depline al Organizaţiei Mondiale a Comerţului
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ale creaţiei intelectuale: operele, creaţiile conexe
acestora şi bazele de date; invenţiile; desenele sau
modelele industriale; mărcile şi indicaţiile geografice. După cum am mai menționat și cu alte ocazii,
în legislaţia internă a României şi chiar în cea internaţională există unele norme juridice de natură să
conducă la concluzia că doar operele aparţin creaţiei intelectuale, iar în cazul invenţiilor, desenelor sau
modelelor industriale, mărcilor şi indicaţiilor geografice ori al altor creaţii, este protejat juridic doar
dreptul de proprietate3.
De exemplu, art. 2624 şi art. 2625 din Legea nr.
287/2009 privind Codul civil4, fiind plasate în contextul dispoziţiilor de drept internaţional privat (art.
2557-2663), au denumirea marginală Lege aplicabilă operelor de creaţie intelectuală, respectiv lege aplicabilă dreptului de proprietate industrială. Anterior
intrării în vigoare a actualului Cod civil, această terminologie era folosită de Codul de procedură civilă
şi de Codul de procedură penală. Astfel, potrivit art.
2 pct.1 lit.e) al Codului de procedură civilă român,
tribunalul judecă, în primă instanţă, procesele şi cererile în materie de creaţie intelectuală şi de proprietate industrială. În opinia autorului, ideea că doar
operele sunt creaţii intelectuale, iar dreptul de proprietate este ocrotit numai în cazul invenţiilor, desenelor sau modelelor industriale, mărcilor şi indicaţiilor
geografice este esenţial greşită5.
În primul rând, chiar dacă domeniile şi modalităţile de exprimare sunt diferite, este neîndoielnic
faptul că toate categoriile de creaţii au caracter intelectual. Într-adevăr, acestea sunt exclusiv rezultatul efortului creativ al individului uman, deoarece
numai acesta are capacitatea de a gândi, premisă
esenţială pentru orice creaţie intelectuală. De fapt,
chiar legislaţia specială din domeniu oferă argumente în sensul că operele, creaţiile conexe operelor, bazele de date, invenţiile, desenele sau modele-

6

BODOAŞCĂ, T. - Unele consideraţii asupra drepturilor rezultate din creaţia intelectuală în reglementarea Codului
civil (Legea nr. 287/2009) //Dreptul 6/25, 2012
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(OMC), a semnat Acordul privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală legate de comerţ
(TRIPs), ce prezintă un tratat comercial multilateral
al OMC, obiectivele căruia constau în promovarea
unei politici eficiente şi suficiente a drepturilor de
proprietate intelectuală în comerţul internaţional.
Deci, pentru crearea unui cadru funcțional al
protecţiei juridice, un rol important îl are perfecţionarea bazei legislativ-normative a sistemului
de protecţie; crearea unui mecanism funcţional
de contracarare a cazurilor de încălcare a drepturilor asupra obiectelor de proprietate intelectuală;
pregătirea şi perfecţionarea personalului în domeniul protecţiei juridice; asigurarea informaţională
a sistemului de protecţie juridică etc. Menționăm
că organele competente ale statului nostru au
adoptat un număr impunător de acte normative
privind protecţia diferitelor obiecte de proprietate
intelectuală.
În condiţiile activităţii creative, ştiinţifice, inovaţionale, cu mijloace financiare limitate, este deosebit
de important să fie stabilite priorităţile dezvoltării
economiei şi sferei sociale, crearea unor mecanisme
eficiente de determinare a acestor priorităţi. Calea
optimă pentru atingerea acestui scop este cea bazată pe un pronostic complex, multilateral şi bine
argumentat al dezvoltării tehnico-ştiinţifice a ţării.
Elaborarea unui astfel de pronostic trebuie să fie
prevăzută de legislaţie.
Pentru stimularea activităţii inovaţionale, se va
recurge la unele măsuri în domeniul politicii bugetar-fiscale, inclusiv:
elaborarea şi operarea unor modificări în legislaţia în vigoare, cu scopul de a atrage în circuitul economic obiectele proprietăţii industriale;
dezvoltarea sistemului de investiţii venture (finanţare extrabugetară a proiectelor cu risc sporit)
în domeniul tehnico-ştiinţific;
dezvoltarea sistemului de asigurare a riscurilor
inovaţionale;
dezvoltarea sistemului de fonduri extrabugetare
ramurale şi interramurale pentru efectuarea cercetărilor ştiinţifice.
Cele expuse motivează necesitatea operării modificărilor în legislaţia ce ar reglementa raporturile
apărute ca rezultat al funcţionării sistemului naţional
de protecţie juridică a proprietăţii intelectuale, de
utilizare a obiectelor de proprietate intelectuală.
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Dreptul proprietăţii intelectuale a primit o consacrare definitivă şi oficială odată cu încheierea
Convenţiei care a condus la înfiinţarea Organizaţiei
Mondiale a Proprietăţii Intelectuale (OMPI)7, semnată
la data de 14 iulie 1967 la Stockholm8.
În lucrarea „Dreptul proprietăţii intelectuale”,
profesorul Ioan Macovei susţine că în cadrul strategiei dezvoltării economice, sociale şi culturale,
proprietatea intelectuală reprezintă o componentă
fundamentală care asigură protejarea creaţiilor inteligenţei umane şi garantează valorificarea în condiţiile pieţei libere9. În plan internaţional, România
este membru fondator al Organizaţiei Mondiale a
Proprietăţii Intelectuale şi al Organizaţiei Mondiale
a Comerţului.
Cele menţionate de profesorul Ioan Macovei
sunt importante şi în contextul prevederilor legale ale RM, unde Legea nr. 845-XII din 3 ianuarie
199210 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi
evidenţiază mai multe genuri de activităţi antreprenoriale: fabricarea producţiei, executarea lucrărilor, prestarea serviciilor, activitatea de creare
şi utilizare a inovaţiilor, raţionalizărilor, descoperirilor ştiinţifice, operelor literare, de artă şi a altor
obiecte ale proprietăţii intelectuale. Acest gen de
activități se evidenţiază prin caracterul său creativ, care presupune aptitudini specifice şi care se
reglementează prin acte normative speciale, cum
ar fi Legea cu privire la dreptul de autor şi drepturile conexe etc. Din această categorie de lucrări
fac parte: lucrări ştiinţifice şi literare orale şi scrise,
muzicale, lucrări de traducere, filmele de cinema
7

Se știe că Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale
este una din agenţiile specializate ale Naţiunilor Unite. OMPI
a fost creată în 1967 cu scopul declarat de a încuraja activitatea creatoare şi promovarea proprietăţii intelectuale oriunde în lume. OMPI are în componenţă 184 de state-membre
(http://www.wipo.int/members/en/), administrează 24 de
tratate internaţionale, (www.wipo.int/treaties/en/), având
sediul în Geneva.
8

Potrivit OMPI, Proprietatea Intelectuală cuprinde patru
mari domenii: a) Drepturi de autor pentru operele literare şi
artistice, b) Drepturile conexe dreptului de autor, care sunt
protejate ca drepturi conexe: interpretările sau execuţiile
artiştilor interpreţi sau executanţi, înregistrările sonore sau
fonogramele producătorilor de astfel de înregistrări sau fonograme, emisiunile de radio şi televiziune, c) Dreptul de
proprietate industrială, d) Alte drepturi de proprietate intelectuală neincluse în primele categorii.
9

MACOVEI, Ioan. Dreptul proprietăţii intelectuale. Ediţia a
2-a. Bucureşti: Editura C.H. Beck, 2006, p.15
10

Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi nr. 845XII, din 3 ianuarie 1992//Monitor RM, 1992, nr. 2

11

COJOCARI, Eugenia. Drept economic. Partea generală. ed.
Business Elita. Chişinău. 2007, p. 23
12

DINCĂ, M.- Conceptul, definirea dreptului de proprietate
intelectuală şi a creaţiei intelectuale în lumina Convenţiei
pentru instituirea „OMPI” //Legea şi viaţa, nr. 11, 2010, p. 46

În această ordine de idei, este elocventă experienţa Uniunii Europene (UE) în domeniul protecţiei
juridice a proprietăţii intelectuale, graţie faptului că
UE reprezintă una dintre cele mai funcţionale şi progresiste organizaţii internaţionale regionale, comportând un caracter specific atât din punct de vedere instituţional, cât şi politico-juridic. Experienţa
Uniunii Europene de protecţie juridică a proprietăţii
intelectuale este deosebit de utilă pentru Republica
Moldova și din considerentul că ţara noastră activează în sistemul protecţiei regionale a proprietăţii
intelectuale din cadrul Comunităţii Statelor Independente, fiind membră cu drepturi depline a acestei organizaţii.
Spre regretul nostru, la etapa actuală, în domeniul
dreptului de autor şi al celor conexe în cadru CSI este
semnat doar un acord general, intitulat: „Acordul cu
privire la cooperarea în domeniul protecţiei dreptului de autor şi drepturilor conexe din 24 septembrie
1993”, care doar conturează unele intenţii de cooperare a statelor CSI în acest domeniu și stabilesc importanţa obligaţiunilor, responsabilităţilor derivate
din acordurile internaţionale cu caracter universal13.
În Republica Moldova, un loc deosebit în ceea ce
privește protecţia juridică a proprietăţii intelectuale
le revine instanţelor de judecată, însă informaţiile
privind practica judiciară nu sunt îmbucurătoare.
Astfel, o generalizare a practicii judiciare de examinare a litigiilor privind proprietatea intelectuală ne
permite să constatăm faptul că, la moment, există
un număr foarte mic de dosare examinate pe această categorie de cauze, număr insuficient pentru a
stabili dacă instanţele judecătoreşti aplică corect şi
uniform legislaţia din domeniul proprietăţii intelectuale. O bună parte din cauzele civile de acest gen
sunt în proces de examinare la Curtea Supremă de
Justiţie, în ordine de recurs. La unele capitole din
acest domeniu practica judiciară lipseşte în genere.
Pricinile civile care au fost generalizate se soluţionează în temeiul prevederilor legilor vechi, abrogate
deja, ceea ce, iarăși, nu ne permite să conchidem că
stipulările legilor noi sunt aplicate corect şi uniform.
În ceea ce ține de domeniul dreptului de autor şi
drepturilor conexe, de asemenea, există un număr
redus de dosare pentru a putea generaliza practica
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şi televizate, emisiuni de radio şi televiziune, lucrări
de sculptură, pictură, arhitectură, grafică, lucrări fotografice etc. Un aspect specific îl constituie drepturile ce apar ca rezultat al desfășurării acestui gen
de activitate, şi anume: drepturi personale nepatrimoniale legate cu cele patrimoniale, cum ar fi
dreptul de autor şi dreptul la proprietatea intelectuală, dreptul la descoperire şi dreptul la proprietatea
descoperită etc.11.
Există o opinie conform căreia descoperirile ştiinţifice nu ar trebui menţionate printre formele proprietăţii intelectuale, având în vedere faptul că nicio
lege naţională şi niciun tratat internaţional nu prevede vreun drept de proprietate asupra descoperirilor ştiinţifice. Descoperirile ştiinţifice şi invenţiile nu
sunt acelaşi lucru. Tratatul de la Geneva privind înregistrarea internaţională a descoperirilor ştiinţifice
(1978) defineşte descoperirea ştiinţifică la art. 1 alin.
(1) lit.(i) drept „identificarea de fenomene, proprietăţi sau legi ale universului material, nedescoperite
până în prezent şi care pot fi verificate”. Invenţiile
sunt soluţii noi pentru anumite probleme tehnice12.
Se ştie că eficacitatea dreptului internaţional depinde, în primul rând, de gradul de implementare şi
armonizare a normelor internaţionale, a principiilor
de bază, în sistemul dreptului naţional. Totuşi, astăzi
se impune o cale inedită pentru domeniul protecţiei rezultatelor activităţii intelectuale, deoarece mecanismele existente nu sunt eficiente. Esenţa constă
în faptul că epoca contemporană se caracterizează
printr-o continuitate de procese integraționiste,
ce se manifestă în diverse domenii: politic, socialeconomic, cultural, dar şi în domeniul dreptului.
Iar când ne referim la eficacitatea protecţiei rezultatelor activităţii intelectuale ale omului, suntem
obligaţi să recunoaştem că nici acordurile internaţionale universale, nici reglementările juridice internaţionale ale activităţii intelectuale, nu ating scopurile scontate. Concluzia poate fi formulată prin
prisma activităţii doar a unui element, aparţinând
sistemului complex al protecţiei operelor literare,
ştiinţifice şi artistice, şi anume − mecanismul regional al reglementării juridice.

13

LEBEDEV, V., SMOCHINĂ, C. Protecţia juridică internaţională a proprietăţii intelectuale în spaţiul Uniunii Europene.
"Revista Naţională de Drept", 2003, nr. 5, pag. 28

Intellectus 2/2015

|

13

APĂRAREA DREPTURILOR DE PI/
PROTECTION OF IP RIGHTS

judiciară la acest capitol14. Aceasta ne confirmă o
dată în plus faptul că mecanismul judiciar încă nu
este aplicat din plin.
Şi în Federaţia Rusă un loc deosebit în ceea ce
privește protecţia juridică a proprietăţii intelectuale le revine instanţelor de judecată, fapt ce decurge atât din conţinutul actelor normative, cât şi din
datele statistice care arată că numărul adresărilor în
instanţele de judecată ale acestei țări se majorează cu 38,7% în fiecare an. În practică însă este mult
mai greu de a realiza protecţia respectivă. Aceasta
se referă nu numai la titularii dreptului de proprietate intelectuală, dar şi la judecătorii din instanţele
judiciare, care întâlnesc obstacole în aplicarea legii,
toate pornind de la complexitatea obiectelor dreptului de proprietate15.
Necesitatea protecţiei relaţiilor sociale ce vizează
domeniul proprietăţii intelectuale prin mijloace de
drept penal şi de natură contravenţională se impune ca un imperativ absolut al societăţilor contemporane, însă acesta, în viziunea noastră, trebuie să
fie suficient de modest şi echilibrat în raport cu alte
domenii, ale căror limite vizează nemijlocit domeniul de reglementare a acestor relaţii sociale.
În sens larg, proprietatea intelectuală cuprinde
drepturile legale ce rezultă din activitatea intelectuală în domeniile industrial, economic, comercial, ştiinţific etc. Legislaţia în domeniul proprietăţii
intelectuale urmăreşte, în principiu, două scopuri
speciale:
− primul constă în stabilirea drepturilor morale
şi economice ale creatorilor asupra creaţiilor lor,
precum şi a dreptului publicului de a avea acces la
aceste creaţii;
− al doilea scop vizează promovarea creativităţii,
popularizarea şi încurajarea valorificării corecte a
rezultatelor acesteia.
Potrivit reglementărilor normative în vigoare,
este protejată prin drept de autor orice operă de
creaţie intelectuală cu caracter original – scrierile literare şi publicistice, conferinţele, predicile, pledoariile, prelegerile şi orice alte opere scrise sau orale,

precum şi programele pentru calculator; operele
ştiinţifice, scrise sau orale, cum sunt: comunicările,
studiile, cursurile universitare, manualele şcolare,
proiectele şi documentaţiile ştiinţifice; compoziţiile muzicale cu sau fără text; operele dramatice,
dramatico-muzicale, operele coregrafice şi pantomimele; operele cinematografice, precum şi orice
alte opere audiovizuale; operele fotografice, alte
opere exprimate printr-un procedeu analog fotografiei; operele de artă plastică, cum sunt: operele
de sculptură, pictură, grafică, gravură, litografie,
artă monumentală, scenografie, tapiserie, ceramică, plastica sticlei şi a metalului, precum şi operele
de artă aplicată produselor destinate unei utilizări
practice; operele de arhitectură, inclusiv planşele,
machetele şi lucrările grafice ce formează proiectele de arhitectură; lucrările plastice, hărţile şi desenele din domeniul topografiei, geografiei şi ştiinţei
în general. Această enumerare, care apare în Legea
privind dreptul de autor şi drepturile conexe16, nu este
limitativă, protecţia legală fiind acordată oricărui tip
de creaţie intelectuală, dacă îndeplineşte condiţia
originalităţii17.
În concluzie, menţionăm că sunt mai multe modalităţi de protecţie a proprietăţii intelectuale, una
dintre ele fiind protecţia juridică. Deşi legislaţia în
vigoare a Republicii Moldova conţine un număr impunător de acte normative care stipulează norme
de drept referitoare la protecţia proprietăţii intelectuale, totuşi mecanismul de protecţie al instanţelor
judiciare nu funcționează suficient de bine pentru a
proteja acest drept important.

14
Practica cu privire la cauzele civile a CSJ RM. Notă informativă cu privire la generalizarea practicii judiciare la
examinarea litigiilor privind proprietatea intelectuală din
14.07.2009.

16

15

МАРКОВА, О. Роль судов при защите интеллектуальной
собственности."Российский судья", 2007 г., № 6, стр.16
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REZUMAT

Protecţia juridică a proprietăţii intelectuale – o
problemă de actualitate continuă. Autorul examinează retrospectiv doctrina constituită în Republica
Moldova, România, Federaţia Rusă și în alte state
privind studiul asupra dreptului de proprietate intelectuală, precum şi a protecţiei juridice a acestui
tip de proprietate. Sunt menționate publicațiile
Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe, 2 iulie
2010, nr.139. Monitorul Oficial din 1 octombrie 2010, nr. 191193, art. 630. În vigoare: din 1 ianuarie 2011
17

SPATARI, M. - Repere privind corelarea normelor contravenţionale şi penale în materia proprietăţii intelectuale //
Revista Naţională de Drept 12/67, 2011

ABSTRACT

Legal Protection of Intellectual Property - A
Continuous Topical Issue. The author examines retrospectively the doctrine established in the Republic of Moldova, Romania, Russian Federation and
other countries on the study of intellectual property right and the legal protection of such property.
There are mentioned the publications of authors
from the country and abroad who contributed to
the study of the matter in question. The author
believes that in the legal protection an important
role has the improvement of the existing legal and
normative protection system, creation of a functional mechanism to counter violations of rights on

intellectual property objects, staff training and improvement in the field of legal protection, dataware
of legal protection system, etc. Also, in the paper
are analyzed the legislation and legal practice concerning various aspects of the legal protection of
intellectual property.
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autorilor din ţară şi de peste hotare care şi-au adus
contribuţia la studierea problemei în cauză. Autorul consideră că în cadrul protecţiei juridice un rol
important îl are perfecţionarea bazei legislativnormative a sistemului de protecţie, crearea unui
mecanism funcţional de contracarare a cazurilor
de încălcare a drepturilor asupra obiectelor de proprietate intelectuală, pregătirea şi perfecţionarea
cadrelor în domeniul protecţiei juridice, asigurarea
informaţională a sistemului de protecţie juridică
etc. De asemenea, în lucrare sunt analizate legislaţia şi practica judiciară privind diversele aspecte ale
protecţiei juridice a proprietăţii intelectuale.

РЕФЕРАТ

Правовая охрана интеллектуальной собственности – вопрос неизменной актуальности. Автор рассматривает ретроспективу доктрины, установленной в Республике Молдова,
Румынии, Российской Федерации и других странах, по изучению прав интеллектуальной собственности и правовой охраны такой собственности. Упоминаются публикации отечественных и зарубежных авторов, которые внесли свой
вклад в изучение данного вопроса. Автор считает, что важную роль в правовой охране играют
совершенствование нормативно-правовой системы охраны, создание функционального механизма противодействия нарушениям прав на
объекты интеллектуальной собственности, обучение и повышение квалификации персонала
и информационное обеспечение системы правовой охраны и др. Кроме того, в работе анализируется законодательство и судебная практика, касающиеся различных аспектов правовой
охраны интеллектуальной собственности.
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О юридической значимости
лицензионных соглашений, заключенных
через Интернет, и о применимом к ним
законодательстве

|

Александр ЛАМБОВ,
мастерант, адвокат-стажер,
Адвокатское бюро «Петр Ламбов»

В

современном мире интеллектуальная собственность является товаром, имеющим большое эко-

номическое значение. Транснациональные корпорации,
занимающиеся производством интеллектуальной собственности, будь то программное обеспечение, музыка

или кинофильмы, имеют капитализации, исчисляемые
в миллиардах долларах

США. Быстрое

развитие но-

вой группы общественных отношений, связанных с качественно новым типом распространения интеллектуальной собственности через сеть

Интернет, нуждается в

адекватном правовом регулировании.

Предоставление пользователям прав на использование интеллектуальной собственности
обычно осуществляется посредством заключения с ними лицензионных соглашений. Данные
соглашения в подавляющем большинстве случаев заключаются не в традиционной форме, а
удаленно, через Интернет. В данной статье будет
рассмотрено юридическое значение заключаемых таким образом соглашений, прежде всего с
точки зрения формы, а также применимое к ним
законодательство.
Согласно статье 210 Гражданского кодекса Республики Молдова:
«(1) Подлежат совершению в письменной
форме сделки юридических лиц между собой,
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между юридическими и физическими лицами, а также физических лиц между собой в случае, если стоимость предмета сделки превышает одну тысячу леев, а в случаях, предусмотренных законом, – независимо от стоимости предмета сделки.
(2) Если в соответствии с законом или соглашением сторон сделка подлежит совершению в
письменной форме, она может быть совершена
как путем составления единого документа, подписанного сторонами, так и путем обмена письмами, телеграммами, телефонограммами и прочими подобными средствами связи, подписанными отправившей их стороной.
(3) Использование технических средств при
подписании сделки допускается в случаях и порядке, установленных законом или соглашением сторон».
Таким образом, большая часть лицензионных
соглашений, встречающихся на практике, подлежит заключению в письменной форме, т.к. лицензиаром обычно выступает юридическое лицо.
Однако при заключении договора через сеть
Интернет использование традиционной письменной формы невозможно. Для таких целей законодатель вводит понятие электронной под-

Практически, если усиленная квалифицированная электронная подпись и применяется, то
только профессиональными участниками рынка
IT услуг в отношениях между собой, т.к. для получения данного вида подписи предварительно
необходимо совершить довольно сложный набор действий как юридического, так и технического характера. К ним относятся:
Заключение договора с поставщиком сертификационных услуг
Регистрация полномочий в Регистре представительских полномочий на основании электронной подписи
Использование подписывающим лицом защищенного устройства создания электронной
подписи и др.
В случае лицензирования объекта авторского
права для использования потребителем, будь то
компьютерная программа, кинофильм или аудиозапись, использование усиленной квалифицированной электронной подписи не представляется возможным, т.к. соблюдение всех предусмотренных для нее формальностей буквально бы
парализовало электронную коммерцию в Интернете. На практике подавляющее большинство лицензионных соглашений заключается простым
щелчком мыши по кнопке «Принять», «Я согласен» и т.п., которое регистрируется лицензиаром
(Рис. 1), или путем введения пользователем специального кода, полученного им по SMS.
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писи, которая регламентируется Законом РМ об
электронной подписи и электронном документе
№ 91 от 27.06.2014 г. Согласно ст. 2 данного Закона «электронная подпись – данные в электронной форме, которые присоединены или логически связаны с другими электронными данными
и которые используются в качестве способа аутентификации».
В части (2) статьи 5 Закона установлено, что:
«Усиленная квалифицированная электронная
подпись имеет ту же юридическую силу, что и
собственноручная подпись».
Под усиленной квалифицированной подписью понимается, согласно части (3) статьи 4 этого же Закона:
«электронная подпись, которая удовлетворяет всем требованиям усиленной неквалифицированной электронной подписи и к тому же:
a) основана на квалифицированном сертификате открытого ключа, выданном поставщиком сертификационных услуг, аккредитованным
в области применения усиленной квалифицированной электронной подписи;
b) создана с использованием защищенного устройства создания электронной подписи
и проверяется защищенно с использованием
устройства проверки электронной подписи и/
или продукта для электронной подписи, получивших подтверждение соответствия требованиям, предусмотренным настоящим законом».

Рисунок 1. Удаленное заключение лицензионного соглашения на использование программы
Kaspersky Virus Removal Tool
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Щелчок мыши или введение кода согласно
действующему законодательству не приравниваются к заключению лицензионного соглашения в простой письменной форме. Данные действия являются конклюдентными, и приравниваются к заключению договора в устной форме, согласно части (3) статьи 208 Гражданского кодекса Республики Молдова:
«Сделка, которая может быть совершена устно, считается совершенной и в том случае, когда из поведения лица явствует его воля совершить сделку».
Таким образом, требование о заключении лицензионного соглашения в письменной форме
не соблюдается. Однако согласно части (2) статьи 211 Гражданского кодекса Республики Молдова «несоблюдение письменной формы сделки
влечет ее недействительность, только если это
последствие прямо предусмотрено законом или
соглашением сторон».
В случае лицензионных соглашений в законодательстве отсутствуют нормы, закрепляющие недействительность соглашения при несоблюдении письменной формы его заключения,
и единственная санкция за это предусмотрена
там же, в Гражданском кодексе, в части (1) статьи
211: «Несоблюдение письменной формы сделки
лишает стороны права требовать в случае спора
подтверждения сделки посредством свидетельских показаний».
Следовательно, хоть стороны и лишаются
права требовать подтверждения заключения соглашения посредством свидетельских показаний, у них остается право требовать подтверждения заключения посредством иных доказательств, которыми могут выступать:
●● Регистрация автоматической системой
факта нажатия пользователем на кнопку «Принять», «Купить» и т.п.;
●● Доказательства факта получения SMS со
специальным кодом и его введение пользователем для получения доступа к предмету лицензионного соглашения;
●● Доказательства факта скачивания файла с
предметом лицензионного соглашения с сервера лицензиара на компьютер пользователя;
●● Доказательства регистрации пользователя в системе, предусмотренной для использо-
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вания объекта лицензионного соглашения с добровольным введением пользователем своих
идентификационных данных и доказательства
использования лицом такой системы;
●● Доказательства перечисления денежных
средств пользователем на счет лицензиара и пр.
В связи с тем, что Интернет по своему характеру интернационален, и на территории Молдовы
широко используются произведения/объекты
смежных прав, правообладателями которых являются иностранные физические или юридические лица, а также произведения/объекты смежных прав молдавских правообладателей используются за рубежом, встает вопрос о применимом
к лицензионному соглашению праве.
Статья 1610 Гражданского кодекса Республики Молдова1 (утвержден Законом РМ № 1107, далее ГК РМ) в части (1) устанавливает, что «договор определяется по закону, избранному соглашением сторон». Таким образом, установлен коллизионный принцип автономии воли (lex
voluntatis), то есть применяется закон государства, указанного в условии о применимом праве
лицензионного соглашения, если соответствующее имеется.
Если такого условия нет, применяются нормы части (1) статьи 1611 ГК РМ, согласно которым «при отсутствии соглашения сторон о применяемом законе к договору применяется закон государства, с которым договор наиболее
тесно связан. Считаются существующими такие
связи с законом государства, в котором должник исполнения на момент заключения договора имеет место жительства или место нахождения либо зарегистрирован в качестве юридического лица».
Является важным также разрешение вопроса
о месте заключения лицензионного соглашения,
так как оно в силу статьи 1613 ГК РМ определяет требования к форме договора и его действительность с точки зрения формы.
Согласно части (1) статьи 699 ГК РМ «договор
считается заключенным с момента получения акцепта оферентом». Часть (2) данной статьи гласит:
«если в договоре не указано место его заключения, договор считается заключенным в месте жительства или месте нахождения оферента».
1

Официальный монитор Республики Молдова – 2002. –
№. 82-86.

2
Толстой Ю.К. и др. Гражданское право: учеб.: в 3 т. Т. 1,
Москва: Проспект, 2009, с. 199.

деляются законом, применяемым к содержанию
сделки». В вышеуказанных пунктах a), b), c) и d)
части (1) статьи 1609 ГК РМ детализуются требования к действительности сделки, заключенной
за пределами Молдовы с точки зрения молдавского права.
Однако данные пункты могут входить в противоречие с частью (2) статьи 1613 ГК РМ:
«Договор считается действительным, если:
a������������������������������������������
) в момент заключения договора стороны находились в разных государствах, но при этом соблюдены требования к форме в соответствии с
законодательством одного из этих государств;
b) представитель одной из сторон договора
выполнил требования к форме в соответствии с
законодательством государства, на территории
которого он находился в момент заключения договора».
В случае противоречия данных норм права,
закрепленных в статьях 1609 и 1613 ГК, к лицензионным соглашениям представляется необходимым применять положения части (2) статьи
1613, так как она является специальной нормой
по отношению к статье 1609, поскольку регулирует вопрос действительности с точки зрения
формы договоров, а не сделок вообще.
Необходимо также отметить, что лицензионные соглашения с пользователем, заключаемые через Интернет, практически всегда являются договорами со стандартными договорными условиями, вырабатываемыми исключительно правообладателем (лицензиаром). Пользователь может либо акцептировать, либо отклонить договор в целом. К таким соглашениям полностью применяются положения статей 712-720
главы ГК «Стандартные договорные условия».
Выводы
Распространенные на практике способы заключения лицензионных соглашений через Интернет приравниваются к устной форме заключения договора.
К письменной форме заключения приравнивается использование усиленной квалифицированной электронной подписи.
Заключение лицензионного соглашения не
в письменной форме не влечет его недействительность, однако лишает стороны возможности
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Таким образом, местом заключения лицензионного соглашения признается либо место, указанное в самом соглашении, либо, при отсутствии такого указания, место жительства или место нахождения лицензиара (правообладателя),
так как он обычно является оферентом.
Очень часто правообладателями программного обеспечения выступают иностранные компании.
В случае если наличествует иностранный элемент, то применяются положения статьи 1613 ГК
РМ «Закон, применяемый к форме договора».
Часть (1) данной статьи указывает, что «требования к форме договора устанавливаются законом,
предусмотренным частью (1) статьи 1609». В свою
очередь, часть (1) статьи 1609 указывает, что:
«Требования к форме сделки устанавливаются законом государства, определяющим существо сделки. Сделка, совершенная за пределами Республики Молдова, считается действительной с точки зрения формы, если она соответствует одному из следующих условий:
соблюден закон места, где она совершена;
соблюдены требования законодательства Республики Молдова;
соблюден национальный закон или закон места жительства совершившего ее лица;
она является действительной в соответствии
с законом, применяемым к органу, рассматривающему ее действительность».
Является неясным, что же законодатель имел
в виду, используя понятие «существо сделки» (на
румынском “fondul actului juridic”), так как термин «существо сделки» на русском языке не используется. В русском языке используется термин «содержание сделки», означающий совокупность составляющих сделку условий2.
Представляется наиболее обоснованным, что
в случае договоров законодатель отсылает нас к
вышеупомянутым статьям: 1610 «Закон, применяемый к существенным условиям договора» (на
румынском “Legea aplicabilă condiţiilor de fond
ale contractului”) и 1611 «Закон, применяемый к
договору при отсутствии соглашения сторон о
выборе закона». Все это является закреплением принципа «требования к форме сделки опре-
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подтвердить сделку посредством свидетельских
показаний.
При отсутствии указания в лицензионном соглашении положения о месте его заключения,
местом заключения следует признавать место
нахождения оферента, которым обычно выступает правообладатель.
При заключении лицензионного соглашения
с наличием иностранного элемента, требования
к форме определяются статьями 1609 и 1613 ГК
РМ, в случае противоречий между ними необходимо применять статью 1613.
К содержанию лицензионного соглашения
применяется право, избранное сторонами, а
если указание о нем отсутствует – то применяется законодательство того государства, в котором должник специфического исполнения, т.е.
лицензиар, имеет место нахождения.
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РЕФЕРАТ

О юридической значимости лицензионных соглашений, заключенных через Интернет, и о применимом к ним законодательстве.
Большая часть лицензионных соглашений,
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встречающихся на практике, подлежит заключению в письменной форме, т.к. лицензиаром обычно выступает юридическое лицо. Однако при заключении договора через сеть Интернет использование традиционной письменной формы невозможно. Для таких целей законодатель вводит
понятие электронной подписи, которая регламентируется Законом РМ об электронной подписи и электронном документе № 91 от 27.06.2014 г.
REZUMAT

Considerații privind importanța juridică a
acordurilor de licență încheiate prin intermediul Internetului și legislația aplicabilă acestora. Cele mai multe dintre acordurile de licență
întâlnite în practică sunt încheiate în scris, întrucât
licențiatorul reprezintă, de obicei, o persoană juridică. Însă atunci când un contract este încheiat prin
intermediul rețelei Internet, utilizarea formei scrise
tradiționale devine imposibilă. Pentru astfel de scopuri, legiuitorul introduce conceptul de semnătură
electronică, aceasta fiind reglementată de Legea
nr. 91 din 27.06.2014 privind semnătura electronică
şi documentul electronic.
ABSTRACT

On the Relevance in Law of the License Agreements concluded over the Internet and on the
Legislation Applicable to Them. Most of the license agreements, encountered in practice, are subjected to conclusion in writing, because the licensor is
usually a legal entity. However, upon the conclusion of a contract through the Internet network the
use of the traditional written form is impossible. For
such purposes, the legislator introduces the concept of electronic signature, which is governed by
the Law of the Republic of Moldova on Electronic
Signature and Electronic Document № 91 of 2014.
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perioadă îndelungată sistemul normelor juridice referitoare la protecţia unor drepturi, și

anume a drepturilor de proprietate intelectuală, care

pentru unii reprezintă valori inestimabile, în timp ce pentru alții, cei care formează majoritatea, ele constituie

drepturi fireşti şi lipsite de amploare, ce nu apără inte rese patrimoniale legate strict de existenţa cotidiană și
care vizează doar unele categorii de subiecte, nu a înre gistrat progrese.
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Considerații privind inadmisibilitatea
transmiterii prin moştenire a dreptului de
autor

Dreptul de proprietate intelectuală

a

reclamat protecţie odată cu intensificarea periclitărilor
și, respectiv, diminuarea valorii a tot ce este creat prin
munca intelectuală.

Efectele alertei, care avea menirea de a scoate
în evidență caracterul prejudiciabil al acestor categorii de daune, sunt reflectate actualmente în
conţinutul normelor din legea fundamentală a
fiecărui stat. Constituţia Republicii Moldova pune
fundamentul acestor categorii de relaţii odată cu
instituirea şirului de norme1 destinate a fi trans-

puse în legi organice2, pentru ca ulterior acestea
să formeze cadrul juridic ce va garanta exercitarea
dreptului de proprietate intelectuală de rând cu
celelalte drepturi fundamentale ale omului. Totuşi,
specificitatea şi sensibilitatea cu care se manifestă
acest drept, care astăzi necesită a fi recunoscut ca
un drept natural, necesită şi o abordare aparte a
reglementărilor din domeniu, fapt ce-l determină
pe legiuitor să facă o delimitare între regimul juridic aplicabil proprietăţii intelectuale şi cel aplicabil dreptului de proprietate în general, ţinându-se
cont de specificul fiecăruia în parte.
Aşadar, deşi distincţia între cele două tipuri de
proprietate poate fi realizată prin intermediul unui
spectru mai larg de semne, în lucrarea de faţă vom
încerca să venim cu unele argumente în favoarea
faptului că dreptul de autor ce face obiectul proprietăţii intelectuale nu poate fi dobândit prin
moştenire, atâta timp cât obiectul transmisiunii
2

1

Art. 9 alin.1 din Constituţie menţionează că „Proprietatea
este publică şi privată. Ea se constituie din bunuri materiale
şi intelectuale”, iar potrivit art. 33 alin. 2: „Dreptul cetăţenilor
la proprietatea intelectuală, interesele lor materiale şi morale ce apar în legătură cu diverse genuri de creaţie intelectuală sunt apărate de lege.”

Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe nr. 139
(adoptată la 02.07.2010, în vigoare din 01.01.2011), Legea privind protecţia invenţiilor nr. 50-XVI (adoptata la
07.03.2008, în vigoare din 04.10.2008), Legea privind protecţia mărcilor nr. 38-XVI (adoptată la 29.02.2008, în vigoare
din 06.09.2008), Legea privind protecţia desenelor şi modelelor industriale nr. 161-XVI (adoptată la 12.07.2007, în
vigoare din 01.12.2007) etc.
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succesorale nu poate fi constituit din drepturi personale nepatrimoniale, precum şi din considerentul că drepturile patrimoniale de autor transmise
pentru cauză de moarte sunt drepturi temporare.
Motivaţia realizării studiului de faţă vine anume
din necesitatea rectificării percepţiei greşite a unora, atunci când consideră că formula juridică prin
care legiuitorul oferă succesorului împuterniciri
în vederea apărării dreptului de autor ce aparţine
predecesorului său, precum şi exercitarea dreptului la remuneraţie în locul defunctului, este echivalentă cu cea a transmisiunii succesorale. Anume
acest considerent face să se creadă că dreptul de
autor, privit ca un drept absolut, este pasibil transmiterii prin succesiune.
În cele ce urmează, prin analiza consecventă
şi sistemică a normelor ce reglementează aceste
categorii de relaţii, vom încerca să arătăm inadmisibilitatea transmiterii prin moştenire a dreptului
de autor prin prisma elucidării a două aspecte importante.
Primul aspect se referă la distincţia între regimul juridic al transmisiunii pentru cauză de
moarte a rezultatelor activităţii intelectuale care
fac obiectul material al dreptului de proprietate
şi însăşi dreptul de autor asupra acestor bunuri.
Deşi acest aspect este unul destul de important,
în analiza lui vom evita să oferim prea multe detalii, având în vedere faptul că pentru argumentare
este suficient să facem trimitere la norma legală3,
potrivit căreia „dreptul de autor nu depinde de dreptul de proprietate asupra obiectului material în care
şi-a găsit expresie opera respectivă. Procurarea unui
asemenea obiect nu conferă proprietarului acestuia
nici unul din drepturile acordate autorului de prezenta lege.”
Totuşi, la elaborarea ultimei fraze din conţinutul
acestei norme, legiuitorul urma să vină cu o concretizare prin care să arate că nu numai procurarea, ci, în general, dobândirea în proprietate a unui
obiect în care şi-a găsit expresie opera nu are nicio
legătură cu dreptul de autor, deoarece dobândirea
dreptului de proprietate prin act de vânzare-cumpărare (procurare) sau prin succesiune produce
aceleaşi efecte juridice. Prin urmare, este necesar
3

Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe nr. 139
din 02.07.2010, art. 5 alin. 4.
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să tratăm diferit regimul juridic al transmisiunii
pentru cauză de moarte în funcţie de obiectul
acesteia, deoarece, atunci când se transmite prin
moştenire bunul în calitate de produs al activităţii
intelectuale (tablou, sculptură, carte) se aplică normele de drept comun ce reglementează instituţia
succesiunii, iar când se transmite de la defunct către succesor dreptul patrimonial de autor4, atunci
acest exerciţiu juridic se realizează prin aplicarea
unor reguli speciale care, de fapt, nu se bucură
de reglementare în cadrul instituţiei moştenirii5.
În fond, confuzia se produce atunci când obiectul
transmisiunii este un bun realizat prin activitate intelectuală, privit separat (ca materie) de dreptul de
autor sau, mai concret, de dreptul patrimonial de
autor6, deoarece dreptul moral de autor în general
nu poate face obiectul transmisiunii succesorale7.
Astfel, în această consecutivitate a expunerii, revenim la al doilea aspect despre care am
menţionat mai sus, care se referă la necesitatea
4

În temeiul art. 11 al Legii nr. 139 din 02.07.2010, drepturile patrimoniale de autor care pot fi transmise mortis causa
sunt:

a)

reproducerea operei;
distribuirea originalului sau a exemplarelor operei;
c)
închirierea exemplarelor operei, cu excepţia operelor de
arhitectură şi a operelor de artă aplicată;
d)
importul exemplarelor operei în vederea distribuirii, inclusiv al exemplarelor confecţionate cu consimţămîntul autorului sau al altui titular al dreptului de autor;
b)

e)

demonstrarea publică a operei;
interpretarea publică a operei;
g)
comunicarea publică a operei prin eter, inclusiv prin satelit (tele- radiodifuziune), sau prin cablu;
f)

h)

retransmiterea simultană şi fără modificări, prin eter sau
prin cablu, a operei transmise prin eter sau prin cablu;
i)
punerea la dispoziţie în regim interactiv a operei;
j)
traducerea operei;
k)
transformarea, adaptarea, aranjamentul sau alte modificări ale operei, cu excepţia cazurilor când efectuarea unor
acţiuni din cele enumerate la lit. a)–k) nu se încadrează în
forma de exprimare a operei şi pentru care nu pot fi stabilite
sancţiuni.
5

A se vedea F. Vădeanu, op. cit. p. 155.

6

Potrivit art. 5 alin. 3 din Legea nr. 139 din 02.07.2010 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, „Dreptul de autor
se constituie din drepturi patrimoniale şi drepturi morale
(personale nepatrimoniale)”.
7

Drepturile morale nu pot face obiectul vreunei renunţări
sau cesiuni şi sunt imprescriptibile, chiar şi în cazul în care
autorul cedează drepturile sale patrimoniale (art. 10 alin. 2
din Legea nr. 139 din 02.07.2010).

8

Gh. Chibac, Aurel Băeşu, Alexandru Rotari, Oleg Efrim, Drept
civil, Contractele speciale, Chişinău 2005, p. 602.

misiunea pentru cauză de moarte a dreptului de
autor în general, privit ca un drept deplin, alcătuit
din drepturi patrimoniale şi nepatrimoniale, unde
primele pot constitui obiectul cesiunii, iar cele din
urmă nu pot fi transmise nici într-un mod, cu unele
mici excepţii. Excepţia, de fapt, se constată prin analiza practicii cu privire la aplicarea legislaţiei în cauzele de succesiune9, unde se menţionează că „prin
derogare de la principiul inadmisibilităţii transmiterii
prin succesiune a drepturilor personale nepatrimoniale, moştenitorii vor dobândi dreptul de protecţie a
inviolabilităţii operei, de a autoriza publicarea ei etc.”,
ceea ce înseamnă că prin moştenire se transmit
doar o parte din drepturi, adică drepturile patrimoniale de autor şi, cu titlu de excepţie, unele drepturi
personale nepatrimoniale10.
În acest context, folosind excepţia dată ca punte
de trecere între drepturile ce sunt pasibile transmiterii succesorale şi cele ce nu pot fi cesionate în
niciun caz prin moştenire (ne referim aici la cea de
a doua latură a dreptului de autor, adică dreptul
moral) urmează totuşi să stabilim dacă primele constituie drepturi patrimoniale depline şi absolute sau
sunt şi ele limitate în exercitare după dobândirea lor
prin moştenire. Anume această din urmă întrebare
se desprinde din analiza conţinutului art. 23 alin. 1
al Legii nr. 139/2010 în care se evidenţiază că „drepturile patrimoniale exclusive şi dreptul la remuneraţie se protejează pe tot timpul vieţii autorului şi
timp de 70 de ani după deces”. Din norma respectivă deducem că acest gen de abordare vine să afirme că dreptul de autor ce se constituie din drepturi
patrimoniale se bucură de protecţie juridică pe o
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delimitării între regimul juridic al transmisiunii
dreptului la protecţia dreptului de autor după decesul autorului, precum şi dreptul la remuneraţie,
şi regimului juridic al transmisiunii succesorale în
general. Ținând cont de specificitatea şi complexitatea aspectului abordat, în scopul relevării tuturor
divergenţelor de interpretare şi înţelegere, urmează
să oferim o analiză detaliată a subiectului, cu luarea
în considerare a legislaţiei civile în compartimentul „drept succesoral”, legislaţia ce reglementează
dreptul de autor, precum şi literatura de specialitate
sub aspect comparat.
Mai întâi de toate, pentru o consecventă şi înţeleasă elucidare, vom demara cu analiza normelor ce
reglementează instituţia moştenirii în scopul concretizării faptului dacă dreptul de autor poate sau
nu constitui obiect al transmisiunii succesorale.
Aşadar, în literatura de specialitate8, atunci când
se referă la caracterul universal al transmisiunii succesorale prin interpretarea art. 1432 alin. 2, Cod civil, se are în vedere faptul că obiect al transmisiunii
succesorale este patrimoniul care aparţine defunctului, privit ca o totalitate de drepturi şi obligaţii cu
valoare economică, iar pentru concretizare se menţionează că nu se transmit prin moştenire drepturile şi obligaţiile nepatrimoniale, precum şi drepturile
patrimoniale care au un caracter personal, adică se
sting la moartea titularului lor (dreptul la pensie,
renta viageră etc.).
În cele ce urmează, considerăm necesar să clarificăm apartenenţa dreptului de autor la categoria
de drepturi din care face parte, adică este un drept
patrimonial sau personal nepatrimonial, odată ce
unele opinii exprimă ideea că acest drept este doar
unul patrimonial. Pentru aceasta vom analiza conţinutul Legii nr. 139/2010, dar şi alte acte normative
şi interpretări relevante în domeniu, inclusiv sub aspect comparat cu legislaţia altor state.
Astfel, art. 5 alin. 3 al Legii nr. 139/2010 stipulează expres că „dreptul de autor se constituie din
drepturi patrimoniale şi drepturi morale (personale
nepatrimoniale)”. Cu toate acestea, în pofida faptului că dreptul de autor este alcătuit şi din drepturi cu
caracter patrimonial, transmisiunea către succesori
a acestor drepturi urmează a fi distinsă de trans-

9

Pct. 22 al Hotărârii Plenului CSJ “Cu privire la examinarea
litigiilor judiciare în cauzele de succesiune” din 10.06. 1998,
Buletinul CSJ, 1998, nr. 8.

10

În legislaţia României, spectrul drepturilor personal nepatrimoniale de autor, care prin excepţie pot constitui
obiectul transmisiunii succesorale, este mult mai mare în
comparaţie cu cel admis de legislaţia Republicii Moldova.
Potrivit art. 11 alin. 2 din Legea României nr. 8/1996 privind
dreptul de autor și drepturile conexe, „După moartea autorului, exerciţiul drepturilor prevăzute la art. 10 lit. a), b) și
d) se transmite prin moștenire, potrivit legislaţiei civile, pe
durată nelimitată. Aceste drepturi sunt:
a) dreptul de a decide dacă, în ce mod şi când va fi adusă
opera la cunoştinţa publică;
b) dreptul de a pretinde recunoaşterea calităţii de autor al
operei;
c) dreptul de a pretinde respectarea integrităţii operei şi de
a se opune oricărei modificări, precum şi oricărei atingeri
aduse operei, dacă prejudiciază onoarea sau reputaţia sa.
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perioadă limitată, calculată de la decesul autorului,
fapt care nu este caracteristic şi celorlalte drepturi
patrimoniale transmise de la defunct succesorilor
prin moştenire. Aici sesizăm şi specificitatea transmisiunii pentru cauză de moarte a drepturilor patrimoniale de autor, care solicită aplicarea unor norme asemănătoare celor ce reglementează instituţia
succesiunii, dar care totuşi nu reflectă transmisiunea unei moşteniri împlinite.
Din acest context mai desprindem şi ideea că
drepturile patrimoniale de autor transmise de la
autor către succesorii săi nu pot exista mai departe,
fapt ce diminuează importanţa transmisiunii, odată
ce acestea nu sunt însoţite şi de un drept de protecţie nelimitat. Prin urmare, acest drept va înceta
să existe şi nu va putea fi retransmis către succesorii celui care a primit la rândul său acest drept prin
moştenire, dacă termenul în interiorul căruia poate
fi exercitat dreptul de protecţie a expirat11, fapt ce
ne duce la gândul că aici nu sunt aplicabile regulile
de drept comun ale succesiunii, ci mai degrabă o
combinaţie juridică asemănătoare instituţiei legatului12. În favoarea acestei opinii pledează şi autorul
F. Vădeanu13, care consideră că succesiunea drepturilor patrimoniale ale autorului este diferită faţă de
dreptul comun, pe de o parte datorită caracterului
temporar al acesteia, întrucât moştenitorii dobândesc drepturile sus-menţionate pe o durată determinată, iar pe de altă parte, drepturile nu se transmit la propriii erezi ai moştenitorilor, cu excepţia
celor transmise descendenţilor autorului, care sunt
transmisibile mai departe la erezii lor.
Datorită acestei particularităţi, considerăm că ar
fi posibilă cesionarea drepturilor patrimoniale de
autor prin intermediul unei instituţii aparte, ce şiar găsi existenţa în cadrul dreptului succesoral aşa
cum e şi cazul instituţiei legatului. Or, moştenirea
unor drepturi temporare poate fi uşor asimilată cu
unele avantaje patrimoniale de care poţi beneficia
11
Jurisprudenţa a stabilit că succesiunea unui descendent
de autor, titular al unui drept patrimonial de autor neexpirat, se transmite, în condiţiile stabilite de codul civil, moştenitorilor săi, dar numai până la împlinirea termenului prevăzut de lege (70 de ani). Vezi. F. Vădeanu, Transmisiunea
moştenirii, Bucureşti, 2010, p. 156.
12

Potrivit art. 1486 Cod civil, testatorul poate acorda prin
testament unei persoane avantaje patrimoniale (legat) fără
a o desemna în calitate de moştenitor.
13

Florin Vădeanu, Transmisiunea moştenirii, Bucureşti,
2010, p. 154.
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după decesul autorului, fără a fi desemnat în calitate de moştenitor, aşa cum se procedează în cadrul
legatului. În caz contrar, dacă includem drepturile
patrimoniale de autor în categoria drepturilor ce fac
obiectul transmisiunii succesorale, atunci riscăm să
ne ciocnim pe viitor cu unele dificultăţi în cursul
aplicării unor instituţii ale dreptului succesoral moştenirii cum ar fi: partajul averii succesorale, rezerva
succesorală sau paza averii succesorale.
În contextul celor relatate, considerăm că
transmisiunea dreptului de autor pentru cauză de
moarte nu se poate realiza prin intermediul instituţiei succesiunii, deoarece comportă unele particularităţi care impun atribuirea unui regim juridic
deosebit de cel al dreptului comun ce poate fi doar
încorporat în instituţia succesiunii. Formula respectivă poate fi construită după modelul instituţiei legatului care face excepţie de la caracterul universal
al transmisiunii succesorale, fapt care îşi găseşte
argumentare şi în practica aplicării legislaţiei cu
privire la succesiune14 potrivit căreia, „transmiterea
moştenirii este o transmisiune universală, dat fiind
faptul că obiectul transmisiunii succesorale, cu excepţia legatului, îl formează patrimoniul persoanei
fizice decedate, adică totalitatea drepturilor (activul
succesoral) şi obligaţiilor (pasivul succesoral), care
au valoare economică şi au aparţinut celui ce lasă
moştenirea la momentul decesului.”
REZUMAT

Considerații privind inadmisibilitatea transmiterii prin moştenire a dreptului de autor. În
prezentul articol sunt examinate aspectele juridice, condițiile și circumstanțele în care are loc
transmiterea prin moștenire a dreptului de autor în
conformitate cu prevederile legislației naționale și
internaționale. Autorul consideră că transmisiunea
dreptului de autor pentru cauză de moarte nu se
poate realiza prin intermediul instituţiei succesiunii, deoarece comportă unele particularităţi care
impun atribuirea unui regim juridic deosebit de cel
al dreptului comun ce poate fi doar încorporat în instituţia succesiunii.
14

Pct. 2 al Hotărârii Plenului CSJ nr. 13 din 03.10.2005 Cu privire la practica aplicării de către instanţele judecătoreşti a
legislaţiei la examinarea cauzelor despre succesiune. Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 2006,
nr. 5, pag. 4

РЕФЕРАТ

Considerations on the Inadmissibility of Transfer by Inheritance of Copyright. In this article are
examined the legal aspects, the conditions and circumstances in which the transfer by inheritance of
copyright in accordance with the national and international law takes place. The author believes that the
transfer of copyright for the cause of death cannot
be achieved through the institution of succession,
because it involves some peculiarities that require
the assignment of a legal regime different from that
of the common right which can only be incorporated
into the institution of succession.

О недопустимости передачи по наследству
авторских прав. В этой статье рассматриваются
правовые аспекты, условия и обстоятельства, в
которых осуществляется передача по наследству
авторского права в соответствии с национальным
и международным законодательством. Автор
считает, что передача авторского права после
смерти не может быть осуществлена через
правопреемственность, так как она включает
в себя некоторые особенности, требующие
особого правового режима общего права.
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Notorietatea mărcii. Criteriile de
constatare a notorietăţii mărcii
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n prezentul articol sunt abordate două subiecte
esențiale: a) analiza criteriilor de constatare a no-

torietăţii mărcii, reflectate în legislaţia

Republicii Mol-

dova şi în normele internaţionale; b) probele prezentate

instanţei de judecată drept circumstanţe care ar confirma
notorietatea unei mărci și, respectiv, aprecierea probelor
de către instanţa de judecată.

Pornind de la ideea că o

economie de piaţă în plină ascensiune determină existenţa
a numeroase produse aflate în continuă competiţie, produse care poartă însemne cât mai atractive şi care acţio-

nează ca „un magnet asupra percepţiei” consumatorilor,
vom pune în evidență normele stipulate în legislaţia naţională şi internaţională ce vizează notorietatea mărcii.

1. Analiza criteriilor de constatare a notorietăţii mărcii, reflectate de legislaţia Republicii
Moldova şi de normele internaţionale.
Pot constitui mărci toate semnele apte de o reprezentare grafică, în special cuvintele, inclusiv numele de persoane, desenele, literele, cifrele, forma
produsului sau a ambalajului, cu condiţia ca astfel
de semne să fie capabile să distingă produsele sau
serviciile unei întreprinderi de cele ale altor întreprinderi.
Notorietatea unei mărci se apreciază în funcţie de segmentul ţintă de consumatori, dar nu în
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funcție de toți consumatorii potențiali. Conform
dispoziţiilor legale în materie, pentru a aprecia dacă
o marcă este notorie este suficient ca aceasta să fie
larg cunoscută pe teritoriul Republicii Moldova şi
pentru segmentul de consumatori din Republica
Moldova căruia i se adresează produsele sau serviciile pe care le include marca.
Prin urmare, elementul care joacă un rol foarte important pentru dobândirea notorietăţii unei
mărci îl reprezintă caracterul ei distinctiv. O marcă
trebuie concepută într-o asemenea manieră, încât
să aibă un caracter de distinctivitate ridicat. Un astfel de caracter îl au mărcile arbitrare, alcătuite din
cuvinte al căror înţeles este lipsit de legătură cu produsul căruia îi fac reclamă.
Printre elementele care conturează notorietatea
unei mărci se numără: vechimea mărcii, intensitatea
publicităţii, ideea de calitate, identificarea cu firma
producătoare.
Perioada de timp în care o marcă poate deveni
notorie este discutabilă, deoarece trebuie să avem
în vedere şi rapiditatea dezvoltării mass-media care
poate asigura într-un interval foarte scurt notorietate unei mărci.
Astfel, o companie care a creat un produs nou,
modern, competitiv poate reuşi impunerea mărcii

a) marca este recunoscută de către consumatorii
actuali şi/sau potenţiali ai produselor şi/sau serviciilor pentru care se utilizează, fie de către persoanele implicate în asigurarea reţelelor de distribuţie
a produselor şi/sau serviciilor pentru care se utilizează marca, fie de cercurile de afaceri în care sunt
implicate produsele şi/sau serviciile pentru care se
utilizează marca, iar impresia despre nivelul calităţii
produselor şi/sau serviciilor se asimilează cu marca
din ţară sau de pe piaţa mondială;
b) marca posedă un grad înalt de distinctivitate, inerentă sau dobândită ca rezultat al utilizării
intensive;
c) marca este larg cunoscută pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv din publicitate;
d) marca posedă o valoare comercială ca rezultat
al folosirii îndelungate şi intensive în ţară sau pe piaţa mondială. La adoptarea hotărârii de constatare a
notorietăţii mărcii, pe lângă criteriile nominalizate
la alin. (1), pot fi luate în considerare şi alte criterii
relevante pentru o marcă notorie, nereflectate în
prezentul articol.
Astfel, în Regulamentul privind recunoaşterea
notorietăţii mărcilor de produs şi/sau de serviciu,
aprobat prin ordinul nr. 94 din 22 iulie 2003 (inclus
în registrul actelor oficiale de reglementare a activităţii de întreprinzător, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1030 din 03 octombrie 2005), care a fost
elaborat în conformitate cu Recomandarea comună
referitoare la dispoziţiile privind protecţia mărcilor
notorii, aprobate la Asambleea Generală a OMPI
din 20-29 septembrie 1999, este specificat, în pct.
9, faptul că la cererea de recunoaştere a notorietăţii
mărcii se anexează:
a) acte ce conţin informaţii despre factorii în
baza cărora poate fi făcută concluzia dacă semnul
este sau nu notoriu, cunoscut, inclusiv despre:
–– gradul de cunoaştere a semnului pe piaţă de
către segmentul de public relevant;
–– durata (începutul şi perioada), gradul şi întinderea geografică a oricărei utilizări a semnului;
- durata, gradul şi întinderea geografică a activităţii
de promovare a semnului respectiv, inclusiv reclama sau publicitatea şi prezentarea la iarmaroace
sau expoziţii a produselor şi/sau serviciilor marcate
cu acesta;
–– durata şi întinderea geografică a oricăror înregistrări ale semnului şi/sau oricăror cereri de înre-
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şi recunoaşterea produsului de către un segment
important de consumatori, dacă apelează la o publicitate intensă prin intermediul tuturor mijloacelor de informare existente. O campanie publicitară
pentru promovarea unui anumit produs trebuie să
fie diversificată, dar fără a îmbrăca o formă agresivă.
În Republica Moldova este stabilit un cadru legal prin prisma căruia poate fi constatată notorietatea unei mărci. Astfel, în Legea nr. 38-XVI din 29
februarie 2008 privind protecţia mărcilor (în continuare – Lege), Secţiunea 11 din Capitolul III este
consacrată aspectului ce ţine de constatarea notorietăţii mărcii. Art. 321 din Lege statuează expres
că marca poate fi recunoscută ca fiind notorie în
urma unei cereri de constatare a notorietăţii, depusă la Curtea de Apel Chişinău, sau a unei cereri
reconvenţionale într-o acţiune de apărare a drepturilor, depusă la aceeaşi instanţă. Mărcii notorii
i se acordă protecţie juridică în conformitate cu
prezenta Lege. Durata de protecţie a mărcii notorii
este nelimitată.
Constatarea notorietăţii unei mărci prin prisma
protejării drepturilor asupra altei mărci constituie
una dintre problemele cheie în domeniul protecţiei drepturilor de proprietate industrială. O marcă
nouă este considerată a fi în conflict cu marca notorie dacă ea sau unul dintre elementele sale esenţiale constituie o reproducere, o imitaţie sau o transliterare ce poate crea confuzie cu o marcă notorie şi
dacă marca sau unul dintre elementele esenţiale ale
noii mărci face obiectul unei cereri de înregistrare,
ori al unei înregistrări pentru produse sau servicii
identice sau similare faţă de produsele sau serviciile
la care marca notorie se aplică.
În plus, se consideră conflict între o marcă nouă
şi o marcă notorie dacă:
–– utilizarea mărcii ar putea aduce atingere caracterului mărcii notorii;
–– utilizarea mărcii reprezintă o legătură între
proprietarul mărcii notorii şi produsele sau serviciile
pentru care marca face obiectul unei cereri de înregistrare sau este înregistrată, utilizare care ar putea
să cauzeze prejudicii proprietarului mărcii.
Menţionăm faptul că în Republica Moldova legislatorul a stabilit o serie de criterii de constatare a
notorietăţii mărcii. Astfel, art. 325 din Lege statuează
expres că notorietatea mărcii pe teritoriul Republicii
Moldova se constată în temeiul următoarelor criterii:
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gistrare a acestuia, în măsura în care reflectă utilizarea sau recunoaşterea acestui semn;
–– valoarea calculată a semnului;
–– rezultatul sondajelor efectuate de solicitant;
–– orice alte informaţii suplimentare;
b) reproducerea grafică sau fotografică a mărcii.
Reproducerea mărcii se prezintă în culoarea sau
combinaţia de culori în care se solicită recunoaşterea notorietăţii mărcii. Imaginea trebuie să aibă o
calitate ireproşabilă, să fie clară şi distinctă;
c) reproducerea grafică sau fotografică a mărcii
în vedere generală şi din mai multe vederi, diferite,
dacă se solicită recunoaşterea notorietăţii mărcii tridimensionale;
d) mostra etichetei (în mărime naturală), dacă se
solicită recunoaşterea notorietăţii mărcii în etichetă;
e) documentul care confirmă începutul şi perioada utilizării mărcii.
O importanţă deosebită pentru determinarea
notorietăţii mărcii o au sondajele efectuate de solicitant în sectorul relevant de public. Astfel, în Regulamentul privind recunoaşterea notorietăţii mărcilor de produs şi/sau de serviciu, este stabilit că în
cadrul sondajului sunt chestionaţi consumatorii din
cel puţin 3 localităţi ale Republicii Moldova, obligatoriu fiind sondajul efectuat în mun. Chişinău.
Celelalte localităţi solicitantul le determină în dependenţă de zona în care îşi desfăşoară activitatea
de producere sau de comercializare a produselor
(serviciilor) sale. În cadrul sondajului trebuie chestionate cel puţin 300 de persoane din mun. Chişinău şi cel puţin 100 de persoane din fiecare dintre
celelalte localităţi, numărul maxim fiind nelimitat.
La stabilirea notorietăţii mărcii pentru produsele
cu destinaţie tehnică urmează să fie chestionaţi
consumatorii produselor respective (atât din cercul
producătorilor, cât şi din reţeaua de comerţ). Astfel,
este necesar ca nu mai puţin de 60% din numărul
acestor respondenţi să cunoască marca respectivă.
La stabilirea notorietăţii mărcii pentru produsele
de consum curent trebuie să fie chestionat consumatorul „mediu” (luându-se în considerare vârsta,
genul, studiile, starea socială şi materială, legătura
cu produsul marcat), precum şi unii specialişti din
ramura respectivă a industriei şi comerţului. Astfel,
este necesar ca nu mai puţin de 30% din numărul
respondenţilor să cunoască marca respectivă.
Următorul criteriu, nu mai puțin important pentru determinarea notorietăţii mărcii, este determi-
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nat de faptul dacă marca posedă un grad înalt de
distinctivitate, inerentă sau dobândită ca rezultat al
utilizării intensive. Gradul de distinctivitate contează în mod special, întrucât este direct proporțional
cu protecția conferită mărcii. Unei mărci cu un grad
redus de distinctivitate i se acordă o protecție net
limitată sau având un nivel inferior comparativ cu
protecția de care beneficiază o marcă cu grad înalt
de distinctivitate.
Subliniem faptul că marca notorie se caracterizează printr-un renume deosebit, având o valoare internaţională. Notorietatea este o problemă complexă.
Determinarea notorietăţii ţine seama de vechimea
mărcii (marca posedă valoare comercială ca rezultat
al folosirii îndelungate şi intensive în ţară sau pe piaţa
mondială), intensitatea publicităţii (marca este larg
cunoscută pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv
din publicitate), identificarea cu întreprinderea sau
ideea de calitate. Notorietatea se apreciază în funcţie
de condiţiile proprii sau locale. Mărcile notorii sunt
protejate prin art. 6bis din Convenţia de la Paris, ratificată de Republica Moldova prin Hotărârea Parlamentului nr. 1328-XII din 11 martie 1993, care statuează
expres că ţările uniunii se obligă, fie din oficiu, dacă
legislaţia ţării o îngăduie, fie la cererea subiectului
interesat, să refuze sau să invalideze înregistrarea
şi să interzică folosirea unei mărci de fabrică sau de
comerţ care constituie o reproducere, imitaţie sau
traducere putând crea confuzie, a unei mărci pe care
autoritatea competentă a ţării de înregistrare sau de
folosire o va considera că este notoriu cunoscută ca
fiind deja marca unei persoane admise să beneficieze de prezenta convenţie şi ca fiind folosită pentru
produse identice sau similare. Se va proceda la fel
atunci când partea esenţială a mărcii constituie o reproducere a unei astfel de mărci notoriu cunoscute,
sau o imitaţie putând fi confundată cu aceasta. Un
termen de cel puţin 5 ani de la data înregistrării va
trebui acordat pentru a se cere radierea unei astfel de
mărci. Ţările uniunii vor putea să prevadă un termen
în care să fie cerută interzicerea folosirii mărcii. Niciun
termen nu va fi stabilit pentru depunerea cererilor de
radiere sau de interzicere a folosirii mărcilor înregistrate sau folosite cu rea-credinţă.
Aşadar, protecţia acordată mărcilor notorii nu
este condiţionată de formalitatea unei înregistrări
naţionale sau internaţionale, ori de folosire. Protecţia acordată este însă limitată la sfera produselor
identice sau similare.

2. Probele prezentate instanţei de judecată ca
circumstanţe care ar confirma notorietatea unei
mărci. Aprecierea probelor de către instanţa de
judecată.
Marca reprezintă un însemn distinctiv utilizat de
un individ, organizație comercială sau altă persoană

juridică pentru a identifica un produs sau serviciu
în fața potențialilor consumatori și pentru a arăta
că toate produsele ce o poartă provin dintr-o sursă
unică, pentru a face distincția între produsele sau
serviciile proprii și cele ale altor entități.
În contextul celor enunțate în capitolul anterior,
constatăm că problemele ce ţin de protecţia mărcilor devin tot mai stringente, fiind influențate și de
faptul că țara noastră traversează o perioadă în care
economia de piaţă este într-o ascensiune continuă.
Cele mai multe acţiuni intentate în instanţa de judecată care vizează proprietatea industrială țin de
natura protejării drepturilor asupra mărcii. Dat fiind
faptul că notorietatea mărcii este o măsură de protecţie, litigiile privind constatarea notorietăţii mărcii
sunt cât se poate de frecvente.
Analizând practica Curţii Supreme de Justiţie, în
sensul constatării notorietăţii mărcii, ne propunem
să elucidăm la modul concret poziţia instanţei în
cazurile în care nu a fost constatată notorietatea
mărcii.
Astfel, printr-o decizie adoptată la 21 august
2013, Curtea Supremă de Justiţie a constatat că
marca prezentată în instanță pentru a i se confirma
notorietatea (“BCR”) este deja utilizată pe plan internaţional, înregistrată sub un nume, iar îmbinarea de
litere utilizată poate constitui abrevierea denumirii
altor agenţi economici, prin urmare, înregistrarea
mărcii verbale solicitate va avea drept consecință
lezarea drepturilor acestora la denumirea aleasă.
Totodată, instanţa a constatat că pentru stabilirea
notorietăţii mărcii nu au fost prezentate probe privind existenţa unei situaţii conflictuale referitoare la
marca recurentului/reclamantului din care ar decurge necesitatea recunoaşterii notorietăţii mărcii, precum şi probe ce ar conţine informaţii despre factorii
în baza cărora se pot trage concluzii pertinente în
ceea ce privește notorietatea semnului verbal “BCR”.
În această speţă, Curtea Supremă de Justiţie
a găsit neîntemeiat şi argumentul recurentului/
reclamantului precum că existenţa conflictului a
avut drept premiză refuzul autorităţii naţionale de
a înregistra marca pe considerentul coliziunii cu
anteriorităţile menţionate, deoarece recurentul/
reclamantul urma să probeze existenţa unei situaţii conflictuale referitoare la marca sa în cadrul unui
segment de public vizat. Astfel, instanţa de recurs a
reţinut că pentru admiterea cererii de recunoaştere
a notorietăţii mărcii, solicitantul nu poate respecta
doar o parte din condiţiile impuse de legislaţia în
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Prevederile Convenţiei de la Paris nu se aplică în
cazul în care un terţ foloseşte o marcă notorie pentru produse diferite. Referitor la această problemă,
în practică, s-a apreciat că terţul profită pe nedrept
de prestigiul mărcii, care se degradează.
În literatura de specialitate, prin consolidarea soluţiei adoptate de jurisprudenţă, mărcile notorii sunt
deosebite de mărcile de mare renume sau celebre.
Este esenţial de a scoate în evidență aspectul ce
ţine de faptul că legiuitorul în Republica Moldova a
stabilit şi un cadru de restricţii care nu pot fi cerute
la stabilirea notorietăţii mărcii. Astfel, potrivit art.
326, alin. (2) din Lege, la stabilirea notorietăţii mărcii nu pot fi cerute în calitate de condiţii obligatorii
următoarele: a) marca respectivă să fie înregistrată
sau depusă spre înregistrare pe teritoriul Republicii
Moldova; b) marca solicitată să fie recunoscută ca
fiind notorie, înregistrată sau depusă spre înregistrare în orice alt stat decât Republica Moldova; c)
marca să fie bine cunoscută de către publicul larg
din Republica Moldova. Aceste restricţii sunt prevăzute şi în Regulamentul enunţat mai sus, la pct. 23.
Având în vedere faptul că în alin. (2), art. 325 din
Lege este prevăzut faptul că pot fi luate în considerare şi alte criterii relevante pentru o marcă notorie, considerăm că ar fi plauzibile, în sensul stabilirii
notorietăţii mărcii, şi următoarele criterii: a) comercializarea sau punerea în vânzare a produselor sau
a serviciilor; b) circumstanţele ce ţin de importul
sau exportul de produse cărora li se atribuie ilegal
o marcă notorie; c) publicitatea şi reclama pentru
produse şi/sau servicii cărora li se atribuie o marcă
notoriu cunoscută în Republica Moldova, contractele publicitare respective; d) documente în care
este reflectată valoarea cheltuielilor efectuate.
Concluzionăm că din cauza lipsei unor criterii de
apreciere bine stabilite, care să fie aplicate uniform
de către toate instituţiile abilitate în abordarea acestei probleme, există riscul ca aprecierea notorietăţii
să se transforme în abuz din partea titularilor de
mărci, generând în acelaşi timp din partea instituţiilor competente o anumită doză de subiectivism în
analiza și evaluarea mărcilor.
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vigoare, urmând să se conformeze tuturor formalităţilor şi cerinţelor indicate.
Instanţa supremă a stabilit în această speţă aplicabilitatea prevederilor art. 326 alin. (7) lit. b) al Legii,
deci faptul că nu poate fi constatată notorietatea
mărcii în cazul în care există o marcă identică ori
similară ce poate fi confundată cu marca solicitantului, înregistrată sau depusă spre înregistrare pe
numele unei alte persoane pentru aceleaşi produse
ori servicii, cu o prioritate anterioară datei de la care
se solicită constatarea notorietăţii mărcii.
În continuare, vom analiza o decizie a Curţii Supreme de Justiţie prin care a fost menţinută hotărârea Curţii de Apel Chişinău în partea constatării
notorietăţii mărcii comerciale “ANGRY BIRDS”.
În decizia sa, instanţa de judecată a relevat importanţa sondajelor, constatând că, potrivit rezultatelor sondajului privind cunoașterea Jocului video
“ANGRY BIRDS”, realizat de către o companie abilitată în acest sens, în perioada 05-15 noiembrie 2013,
în 23 de localități din Republica Moldova (sate și
orașe din nordul, centrul și sudul țării, inclusiv mun.
Chișinău) pe un eșantion de 550 respondenți având
vârsta cuprinsă între 16-35 ani, 51,8% (adică 285 de
respondenți) au menționat că cunosc Jocul video
“ANGRY BIRDS”. Conform rezultatelor sondajului,
51,2% dintre acei care au indicat că cunosc Jocul video “ANGRY BIRDS”, l-au cunoscut până în anul 2013
(până la data de 31 decembrie 2012), iar 75,1% dintre acei care au indicat că cunosc acest joc (adică
214 respondenți) îl practică sau l-au practicat prin
intermediul unor diferite dispozitive (telefon mobil,
calculator, Ipad/tabletă sau notebook).
În concluzie, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de
Justiție constată că studiul este reprezentativ pentru a determina gradul de cunoaștere a mărcii comerciale ”ANGRY BIRDS”.
În acest sens, instanţa supremă a precizat importanţa respectării recomandărilor OMPI cu privire la
protecţia mărcilor notorii, aprobată de către Asambleea Uniunii de la Paris din 29 septembrie 1999,
care stabilesc în art. 2 litera (b) factorii în baza cărora instanţa poate decide dacă marca este sau nu
notorie.
Astfel, instanţa a ţinut cont de: gradul de cunoaştere a mărcii, într-un segment corespunzător al societăţii, perioada utilizării precum şi aria geografică
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unde a fost utilizată marca, perioada şi aria geografică în care s-au desfăşurat anumite activități de
promovare a mărcii, inclusiv reclama şi prezentarea
la expoziţii a mărfurilor şi serviciilor pentru care este
folosită marca, perioada şi regiunea pentru care a
fost înregistrată marca sau au fost depuse cereri
pentru înregistrare în măsura în care acestea reflectă utilizarea şi cunoaşterea mărcii, materiale prin
care se demonstrează utilizarea cu succes a mărcii,
valoarea acestei mărci.
Curtea Supremă de Justiţie în această speţă a
ţinut cont de faptul că jocul video ”ANGRY BIRDS”
a fost descărcat de 237.753 ori în Republica Moldova (de la lansarea sa pe data de 11 decembrie 2009
până la 31 decembrie 2012) şi avea 52421 utilizatori
activi în luna decembrie 2012, fapt care a probat popularitatea incontestabilă și utilizarea pe scară largă
a mărcii comerciale ”ANGRY BIRDS” în țara noastră.
De asemenea, Curtea a constatat că condițiile
stabilite de normele legale privind recunoașterea
notorietății mărcii ”ANGRY BIRDS” au fost întrunite,
iar probele administrate în acest sens au fost suficiente, concludente și corespund cerințelor legii,
confirmând notorietatea acestei mărci. Astfel, s-a
stabilit că marca ”ANGRY BIRDS” își are istoricul său,
este larg cunoscută pe teritoriul Republicii Moldova, posedă o valoare comercială, fiind promovată
atât în interiorul țării noastre, cât şi în afara acesteia,
cu bună credinţă şi avându-şi utilizatorii săi fideli.
Totodată, în această speţă Colegiul Curţii Supreme de Justiţie a criticat argumentul recurentului
precum că doar depunerea unor cereri de înregistrare a mărcii ”ANGRY BIRDS” de către intervenienții
accesorii Sacara Pavel și Sacara Timofei nu justifică
prezența unui conflict. Dimpotrivă, anume acest
fapt a generat apariția unei situații conflictuale între aceștia și marca comercială ”ANGRY BIRDS” înregistrată pe cale internațională, fapt care a servit
drept temei pentru înaintarea unei cereri în instanța
de judecată pentru constatarea notorietății mărcii.
În continuare, vom analiza circumstanţele ce ţin
de importanţa, pentru stabilirea notorietăţii mărcii,
a criteriului determinat de faptul dacă marca posedă un grad înalt de distinctivitate. Astfel, un semn
verbal format dintr-un slogan publicitar va fi considerat ca fiind lipsit de caracter distinctiv dacă nu
poate fi perceput de publicul relevant decât prin
prisma utilizării sale laudative sau publicitare la

recurs din cadrul OAPI, cât și de Tribunal și Curtea
de Justiție, analiza se va concentra pe celelalte clase de produse și servicii menționate în paragraful
precedent și, deci, pe problematica distinctivității
inerente a semnului verbal ”VORSPRUNG DURCH
TECHNIK”.
Actul normativ cu incidență în materie este constituit de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 40/94
privind marca comunitară, mai precis de dispozițiile
art. 7 alin. (1) lit. b) ale acestui text, potrivit căruia ”se
respinge înregistrarea următoarelor: (…) b) mărci
care sunt lipsite de caracter distinctiv”.
În ceea ce privește noțiunea de distinctivitate,
jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene
a definit acest concept ca fiind acea caracteristică a
mărcii ce permite asocierea produsului sau a serviciului căruia îi este aplicată marca respectivă cu un
anumit comerciant și, deci, diferențierea față de produsele sau serviciile aparținând altor comercianți.
În virtutea aceleiași jurisprudențe, s-a constatat
că trăsătura distinctivității unei mărci trebuie analizată din punct de vedere global, al percepției de
ansamblu, atât în raport cu categoriile de produse
și/sau de servicii pentru care se solicită înregistrarea mărcii respective, cât și prin raportare la gradul
de atenție și la percepția publicului relevant căruia
acestea i se adresează.
În cazul de față, semnul verbal “VORSPRUNG
DURCH TECHNIK” – ”avans prin tehnică” – transmite un mesaj elogios, de promovare a produselor și
serviciilor vizate, ilustrând ideea că acestea sunt de
o calitate mai bună decât cele fabricate și furnizate
de alți comercianți, datorită superiorității lor tehnice. Având în vedere aspectele menţionate, acest
semn a fost calificat atât de către Tribunal, cât și de
Curtea de Justiție a Uniunii Europene ca fiind un slogan publicitar.
Sloganurile publicitare nu sunt considerate o
clasă specială de mărci sau un concept distinct de
acestea. Nu există deci o excludere a priori de la
înregistrare a semnelor compuse din indicații de
calitate, care au rolul de a incita consumatorul la
cumpărarea produselor sau a serviciilor asociate.
Mai mult, criteriile de înregistrare în privința lor vor
fi aceleași ca pentru orice alt tip de marcă. Cu toate
acestea, însă, aprecierea concretă a aptitudinii lor
de a fi distinctive s-ar putea dovedi mai dificilă decât în cazul altor semne verbale.
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adresa produselor sau serviciilor asupra cărora se
aplică. Dimpotrivă, o astfel de marcă va îndeplini
cerința distinctivității dacă, dincolo de funcția sa
promoțională, poate fi recunoscută de către publicul relevant drept o indicație comercială a produselor și a serviciilor în cauză.
În acest sens, vom aduce drept exemplu analiza
deciziei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, pronunţată în cauza C-398/08 P, decizie în care a fost
vizat caracterul distinctiv al mărcilor constituite din
sloganuri publicitare.
Curtea de Justiție a Uniunii Europene, în ședința
sa de la 12 septembrie 2008, a examinat recursul
formulat de producătorul german de automobile
„Audi AG”, în opoziție cu Oficiul pentru Armonizare
în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI), împotriva hotărârii din 9 iulie 2008
a Tribunalului de Primă Instanță al Comunităților
Europene (după intrarea în vigoare a Tratatului de
la Lisabona).
Prin hotărârea atacată, Tribunalul respinsese acțiunea în anulare introdusă de „Audi AG” cu
privire la decizia camerei a doua de recurs a OAPI
de neînregistrare ca marcă comunitară a semnului verbal “VORSPRUNG DURCH TECHNIK” pentru
o parte din produsele și serviciile desemnate de
fabricant.
Astfel, la 30 ianuarie 2003, „Audi G” solicitase înregistrarea ca marcă comunitară a semnului VORSPRUNG DURCH TECHNIK – ”avans prin tehnică”,
pentru produsele și serviciile aparținând claselor
9 (aparate și instrumente de uz științific), 12 (vehicule), 14 (metale prețioase; ceasuri), 16 (hârtie,
carton și produse din acestea; articole de birou), 18
(produse din piele), 25 (articole de îmbrăcăminte și
încălțăminte), 28 (jocuri), 35-43 și 45 (servicii personale și sociale oferite de terți pentru satisfacerea
unor nevoi individuale; servicii de securitate pentru
protecția bunurilor și persoanelor) din Aranjamentul de la Nisa privind clasificarea internaţională a
produselor şi serviciilor.
Întrucât referitor la produsele din clasa 12, mai
precis pentru automobile şi pentru componentele
acestora, s-a ridicat problema unei distinctivităţi
dobândite, faţă de marca comunitară nr. 621086,
înregistrată deja de fabricantul german la 27 aprilie
2001, şi deoarece acest aspect a fost tratat într-un
mod unitar atât de către examinator și Camera de
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Astfel, după cum s-a relevat și în jurisprudența
Curții, tipologia extrem de variată a mărcilor ar putea face ca percepția publicului relevant să sufere
anumite fluctuații prin raportare la acestea. De aceea, este posibil ca stabilirea caracterului distinctiv al
unor semne dintr-o anumită categorie să ridice mai
multe probleme decât aceeași operațiune, efectuată asupra unor mărci dintr-o altă categorie.
Această afirmație este valabilă și în privința
sloganurilor publicitare, care joacă și un rol
promoțional, pe lângă (eventual) cel de indicare a
originii comerciale a produselor sau a serviciilor la
care face trimitere. Aşadar, este posibil ca, în mintea
consumatorului, funcția de indicare a provenienței
comerciale – cea care conferă, de altfel, caracterul
distinctiv al unei mărci – să fie eclipsată de utilizarea
laudativă și publicitară a semnului respectiv.
I. Aprecierea Tribunalului de Primă Instanță
A. Elemente care nu au o înrâurire hotărâtoare asupra caracterului distinctiv
Ca o problemă de ordin procedural, Tribunalul
de Primă Instanță al Comunităților Europene a decis
că, deși, de regulă, existența sau inexistența trăsăturii distinctivității se judecă și în raport cu categoriile
de produse și/sau de servicii pentru care se cere înregistrarea mărcii, acest aspect nu este de natură să
impună în toate cazurile o analiză detaliată a tuturor produselor și serviciilor din toate clasele la care
face referire solicitantul.
Această ultimă afirmație își găsește aplicabilitatea și în speță, Tribunalul motivând că publicul relevant, pus în fața semnului verbal în litigiu (“VORSPRUNG DURCH TECHNIK” – ”avans prin tehnică”),
va avea o percepție omogenă asupra sa pentru
toate clasele de produse și servicii vizate, acest public fiind interesat în mod uniform de conceptul de
tehnică.
Pe fondul cauzei, Tribunalul a considerat că marca este inaptă de a conferi distinctivitate, din moment ce aceasta poate avea mai multe semnificații,
poate constitui un joc de cuvinte sau o combinație
fantezistă și surprinzătoare de elemente.

B. Aspecte relevante în stabilirea caracterului
distinctiv
Punctul focal al examinării trăsăturii
distinctivității unei mărci îl constituie, în opinia
Tribunalului de Primă Instanță, posibilitatea ca
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acest semn verbal să poată fi perceput de la bun
început de către public drept o indicație a originii
comerciale a produselor sau a serviciilor asupra
cărora se aplică. Dacă semnul respectiv nu trece în
viziunea publicului de statutul de simplă formulă
promoțională, acea marcă va fi lipsită de caracter
distinctiv și ca atare va fi refuzată la înregistrare.
Or, în speță, sensul larg al noțiunii de tehnică
face ca referirea la ea să constituie un impediment
în calea recunoașterii distinctivității inerente a mărcii. Întrucât aproape toate produsele și serviciile au
o legătură, fie și redusă, cu tehnica, orice comerciant ar putea prelua în fapt și utiliza acest mesaj, indiferent de domeniul în care activează.
Pentru a suplini această lipsă, ar trebui ca semnul în discuție să conțină elemente care, dincolo de
utilizarea lor laudativă, să permită publicului vizat
să memoreze în mod facil și imediat sloganul publicitar respectiv și să îl asocieze cu produsele și serviciile oferite de o anumită societate.
Analiza Tribunalului de Primă Instanță al
Comunităților Europene a conchis că aceste cerințe
nu sunt întrunite în prezenta cauză, semnul verbal
“VORSPRUNG DURCH TECHNIK” (”avans prin tehnică”) solicitat la înregistrare ca marcă comunitară
de producătorul de automobile “Audi AG”, nefiind
decât un mesaj obiectiv, elogios, de promovare a
produselor și a serviciilor desemnate.
II. Evaluarea Curții de Justiție a Uniunii Europene
La judecarea cererii de recurs, Curtea de Justiție
a hotărât că Tribunalul de Primă Instanță a procedat
la o aplicare greșită a art. 7 alin. (2) lit. b) din Regulamentul (CE) nr. 40/94, impunând în mod eronat criterii mai stricte în aprecierea trăsăturii distinctivității
decât ar fi impus actul normativ menționat.

A. Elemente care nu influențează prezența caracterului distinctiv
Astfel, faptul că mărcile compuse din sloganuri
publicitare transmit un mesaj obiectiv nu împiedică
o eventuală consacrare a distinctivității lor inerente
întrucât, a apreciat Curtea, toate expresiile laudative și publicitare promovează, într-o măsură mai
mare sau mai mică, o astfel de idee.
Raționamentul Curții de Justiție se bazează pe
faptul că, indiferent cât de simplu sau de obiectiv
ar fi un asemenea mesaj, aceasta nu ar putea să excludă de la bun început posibilitatea ca acel semn

B. Aspecte utile în aprecierea distinctivității
În concordanță cu cele discutate în faza procesuală anterioară, Curtea de Justiție a considerat că
atingerea nivelului minim de distinctivitate cerut de
Regulamentul (CE) 40/94 nu impune existența unui
caracter de fantezie a sloganului publicitar respectiv sau crearea unui efect de surpriză, de tensiune
conceptuală. Contrar celor susținute însă în primă
instanță, eventuala prezență a unor astfel de elemente contribuie și ea la conturarea distinctivității
inerente a mărcii, aceasta fiind o componentă relevantă pentru Curte în stabilirea acestei trăsături.
La fel ca în fața Tribunalului de Primă Instanță al
Comunităților Europene, Curtea a folosit ca punct
de plecare în analiza caracterului distinctiv al mărcii
aptitudinea acesteia de a indica unui consumator
originea comercială a produselor sau a serviciilor
enumerate de solicitant în cererea sa.
Astfel, pentru a decide dacă un slogan publicitar
depășește, în viziunea publicului, statutul de simplă
formulă promoțională, Curtea de Justiție a decis că
este necesar ca respectivul semn verbal să fie caracterizat printr-o anumită originalitate, o rezonanță
care să îl facă ușor de memorat sau să declanșeze
un proces cognitiv în mintea consumatorului.
În speță, marca a cărei înregistrare se solicită este
compusă din cuvântul german ”Vorsprung” (avans),
care este asociat prepoziției ”durch” (prin), sugerând prin aceasta o legătură de cauzalitate, a cărei
cunoaștere necesită deci un minim efort de interpretare din partea publicului.

Curtea a considerat că semnul verbal ”VORSPRUNG DURCH TECHNIK” întrunește caracterul
distinctiv minim cerut de art. 7 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (CE) nr. 40/94.
Pentru toate aceste motive, Curtea de Justiție a
Uniunii Europene a admis recursul introdus de societatea “Audi AG” și a anulat hotărârea Tribunalului de Primă Instanță al Comunităților Europene și
decizia Camerei a doua de recurs a Oficiului pentru
Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene
și modele industriale), prin care fusese respinsă
cererea de înregistrare a mărcii comunitare “VORSPRUNG DURCH TECHNIK”.
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verbal să constituie o indicație eficientă a originii
comerciale a produselor și serviciilor respective.
Mai mult decât atât, Curtea a stabilit că nu
prezintă relevanță nici raportul dintre cele două
percepții ale publicului referitoare la semnul în cauză – mesaj de promovare sau indicație a originii comerciale, putându-ne regăsi în prezența unei mărci
ce beneficiază de trăsătura distinctivității chiar dacă
publicul vizat o consideră în primul rând o formulă promoțională și abia în subsidiar o mențiune a
provenienței produselor sau serviciilor.
Într-un mod similar, aspectul că marca respectivă, fiind compusă în principal din indicații de calitate sau din expresii ce incită la cumpărarea de
produse sau de servicii, ar putea fi preluată și de
alte întreprinderi nu este, în sine, suficient pentru a
exclude caracterul distinctiv al acelei mărci.
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REZUMAT

Notorietatea mărcii. Criteriile de constatare a
notorietăţii mărcii. În articolul de față sunt abordate două subiecte: 1) Analiza criteriilor de constatare
a notorietăţii mărcii reflectate în legislaţia Republicii Moldova şi în normele internaţionale și 2) Probele prezentate instanţei de judecată ca circumstanţe
care ar confirma notorietatea unei mărci, respectiv,
aprecierea probelor de către instanţa de judecată.
Pornind de la ideea că o economie de piaţă în
plină ascensiune determină existenţa a numeroase
produse aflate în continuă competiţie, produse care
poartă însemne cât mai atractive şi care acţionează
ca „un magnet asupra percepţiei” consumatorilor,
au fost scoase în relief normele stipulate în legislaţia naţionala şi internaţională ce vizează notorietatea mărcii.
Totodată, au fost analizate prin prisma practicii
judiciare importanţa sondajelor efectuate de solicitant în sectorul relevant de public, ca criteriu de
determinare a notorietăţii mărcii şi, tot în acest sens,
un criteriu nu mai puţin important în determinarea
notorietăţii unei mărci, faptul dacă marca posedă
un grad înalt de distinctivitate.
ABSTRACT

Trademark Notoriety. Trademark Notoriety
Finding Criteria. In the present article are addressed two topics: 1) Analysis of trademark notoriety
finding criteria reflected in the Moldovan law and
international standards and 2) The evidence submitted to the court as circumstances that would
confirm the notoriety of a trademark, respectively,
assessment of evidence by the court.
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Starting from the idea that a rising market economy determines the existence of numerous products in continuous competition, products bearing
insignia as attractive as possible and acting as a
“magnet on the perception” of consumers, there
were brought out into bold relief the norms laid
down in the national and international legislation
aimed at trademark notoriety.
There have also been analyzed through the
prism of legal practice the importance of surveys
conducted by the applicant in the relevant sector of
the public, as a criterion for determining the notoriety of the trademark and, also in this regard, a no
less important criterion in determining the notoriety of a trademark, the fact whether the trademark
has a high degree of distinctiveness.
РЕФЕРАТ

Признание общеизвестности товарного
знака.
Критерии
для
установления
общеизвестности товарного знака.
В
данной статье рассматриваются две темы:
1. Анализ критериев для установления
общеизвестности товарного знака, которые
отражены в законодательстве Республики
Молдова и в международных нормах; 2.
Доказательства, представленные на суде в
качестве обстоятельств, которые подтверждают
общеизвестность товарного знака. Оценка
доказательств судом.
Исходя из того, что развивающаяся рыночная
экономика определяет наличие постоянно
конкурирующих продуктов с притягательными
знаками, действующими как магнит на
восприятие потребителей, были обозначены
нормы,
изложенные
в
национальном
и
международном
законодательстве,
направленные на признание товарного знака
общеизвестным.
Также проанализировано с точки зрения
судебной
практики
значение
опросов,
проводимых заявителем в соответствующем
секторе общества, в качестве критерия для
определения общеизвестности товарного знака,
а также наличие высокой степени отличимости.
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P

entru societatea contemporană, informaţia con-

stituie o resursă economică deosebit de valoroasă,

fiind prezentă pretutindeni și devenind, alături de resurse le clasice – munca, natura, capitalul –, un potenţial strategic.

Odată cu crearea spaţiului informaţional global,

informaţia a devenit mai accesibilă datorită numărului
mare de website -uri, biblioteci virtuale ş.a. Internetul ofe -

ră acces la cantităţi enorme de informaţii, date şi resurse,
a căror valoare este deosebită pentru ştiinţă şi tehnologie. O simplă conexiune la Internet îţi dă posibilitate să accesezi informaţia stocată în calculatoare ce cuprind date
de orice tip.

Motoarele de căutare, locurile de plecare în

căutarea informaţiei sunt uşor de învăţat şi de utilizat. În
cele ce urmează vom prezenta diverse procedee de culege -

re a datelor şi de prelucrare a informaţiei din domeniul
designului industrial, şi anume procedura efectuării unei
cercetări documentare a designului sau modelului industrial utilizând bazele de date naţionale şi internaţionale.

Dintru început, vom constata faptul că în domeniul designului sau modelului industrial există
posibilități sigure de a obţine informaţia necesară.
Aceasta poate fi utilizată ulterior în diverse scopuri,
precum:
–– documentarea, selectarea informaţiei ce a
fost înregistrată anterior pentru a nu solicita protecţia obiectului deja înregistrat;
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Selectarea informaţiei privind designul
industrial în vederea dezvoltării afacerii
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–– identificarea concurenţilor, ceea ce ne oferă
posibilitatea de a afla care este situaţia pe piaţă,
ce concurenţi există în domeniul dat şi, respectiv,
obiectele produse de aceștia;
–– având la dispoziție anumite informaţii privind
designul, putem să ne inspirăm la crearea unor noi
obiecte, să cunoaștem tendinţele, noile nişe de pe
piaţă, dând un impuls nou afacerii.
Informaţia o putem obţine din diferite surse,
cum sunt:
▪▪ Baza de date privind desenele şi modelele
industriale a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea
Intelectuală (AGEPI);
▪▪ Bazele de date ale Organizaţiei Mondiale a
Proprietăţii Intelectuale (OMPI, WIPO);
▪▪ Bazele de date ale Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieţei Interne a Uniunii Europene (OAPI,
OHIM).
Prezentăm în continuare posibilităţile oferite pentru a obţine datele ce pot fi de un real ajutor în dezvoltarea unei afaceri. Ca un prim pas, vă recomandăm
accesarea bazei de date a desenelor şi modelelor industriale de pe pagina AGEPI, care poate fi vizualizată la adresa: http://db.agepi.md/. Dând click pe acest
link, lansăm programul de documentare Desene şi
modele industriale (în continuare DMI) (fig. 1.)
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Fig. 1. Interfaţa de accesare a bazei DMI (pagina web AGEPI)
După selectarea opţiunilor sus-menţionate, se
va deschide pagina de căutare, cu posibilităţile de
a seta criteriile de căutare. Documentarea începe
din prima pagină, care are interfaţa în trei limbi: română, engleză şi rusă. În imagine apare un tabel cu
criterii pentru documentare, iar mai jos sunt amplasate trei butoane: Căutare, Vizualizare, Ştergere.
În coloana cu titlul Criteriu, selectaţi criteriile de
căutare necesare. Prin accesarea oricărui criteriu, se
va afişa lista criteriilor de căutare. În coloana cu titlu
Operaţie, puteţi selecta un operator de comparare.

Operatorii de comparare sunt destinaţi pentru indicarea relaţiei dintre criteriu şi valoare, aceștia putând fi selectaţi în dependenţă de tipul datelor.
Elementul principal în efectuarea unei documentări în baza de date „DMI” constă în formularea
corectă a criteriilor de căutare. Programul oferă posibilitatea de a efectua documentări cu utilizarea
concomitentă a 7 câmpuri (fig. 2). Fiecare termen
se introduce întru-un rând aparte. Prin combinarea
operatorilor de comparare şi a operatorilor logici se
pot efectua documentări complexe în Baza de date.

Fig. 2. Interfaţa cu criteriile de căutare în baza DMI (pagina web AGEPI)
Căutarea unui DMI se poate efectua după diferite criterii, cele mai des utilizate fiind:
1. după numărul certificatului (DMI deja înregistrat);
2. după numele/denumirea solicitantului (titularului) DMI;
3. după numărul clasei conform Clasificării Internaţionale a desenelor şi modelelor, de pe pagina web:
http://agepi.gov.md/pdf/design/CIDMI-10-ro.pdf.
Respectiv, pentru a determina informaţia necesară în cazul unui conflict de interese, având
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numărul certificatului care se va introduce în câmpul Valoare, accesați la criteriul „numărul certificatului”, operaţiunea „=”. După ce au fost selectate criteriile, apăsaţi butonul Căutare. În partea dreaptă de
jos va apărea numărul de rezultate găsite în baza de
date, după criteriile care au fost selectate (Total: 1). În
cazul în care vor apărea mai multe rezultate găsite,
verificaţi corectitudinea datelor introduse, deoarece
sub un număr de înregistrare poate fi doar un certificat DMI înregistrat, nu pot fi două certificate DMI cu
acelaşi număr de înregistrare (fig. 3).
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Fig. 3. Criteriile de căutare în baza DMI (pagina web AGEPI)
În cazul în care doriţi să radiaţi criteriile de căutare, apăsaţi butonul Ştergere.
Pentru vizualizarea informaţiei complete, apăsaţi butonul Vizualizare, care va deschide pagina cu toată
informaţia generală referitoare la DMI, cu nr. de înregistrare selectat (ex. Certificat DMI nr. 1555) (fig. 4).

Fig. 4. Interfaţa cu rezultatele căutării în baza DMI (pagina web AGEPI)
Pentru obținerea unor informaţii mai detaliate referitoare la acest DMI, apăsaţi View (vizualizare), care va
deschide pagina cu toată informaţia generală referitoare la DMI (fig. 5).

Fig. 5. Informaţia detaliată privind rezultatele căutării în baza DMI (pagina web AGEPI)
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Căutarea după celelalte criterii se efectuează în același mod.
Putem efectua căutarea informației necesare după mai multe criterii simultan. Căutarea după nr.
clasei - subclasei, numele şi adresa solicitantului: se va introduce numărul clasei - subclasei în câmpul
Valoare, la Criteriul „Clasificare internaţională”, Operaţiunea „Conţine” şi numele solicitantului sau adresa
în câmpul Valoare, la Criteriul „Numele şi adresa solicitantului”, Operaţiunea „Conţine”. Vedem că rezultatul obţinut după clasa 09-01, care se referă la butelii, este de 489 de cereri şi nemijlocit şase după solicitantul „Perfect”, pentru clasa dată. După efectuarea căutării, constatăm că sunt afişate şase rezultate ce
corespund criteriilor (fig. 6).

Fig. 6. Criteriile de căutare în baza DMI (pagina web AGEPI)
Dacă eventual fabricați un anumit produs şi doriţi să aflaţi care sunt înregistrările în Republica Moldova,
aveţi posibilitate să faceţi căutarea după denumirea DMI, şi anume: se va introduce denumirea DMI în
câmpul Valoare, la Criteriul „Denumirea DMI” (fig. 7).

Fig. 7. Criteriile de căutare în baza DMI (pagina web AGEPI)
Se afişează informaţia generală referitoare la DMI găsite în baza de date. Pentru o informaţie mai detaliată referitoare la DMI ce vă interesează, apăsaţi View (fig. 8).
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Fig. 8. Interfaţa cu rezultatele căutării în baza DMI (pagina web AGEPI)
La vizualizare se deschide pagina cu toată informaţia generală referitoare la DMI, pentru a trece la alt DMI
se utilizează butoanele „Anterior, Următor” (fig. 9).

Fig. 9. Informaţia detaliată privind rezultatele căutării în baza DMI (pagina web AGEPI)
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Până aici am examinat modul în care poate fi
căutată informaţia în Baza de date naţională, însă,
odată cu dezvoltarea afacerii, va trebui să vă exportaţi producţia, deci veți dori să vă documentaţi
asupra altor produse existente pe mapamond în
domeniul în care activaţi. În acest scop vi se oferă
posibilitatea de a utiliza bazele de date internaţionale. Căutarea în acestea se face la fel ca şi în Baza
de date naţională.
În imaginea alăturată vedeţi, deasupra, adresa
electronică a interfeţei paginii electronice a OMPI,

de unde pot fi accesate cele două baze de date
(fig. 10):
Haga Expres – prezintă informaţia de înregistrare a DMI din statele membre ale Aranjamentului
de la Haga;
Global Desing Database – se preconizează ca
aceasta să prezinte informaţia înregistrărilor DMI
din diferite ţări. La moment este plasată doar informaţia din Canada. Baza de date a fost lansată
recent (09.01.2015).

Fig. 10. Interfaţa paginii electronice a OMPI de unde pot fi accesate bazele de date
În imaginea alăturată este prezentată interfaţa de căutare, inclusiv cele trei criterii de căutare
după care se poate face documentarea: indicarea
produsului, clasificarea internaţională şi descrierea.
Întrucât noi am efectuat căutarea conform cl. 09-
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01, în figura de mai jos găsim informaţia referitoare la căutarea în cauză (fig. 11).
Dacă doriţi să vizualizaţi mai detailat informaţia, dați clik pe numărul de înregistrare (fig. 12).
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Fig. 11. Criteriile de căutare în baza DMI (pagina web OMPI)

Fig. 12. Informaţia detaliată privind rezultatele căutării în baza DMI (pagina web OMPI)
În continuare vă prezentăm bazele de date ale
Uniunii Europene (OAPI). Puteţi observa din imagine interfaţa de unde se accesează bazele de date:

„Desing View” – care conţine informaţia înregistrărilor în diferite ţări pe cale naţională;
„eSearch plus” – care conţine înregistrările efectuate pe teritoriul Uniunii Europene (fig. 13).
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Fig. 13. Interfaţa paginii electronice a OAPI de unde pot fi accesate bazele de date
În baza de date Desing View sunt incluse 33 de
ţări, care și-au dat acordul să prezinte informaţia în
sistemul dat. La momentul actual, unele din aceste
țări încă n-au plasat informaţia, însă intenţionează

să o furnizeze în cel mai scurt timp. Pentru a trece
nemijlocit la efectuarea căutării este necesar să accesăm butonul Advanced Search, care ne va deschide nemijlocit interfaţa de căutare (fig.14).

Fig. 14. Interfaţa de acces la criteriile de căutare în bazele de date ale OAPI
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Se deschide o listă de criterii prin care puteţi efectua căutarea, în mod similar cu cel prezentat anterior.
Pentru exemplificare, vom efectua o cercetare după opțiunile solicitantului (fig. 15).

Fig. 15. Criteriile de căutare în baza DMI (pagina web OAPI)
Sunt prezentate cererile solicitantului.

Fig. 16. Interfaţa cu rezultatele căutării în baza DMI (pagina web OAPI)
La tastarea pe Cerere se deschide informaţia privind fiecare cerere în parte (fig.17, 18).

Intellectus 2/2015

|

43

PROPRIETATE INDUSTRIALĂ/
INDUSTRIAL PROPERTY

Fig. 17, 18. Informaţia detaliată privind rezultatele căutării în baza DMI (pagina web OAPI)
În concluzie, putem afirma cu certitudine că bazele de date ne oferă o posibilitate extraordinară de
a ne documenta şi informa referitor la ultimele tendinţe de pe piaţă în domeniul designului sau modelului industrial. Întrucât desenele sau modelele
industriale sporesc valoarea produselor şi le fac mai
atractive pentru cumpărător, protecţia lor ar trebui
să constituie o parte esenţială a strategiei de afaceri
a oricărui designer sau fabricant. Designul este un
sinonim al stilului, utilității şi identității. El defineşte un produs. În condițiile competiției acerbe de pe
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piață, diferențierea fizică este determinantă, asigurând succesul economic al producătorului.
REFERINŢE
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REZUMAT

Selectarea informaţiei privind designul industrial în vederea dezvoltării afacerii. În articol
este prezentată procedura efectuării unei cercetări
documentare a designului sau modelului industrial
utilizând bazele de date naţionale şi internaţionale.
Cercetarea documentară nu este obligatorie, însă, în
cele mai multe cazuri, ea elimină riscul unor cheltuieli nedorite, precum şi al unor eventuale plăți ce
se cuvin pentru acoperirea daunelor pricinuite în
cazul utilizării unui design deja protejat. De asemenea, sunt prezentate modalităţile de accesare a informaţiei referitoare la design/model industrial ce se
conține în diverse surse, utilizându-se tehnologiile
moderne pentru vizualizarea înregistrărilor – atât la
nivel naţional, cât şi internaţional. O informare amplă
oferă posibilitatea de a evita apariţia unor conflicte
pe piața produselor și, în plus, achiziționarea unor
idei pentru crearea produselor cu un design adecvat,
asigurând succesul în dezvoltarea unei afaceri.
ABSTRACT

Selecting Information on Industrial Design to
Business Development. The article deals with the
procedure of carrying out a documentary search
for industrial design using national and international databases. Documentary search is not mandatory, but in most cases, it eliminates the risk of
unwanted charges and of possible payments that
are due to cover damages in the case of use of a

design already protected. There are also presented
the modalities of accessing the information on the
industrial design that is contained in various sources, using modern technologies for viewing registrations – both nationally and internationally. The
ample information provides the possibility to avoid
the emergence of conflicts on the market of products and, in addition, the acquisition of ideas for
creating products with an adequate design, ensuring success in business development.
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РЕФЕРАТ

Поиск информации о промышленном дизайне для развития бизнеса. Статья описывает
процедуру поиска информации по промышленному дизайну в национальных и международных базах данных. Поиск в базах данных не является обязательным, но в большинстве случаев
это устраняет риск нежелательных расходов и
возможных платежей для покрытия убытков при
использовании находящегося под охраной дизайна. Также представлены способы получения
доступа к информации по промышленному дизайну из различных источников с использованием современных технологий визуализации регистраций - как на национальном, так и на международном уровнях. Широкое информирование
устраняет конфликты на рынке, а также способствует приобретению идей для создания товаров с адекватным дизайном, обеспечивая успех
в развитии бизнеса.
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Femei care au făcut istorie și
mărci care le-au făcut FEMEI
(Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii și
Margaret Thatcher)

|

	Ludmila COCIERU,
șef Secție mărci internaționale, AGEPI

Marea Britanie este țara care se asociază cu
noțiunile de tradiție, stabilitate, calitate și care dă
tonul stilului și modei contemporane. La fel și proprietatea intelectuală se dezvoltă pe baza acelorași
piloni și la fel de vertiginos ca și moda.
Londra este unul din orașele importante în care
se creează moda mondială. Pe unele din străzile
sale se întâlnesc și conviețuiesc perfect tradițiile seculare și tendințele ultramoderne, aici își are locul
conservatismul, clasicul și ideile novatoare. Mărcile
reprezintă o parte esențială din proprietatea intelectuală și merg în tandem cu stilul și moda care
guvernează lumea.
Stil, eleganță, prestanță. Sunt cuvintele
ce se potrivesc cel
mai bine celor două
doamne ce au făcut
istorie în Regatul Unit −
regina Elisabeta a II-a
și fostul prim-ministru, Margaret Thatcher, cea din urmă
fiind considerată și
ambasadoarea stilului britanic.
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În peisajul regal, la fel și în cel politic, hainele nu
sunt doar un banal element vestimentar. Indiferent
de context, vestimentația aleasă îndeplinește cu
strictețe rolul de uniformă. Regina Elisabeta a II-a,
dar și fostul prim-ministru al Marii Britanii, Margaret
Thatcher, au ilustrat cu prisosință acest fapt.
Doamne deosebite, au utilizat moda ca instrument de comunicare și au promovat, prin ținuta lor,
o imagine foarte șic și burgheză. Elisabeta a II-a a
știut să ”îmblânzească” și să-și atribuie codurile vestimentare ale monarhiei de o asemenea manieră,
încât să-și creeze propriul stil.
Renumitul designer Alexandre Vauthier afirma:
”Regina Elisabeta a II-a are propriul său stil și acesta
i se potrivește foarte bine. Este ADN-ul său. Este unica din lume care se îmbracă astfel”.
În garderoba reginei sunt prezente toate culorile curcubeului, fiind supranumită și ”Maiestatea sa
curcubeul” sau, conform CNN - ”Regina culorilor”,
dar această tendință are și o explicație. Este important ca nuanţa aleasă să se potrivească nu doar
Reginei, ci şi dres-codului regal și evenimentului la
care este prezentă, şi să fie uşor de remarcat oriunde s-ar afla ”pentru că o regină trebuie văzută de
toți și de la o distanță cât mai mare”, afirmă croitoreasa personală a reginei, Angela Kelly.
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Totuși, culorile preferate ale reginei sunt galben,
mov și, în special, albastrul (reprezintă 29% din
garderobă, statistică efectuată de revista Vogue),
aceasta din urmă caracterizând-o și pe Margaret
Thatcher, chiar și la 4 mai 1979, ziua investirii sale în
funcția de prim-ministru al Marii Britanii, era îmbrăcată în costum de culoare albastră .

Un taior, o fustă, o bluză de mătase, un colier de
perle și o pieptănătură impecabilă au creat marca
”Regina Elisabeta a II-a” și marca ”Margaret Thatcher”. Două mărci remarcabile ce au la baza lor
mărci vestimentare și de accesorii cu tradiție, deoarece, asemeni caselor regale, și mărcile au istorii
zbuciumate sau glorioase, unele au un traseu scurt,
stingându-se înainte să strălucească, iar altele par
să dăinuie deceniu după deceniu.
Un exemplu de longevitate strălucită sunt și
mărcile britanice la care ne vom referi în continuare. Una dintre ele are o istorie de peste 300 de ani.
Ne referim la marca care a executat broderiile cu
perle și cristale de pe rochia de mireasă a reginei

Elisabeta a II-a, creată de către designerul Casei Regale britanice, Norman Hartnell. Ede & Ravenscroft
este cea mai veche croitorie din Marea Britanie și a
fost fondată în 1689 de către William și Martha Shudall. Numele actual datează din 1902 și este un rezultat al moștenirii companiei de Joseph Ede și apoi
fuzionarea cu producătorul de peruci Ravenscroft.
Și în prezent aici se fabrică peruci și robe pentru judecători, dar și vestimentație pentru membrii Casei
Regale.
Celebra marcă britanică „Aquascutum”, care a fost
mai mult timp principalul furnizor de îmbrăcăminte
şi accesorii al Casei Regale britanice, a fost creată în
anul 1851 de croitorul și antreprenorul John Emary.
Compania, denumirea căreia în traducere înseamnă ”scut de apă”, și-a făcut un nume prin fabricarea
mantourilor şi hainelor din materiale impermeabile.
Soldaţii britanici au purtat mantouri impermeabi-
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În ceea ce privește încălțămintea, ambele doamne preferă pantofii comozi, cu toc nu prea înalt, ai
casei de modă H&M Rayne, fondată în 1889 de către Henry și Mary Rayne, bunicii lui Edward Rayne,
cel care a creat pantofii de mireasă din satin pentru
regină.

le de la Aquascutum în timpul Războiului Crimeii
(1853-1856) şi în Primul Război Mondial (19141918). Tot marca Aquascutum purta şi regele
Eduard al VII-lea, care în 1897 i-a atribuit statutul
de principal furnizor al Curţii Regale britanice. În
urma crizei din anul 2008, Aquascutum a obținut
dreptul de a exporta produsele sale în Japonia,
China, Coreea de Sud
și India, dar cu riscul
de a-și pierde statutul
de furnizor al Casei
Regale. În prezent, o
clientă fidelă a Aquascutum este regina Marii
Britanii Elisabeta a II-a .
De asemenea, și premierii Winston Churchill şi
Margaret Thatcher au preferat eleganţa severă a
acestui brand. În garderoba Doamnei de fier se regăsesc mai multe taioare Aquascutum, croite pentru ea personal de către Margaret King, designerul
acestei companii:
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Margaret Thatcher mai prefera și pantofii designerului italian Salvatore Ferragamo, care în
anul 1927 a întemeiat
compania și marca
cu același nume, fiind
principalul novator în
industria creatoare de
încălțăminte. Anume
Salvatore Ferragamo
a inventat tocul de tip
stiletto, dar și a reînviat talpa dublă (platforma). În prezent, Salvatore Ferragamo este
o companie imensă
care produce nu doar
încălțăminte, dar și îmbrăcăminte, accesorii și
parfumuri.
Margaret Thatcher era cunoscută nu doar pentru
faptul că a fost prima femeie premier al Angliei, dar
şi pentru că a introdus moda în lumea politicului şi
afacerilor. Cartea ei de vizită – un costum perfect cu
fustă creion, o geantă neagră şi, desigur, vestitele ei
broşe.
A purtat broşe de-a lungul carierei sale politice,
doar pe umărul stâng. Îi plăceau broșele în stil modern, la fel ca și reginei Elisabeta a II-a, în colecțiile
lor găsindu-și locul broșe-flori, fluturi, insecte.

Pentru regină, geanta Asprey este mereu asortată cu pantofii și reprezintă un instrument de comunicare cu angajații săi.
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Designerii de modă de multe ori i-au propus să
creeze o broşă exclusivă, care
să-i poarte numele. De exemplu, casa Chanel a creat pentru
Thatcher o broșă din platină,
în formă de floare, care poartă
numele premierului.
Ambele doamne ale istoriei britanice respectau
cu strictețe una din regulile lui Coco Chanel, care
afirma: ”Femeia trebuie să poarte minimum de bijuterii, de exemplu, o broșă, un ceas de marcă sau o
brățară și un inel – este suficient pentru a fi ideală”.
În afară de broşe și bijuterii din perle, un accesoriu preferat al reginei și al Doamnei de Fier era geanta neagră Asprey. Adversarii premierului au numit
această geantă “teribilă”, deoarece cu ajutorul ei Margaret Thatcher a știut cum să se impună în fața lor.
Geanta reprezenta una din armele ei cheie, cea pe
care o folosea pentru a arăta că are ultimul cuvânt.
Thatcher era cunoscută pentru felul în care își accentua ideile cu... geanta. ”Era arma ei”, spune Edwina
Currie, cea care a văzut-o conducând țara în calitate
de prim-ministru. Se spune că fostul Prim Ministru al
Marii Britanii își așeza geanta strategic pe masă, pentru a simboliza putere în cadrul discuțiilor politice.

Asprey (inițial Asprey
& Garrard) este o companie de bijuterii și marochinerie de lux, fondată la Londra în 1735
de către George Wickes.
Primul mandat regal l-a obținut în 1862, fiind bijutierul oficial al Casei Regale britanice până în 2007.
Pe lângă geanta Asprey, Maiestatea Sa și Margaret Thatcher aveau și
genți Launer London,
brand pe care îl adoră,
în special gențile Bellini
și Adagio. În colecția de
genți a reginei se mai
regăsesc și alte mărci
de genți – Launer (Lisa)
și (Traviata), care sunt
asortate cu ținutele
Maiestății sale.
Margaret Thatcher a
început să-și cumpere
genți Launer London
după ce directorul companiei, Gerald Bodmer,
i-a oferit un astfel de accesoriu în dar, alături de
o ilustrație care o înfățișa
lovind Argentina cu
geanta − o aluzie la războiul dintre Argentina și
Regatul Unit în 1982.
Mănușile și pălăriile sunt accesorii nelipsite în
ținuta femeilor istorice ale Angliei. Dior spunea că
pălăriile sunt simbolul civilizației.
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Fiind o lady de la pălărie până la pantofi, Margaret Thatcher a purtat pălărie cu mândrie, aceasta punându-i în valoare feminitatea și stilul său
ireproșabil.

Pălăria reginei este obiect cu statut, destinat să
ilustreze cât de importantă este cea care o poartă,
la fel ca și coroana. Maiestatea Sa deține o impresionantă colecție de pălării, care numără circa 5000
de exemplare de toate formele și culorile și fiecare
dintre ele a avut onoarea să fie ”plimbată” cel puțin
o dată de regină, chiar și cele de-a dreptul ciudate .

La concursul de pălării, organizat în Marea Britanie cu ocazia jubileului de diamant de la urcarea pe
tron a Reginei Elisabeta a II-a, concurenţii trebuiau
să confecţioneze pălăria care ar întruchipa
cât mai bine spiritul
englezesc şi nobleţea.
Pălărierul moldovean
Vlad Straticiuc, care a
și câștigat aceste concurs, a ales culorile auriu și mov, iar designul avea menirea să redea acele
trăsături ce ar corespunde și ar descrie perfect personalitatea Maiestățiii Sale.
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Bijuteriile femeilor
de la Curtea Regală britanică și a altor femei
din beau-monde-ul englezesc sunt create în mare
parte de renumita casă „Cartier”.
Parfumurile preferate ale reginei Elisabeta
a II-a (dar Maiestatea Sa
nu vrea să se ştie care
anume dintre ele) sunt de la firma „Floris”, creată în
1730 de către Jean Famenias Floris, originar din Minorque. În 1818 devine parfumierul regelui George
IV, firma ce-i poartă numele menținându-și acest
statut până în prezent.
Îşi îngrijeşte pielea cu produse „Clarins” pentru hidratare şi
demachiere şi mai foloseşte şi o cremă antirid.
Cu ocazia încoronării sale, în 1952, regina Elisabeta a II-a a comandat un ruj special care să se asorteze cu rochia purtată
în acea zi importantă.
Nuanţa a fost nouă,
unică, personalizată,
de un roșu-violet, iar
rujul s-a numit “The
Balmoral Lipstick”, în
cinstea castelului reginei din Scoția. În trusa
regală de cosmetice se
regăsește și rujul Elizabeth Arden.
Mărcile britanice au știut să păstreze clipele lor
de glorie, locul pe care îl ocupau altădată în magazine și în conștiința consumatorilor, în pofida presiunii din partea concurenților mai agresivi.
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REZUMAT

Femei care au făcut istorie și mărci care
le-au făcut FEMEI (Regina Elisabeta a II-a a Marii
Britanii și Margaret Thatcher). Prezentul studiu
este o încercare de a reflecta importanța, longevitatea și funcționalitatea mărcilor britanice în cadrul
proprietății intelectuale nu doar la nivel național, ci
și internațional, având o influență și o pondere impunătoare similară cu cea a suveranilor englezi în
istoria mondială a tuturor timpurilor.
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Women Who Made History, Trademarks Having Made Them WOMEN (Queen Elizabeth II of
Great Britain and Margaret Thatcher. This study is
an attempt to reflect the importance, longevity and
functionality of British trademarks under intellectual property not only nationally but also internationally, having an impressive influence and weight
similar to that of the stately English monarchs in
world history of all times.
РЕФЕРАТ

Женщины, вошедшие в историю, и товарные знаки, придавшие им женственность.
(Королева Великобритании Елизавета II и
Маргарет Тэтчер). Это исследование представляет собой попытку отразить важность, долголетие и функциональность британских брендов
в качестве интеллектуальной собственности не
только на национальном, но и на международном уровне, обладавших таким же влиянием и
значением в мировой истории, как и английские
монархи.
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Importul paralel, proprietatea
intelectuală și concurența

|

|

Valentina NOVAC,

Ștefan NOVAC,

Asociația obștească „Centrul pentru Promovarea
Proprietății Intelectuale și Concurenței”

F

enomenul importului paralel, evidențiat prin legătura sa cu valorificarea dreptului de proprietate

intelectuală

(DPI) și influența asupra concurenței libe-

re pe piață, reprezintă obiectul de studiu pe care ni l-am
propus.

Referința la drept de proprietate intelectuală va
- invenții,
mărci, soiuri de plante, desene sau modele industriale, indicaţii geografice, precum și dreptul de autor şi drepturile
conexe.
cuprinde dreptul asupra obiectelor acesteia

În cele ce urmează, vom porni de la recunoașterea
indiscutabilă a importanței proprietății intelectuale
pentru dezvoltarea societății. Totodată, exploatarea
acestui potențial este subordonată politicii industriale și concurențiale ale țării, care stabilește condițiile
de transfer de tehnologie și de plasare pe piață a
mărfurilor aflate sub protecția normelor ce asigură
respectarea drepturilor exclusive asupra proprietății
intelectuale. Și dacă politica concurențială acoperă
toate ramurile economiei naționale cu aceleași norme de comportament: interzice abuzul de poziție
dominantă, acordurile anticoncurențiale, concentrările economice nenotificate și cele cu impact
negativ asupra concurenței, acțiunile abuzive ale
autorităților, unele forme de concurență neloială,

52

| Intellectus 2/2015

politica industrială este construită pentru fiecare
domeniu separat, atât în funcție de specificul ramurii, cât și de prioritatea acordată. De la o țară la
alta, vom observa abordări diferite, materializate
în politici, strategii, tactici de dezvoltare, generate
de o complexitate de factori. Statului îi revine rolul
de creator al modelelor de funcționare a economiilor. Menționăm că, la nivel de politică industrială, unele ramuri ale economiei naționale, deși cu
apartenență la economia de piață, sunt obiecte fidele ale intervenției statului în materie de prețuri,
fapt ce nuanțează mai pronunțat latura subiectivă
a procesului de formare a prețului și, în consecință,
contribuie la amplificarea diferențelor între țări.
Ce înseamnă import paralel?
Importul paralel este o practică comercială,
când distribuția bunului este realizată după hotare, fără autorizarea producătorului, cu alte cuvinte,
altă distribuție decât cea desfășurată prin rețeaua
agreată/autorizată de producător. Comercianții, în
cazul dat, exploatează, în primul rând, oportunitatea generată de diferența de prețuri. Marfa este
procurată din țara cu prețuri mici și plasată pe piața
țării cu prețuri mari. Urmărim elemente compozite

Esența diferitelor politici de epuizare
Legalitatea importului bunului în țara unde este
protejat prin DPI este funcție directă a regimului de
epuizare a DPI din țara importatoare. Conceptul de

epuizare a DPI înglobă una dintre cele mai esențiale
limite impuse exclusivității DPI.
Abordarea acceptată și reflectată în mai multe
acorduri internaționale1 constă în deosebirea a trei
regimuri de epuizare a DPI: intern sau naţional, regional şi internațional. Acordul privind aspectele
legate de comerţ ale drepturilor de proprietate intelectuală (TRIPS) lasă alegerea cadrului juridic aferent epuizării DPI la discreția statului.
Un regim intern sau național există atunci când
produsul se află în liberă circulaţie doar în cadrul
unei ţări, iar importul acestuia poate fi efectuat numai cu permisiunea titularului de drepturi. Regimul
intern de epuizare a DPI înseamnă și interzicerea
importului paralel. Republica Moldova aplică integral acest regim.
Regimul regional este propriu țărilor-membre
ale Uniunii Europene. În mare, e același regim intern numai că în hotarele unei comunități de state.
Respectivul regim este practicat și de alte țări, spre
exemplu, țările-membre ale OAPI - The Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle. Acest
regim asigură legalitatea importului paralel pe teritoriului țărilor-membre și-l interzice la intrarea pe
teritoriul grupului, în lipsa acordului titularului.
În cazul regimului internațional (import paralel
permis) – după prima vânzare a produsului, drepturile producătorului asupra acestuia sunt consumate. Astfel, întreprinderile-cumpărător pot procura
produse în orice ţară şi, ulterior, comercializa liber
respectivele în alte ţări.
În lucrarea ”Intellectual Property Rights, Parallel
Imports and Strategic Behavior”, publicată de Research Institute of Industrial Economics din Stockholm în 2007, autorii Mattias Ganslandt şi Keith E.
Maskus fac referință la diversitatea formulelor practicate la instaurarea regimului de epuizare a DPI în
dependență de obiectul de proprietate intelectuală. Statele Unite ale Americii (SUA)2 aplică un mix de
regimuri. Deţinătorii de brevete sunt apărați în mod
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ale arbitrajului - operațiunea constă în alegerea
locului avantajos pentru comerț, în baza utilizării în mod profitabil a diferenței de preț. Pornind
de la diferența de preț, evidențiem manifestarea
respectivei pentru produse identice pe parcursul
lanțului de formare a prețului - la nivelul vânzărilor
cu ridicata (en-gros) și a celor cu amănuntul (retail).
În același rând, notăm influența sortimentului și
calității produselor prezente într-o țară, comparativ
cu alta. Lipsa unor produse în una din țări, existența
cererii neacoperite sau calitatea diferită a produselor la care au acces consumatorii, vor impulsiona
activitatea comercianților care practică importul
paralel. Desprindem impactul pozitiv al acestui fenomen asupra parametrilor concurenței pe piața
importatoare - prețul, volumul producției, calitatea
produsului, varietatea produselor. La celălalt pol se
situează restricția pentru producător în ceea ce ține
de controlul prețului asupra propriilor bunuri și de
folosirea diferitelor scheme de distribuție în vederea optimizării vânzărilor și maximizării profitului.
Importurile paralele sunt, în acest sens, un levier
pentru piața concurențială. Admiterea importurilor paralele amplifică constrângerea concurențială,
obligând participanții la piață să fie competitivi.
Problema/soluția proprie respectivei practici
apare odată cu modificarea statutului producătorului, care devine titular al DPI. În zilele noastre, majoritatea produselor/serviciilor sunt protejate prin
drepturi conferite de înregistrarea obiectelor de
proprietate intelectuală. Fenomenul importului paralel este practic indispensabil de regimul de epuizare a acestora, fiind, cu considerarea diversității
bunurilor protejate, cu efect de proporții asupra
circulației mărfurilor la nivel interstatal. Din aceste
raționamente, gestionarea acestei practici comerciale merită atenția guvernanților din orice stat - fie
dezvoltat, fie în curs de dezvoltare. Este important
să înțelegem că mărfurile distribuite prin intermediul importului paralel nu sunt nici contrafăcute și
nici piratate; sunt mărfuri originale, de la producătorul-titular al DPI, doar că distribuite pe alte căi, diferite de calea acceptată de titularul DPI.

1

The United Nations Set of Principles and Rules on Competition, of 1980; the Agreement on Trade-Related Aspects of
Intellectual Property Rights (the TRIPS Agreement), of 1994;
General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), of 1947,
the Paris Convention, of 1883 WIPO Copyright Treaty (the
WCT), of 1996; the WIPO Performances and Phonograms
Treaty(the WPPT), of 1996.

2

În SUA, importul paralel este definit prin noțiunea de ”gray
market”.

Intellectus 2/2015

|

53

ECONOMIA PI/IP ECONOMY

explicit de importurile paralele. Produsele protejate prin drept de autor, la fel, se bucură în SUA de
dreptul de a promova drepturile sale de monopol
asupra creației. Cu referință la bunurile protejate
prin înregistrarea drepturilor exclusive asupra mărcii: SUA aplică excepția de la regula primei vânzări a
produsului pe piața SUA (regim intern) și stabilește
un sistem de control potrivit căruia titularului i se
permite să blocheze importul paralel, cu excepția
cazului când întreprinderea din străinătate este
subsidiara celei autohtone. Pentru a interzice importul paralel, titularul are sarcina de a demonstra
că bunurile importate nu sunt identice în termeni
de calitate cu bunurile originale și pot produce
confuzii.
Japonia este o țară mult mai deschisă importurilor paralele, comparativ cu SUA, permițând importurile paralele și a produselor brevetate, și a celor
protejate de marca înregistrată, dar sub rezerva
dreptului părților de a prevedea în contract interzicerea ca produsul original să fie obiectul reglementării prețurilor în străinătate. În domeniul dreptului
de autor, Japonia urmează aceiași deschidere, cu
excepția “motion picture”, sub influența puterii lobbiste din partea propriei industrii.
Australia permite importul paralel al bunurilor
protejate de marca înregistrată și acordă dreptul titularilor de brevet să-l interzică. Din 1998 Australia
nu mai acordă protecție împotriva importului paralel de compact-discuri, iar mai târziu, și de discuri
video în format digital.
Referitor la India - este țara cu regim internațional
de epuizare a DPI, cu excepția unor produse protejate prin drept de autor, condiţionat de poziția de
lider al filmelor autohtone, precum și de interesul
sporit în protejarea softului produs în țară.
Componenta economică: preț, sortiment,
cantitate, calitate, inovație
Interzicerea legală a importului paralel conduce la divizarea piețelor la nivel mondial și acordă
producătorilor/titularilor de drepturi posibilitatea
de a elabora și a aplica diverse politici şi tactici de
vânzări, ținând cont de particularitățile consumatorilor de la o țară la alta. Evident, varietatea și asortarea ofertelor adresate clienților din diferite țări
sunt menite să aducă întreprinderilor profit maxim.
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Puterea titularului este alimentată și de asigurarea
unui control de formare a prețului pe verticală; de
protecția canalelor de distribuție de concurența
eventuală din partea importului paralel, de un nivel
redus de concurență pentru mărfurile titularului la
nivelul comercializării cu amănuntul. Țara importatoare, care acordă protecție contra importului paralel, acceptă nivelul de preț, sortiment, cantitate,
calitate ales de producătorul/titularul de DPI. Dacă
țara respectivă nu este producătoare de mărfuri
identice sau substituibile cu cele importate, aflate
sub protecția titularului de DPI, și nici alte mărfuri
identice sau substituibile ale altor titulari de DPI nu
intră în țară din diferite motive (de exemplu, specific național, putere de cumpărare mică, numărul de
consumători nesemnificativ etc.), titularul de DPI,
a cărui marfă este comercializată, va obține statut
de monopolist. În cazul în care respectiva marfă a
respectivului titular va întâlni, totuși, concurență pe
piață, în funcție de dimensiunea economică a acesteia, ar putea fi constatată o concurență între mărci,
adică între produse identice sau substituibile, fabricate de diferiți producători/titulari de DPI. Calitatea
acestei concurențe va lăsa de dorit, dacă se va demonstra că unul dintre concurenți are poziție dominantă, iar ceilalți nu sunt pe măsură să restrângă
influența unilaterală, exercitată de dominant asupra
funcționării pieții. În lipsa concurenței, pot fi compromise și obiectivele nobile ale regimului intern
de epuizare a DPI.
Produsele inovatoare sunt fabricate, de regulă,
în țările cu potențial economic înalt. Investițiile trebuie să fie recuperate. Logica dezvoltării societății
nu acceptă alternativă. Institutul de protecție a
proprietății intelectuale este dedicat respectării
dreptului inventatorului, autorului, titularului unei
mărci, altor obiecte de proprietate intelectuală.
Aplicarea clauzei de exclusivitate, coroborată cu
regimul intern de epuizare a DPI, acordă titularilor
siguranța de recuperare a cheltuielilor aferente,
impulsionează procesul de creație, iar consumatorii din țările respective sunt, de fapt, finanțatorii
acestora. Totuși, și dintre țările ce contribuie la dezvoltare, titularul alege prin înregistrarea drepturilor
sale țările ai căror consumatori vor plăti pentru a
avea acces la bunurile titularului de DPI. Într-un final, și consumatorii din țările cu regim internațional

Opțiunile Republicii Moldova
Constituția Republicii Moldova definește economia țării ca fiind de piață, cu orientare socială.
Potrivit datelor de pe site-ul Biroului Naţional de
Statistică, Republica Moldova este o țară cu un teritoriu de 33,8 mii km2, populată de 3 555,2 mii locuitori. În anul 2013, PIB-ul a constituit circa 8 mlrd.
USD, exportul a valorat - 2,4 mlrd. USD, iar importul
- 5,5 mlrd. USD. Progresele înregistrate în domeniu
dezvoltării economice sunt mai mult decât modeste, țara plasându-se la coada clasamentelor internaţionale. Totodată, Republica Moldova acordă
un grad de protecție înalt bunurilor titularilor DPI,
înregistrate la Agenţia de Stat pentru Proprietatea
Intelectuală (AGEPI). Actele normative referitoare la
protecția proprietății intelectuale, în partea ce se referă la epuizarea drepturilor asupra acestora, prevăd
o abordare unică: indiferent de obiectul proprietății
intelectuale, este aplicat unul și același regim
de epuizare, și anume, cel intern (național). Nici
diferențierea în funcție de produs nu se regăsește.
Astfel, titularul DPI înregistrate în Republica Moldova are de spus ultimul cuvânt atunci când este vorba despre intrarea pe teritoriul țării a bunurilor sale,
fabricate după hotare. Ținând cont de caracteristicele țării, cum ar fi dimensiune mică, consumatori
puțini, putere de cumpărare joasă, este de înțeles
dezinteresul companiilor-titulare de a autoriza mai
mulți distribuitori cu dreptul de comercializare a
produselor sale pe teritoriul Republicii Moldova.
Drept consecință, în mod legal, concurenţa pe piaţă
este redusă, DPI respectate, iar preţurile, calitatea,
varietatea produselor este posibil să fie formate

în lipsa constrângerilor concurenţiale. Acordul de
Asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea
Europeană a Energiei Atomice și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă
parte, semnat la 27 iunie 2014, prevede posibilitatea Republicii Moldova de a stabili propriul regim
- naţional sau regional, de epuizare a drepturilor de
proprietate intelectuală. Angajamentele asumate
de către Republica Moldova în calitate de parte la
Acordul nominalizat restrâng posibilitatea alegerii
regimului de epuizare a DPI, stipulând drept opțiuni
acceptabile doar regimul intern sau cel regional
(fără indicarea hotarelor regiunii). Modificarea regimului de epuizare a DPI de la intern la cel regional,
ar permite legalizarea parţială a importului paralel
şi contribuirea la dezvoltarea mediului concurenţial pe piaţa produselor. De stabilirea regimului
de epuizare a DPI depinde gradul de liberalizare a
circulației mărfurilor. În aceste condiții, cu considerarea nivelului de dezvoltare economică a Republicii Moldova, ținând cont de experiența altor țări în
domeniu importului paralel, de cadrul legal stabilit
în Acord și, nu în ultimul rând, de impactul regimului de epuizare a DPI asupra funcționării piețelor de
mărfuri, susținem că este necesar de a exploata și
posibilitatea unei abordări mixte în determinarea
tipului regimului de epuizare a DPI.
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de epuizare vor beneficia de bunurile respective.
Contribuția ultimilor la recuperarea investițiilor este
mai modestă, aceleași bunuri având prețuri mai
mici pe motivul fluxului nerestricționat de circulație
a mărfurilor și al concurenței între diverși distribuitori. Este adevărat că și consumatorii din unele țări
cu regim intern de epuizare au șanse să dispună de
bunurile produse de titularii de DPI la prețuri scăzute, în special din țările în curs de dezvoltare, doar că
decizia, în astfel de situații, aparține doar titularului.
Aceiași logică comercială definește și accesul consumatorilor din diferite țări la calitatea și sortimentul produselor.

Factori definitorii
Pronunţarea pentru una din opţiuni (regim naţional sau regional de epuizare a drepturilor de proprietate intelectuală) trebuie să corespundă obiectivelor urmărite de politica industrială promovată
în domeniul concret, subordonată fiind intereselor
ţării şi cetăţenilor săi.
Principalii factorii care urmează să fie studiați în
acest context, aplicabili Republicii Moldova, precum și țărilor cu unele caracteristici asemănătoare,
în accepțiunea autorilor sunt:
▪▪ importanța social-economică a produsului;
▪▪ fabricarea reală sau potențială a produsului în
țară;
▪▪ rolul produselor importate în acoperirea
necesităților consumatorilor în produsul respective;
▪▪ tipul obiectului de proprietate intelectuală;
▪▪ alocarea directă sau indirectă a mijloacelor
bugetare pentru procurarea produsului.
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Determinarea importanței social-economice a
produselor este marcată de un grad înalt de subiectivitate și necesită, pentru minimizare, întemeiere
pe repere stabilite profesionist. Acest efort poate
fi evitat în cazul unei clarități convingătoare, spre
exemplu – medicamentele, și merită să fie depus
dacă discutăm despre importanța zahărului. Medicamentele, dar și dispozitivele medicale, sunt produse suficient de reprezentative pentru exemplificarea celorlalți factori. Republica Moldova este sută
la sută țară importatoare de dispozitive medicale.
Deși Republica Moldova fabrică medicamente, mai
mult de 80 la sută sunt importate3. Numărul importatorilor în funcție de apartenența medicamentului
la grupa farmacoterapeutică și cod ATC4 ce-i revine
care, de fapt, indică la substituibilitatea acestora din
punctul de vedere al proprietăților farmacologice,
constituie un indice valoros pentru înțelegerea
intensității constrângerilor concurențiale reale asupra formării prețului la medicamente. Lipsa acestor
constrângeri înseamnă lipsa unei concurențe între mărci (medicamente substituibile fabricate de
diferiți producători de medicamente generice). O
atare situație poate fi atestată cu certitudine în cazul
medicamentelor brevetate, numite și originale. Medicamentul, fiind importat de o singură întreprindere pe motiv că titularul DPI nu acceptă alți distribuitori, coroborat cu regimul intern de epuizare a
DPI nu va conduce la stabilirea de preț în condiții
de confruntare a cererii și ofertei. E și mai dur dacă
întreprinderea producătoare/titular DPI nu manifestă interes comercial imediat față de piața Republicii Moldova, concomitent cu protejarea invenției
sale pe teritoriul acesteia. Pornind de la nesiguranța
proprie substituibilității unor medicamente la nivel
de cod ATC, nici situația când un singur distribuitor
are dreptul exclusiv de a comercializa pe teritoriul
3

Anuar statistic 2013 RESURSELE ȘI ACTIVITATEA SISTEMULUI FARMACEUTIC DIN REPUBLICA MOLDOVA, Ministerul
Sănătății al Republicii Moldova, Agenția Medicamentului
și dispozitivelor medicale. ”În ţara noastră în anul 2013 au
fost importate medicamente şi produse parafarmaceutice
din 52 de ţări ale lumii. Cota parte a medicamentelor din
import a constituit 81,25% (conform Nomenclatorului de
Stat), iar valoarea produselor medicamentoase a atins cifra
de 247,98 mln. USD, ceea ce este în creștere cu aproximativ
37,5% faţă de anul 2012.”
4

Cod aferent sistemului de clasificare anatomică, terapeutică și chimică, de exemplu, aspirina are următorul cod ATC:
N 02 BA 01
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Republicii Moldova un medicament protejat prin
înregistrarea de către titular a dreptului asupra mărcii, nu poate să nu provoace îngrijorări la capitolul
stabilirea prețului. O doză de concurență sănătoasă ar genera și prețuri pe măsura consumatorilor.
Balansarea între atitudinea corectă față de canalul
de distribuție, instituit de titular cu toate cheltuielile
aferente promovării produsului și intrarea pe piață
a aceluiași produs pe alt canal, va cere soluționarea
problemei create de beneficierea gratuită de reacția
pieței - fenomenul ”free ride”, precum și de recuperarea cheltuielilor menționate.
Intervenția statului, în sensul de a se opune comercializării medicamentelor la prețuri nejustificat
de înalte, prin introducerea raportării și monitorizării unui nivel de preț anume, nu a condus la rezultate palpabile. Ca efect secundar al reglementării
prețurilor conform algoritmului dispus pentru toate
medicamentele, constatăm dispariția de pe piața a
unora dintre acestea. Totodată, statul alocă mijloace impunătoare (nu și suficiente) pentru procurarea
atât a dispozitivelor medicale, cât și medicamentelor
prin intermediul achizițiilor publice, dar și prin mecanismul de compensare a unor medicamente. În
calitate de achizitor constant și de proporții, statul,
prin prisma utilizării în acest scop a mijloacelor financiare publice, dar și, în primul rând, întru asigurarea
accesului populației la medicamente, trebuie să fie
preocupat, în mod special, de înlăturarea barierelor
pentru circulația cât mai liberă a medicamentelor. De
evidenţiat dificultatea exerciţiilor economice în domeniului sănătăţii, ce se explică prin multitudinea de
restricţii de care trebuie de ţinut cont cu referinţă la
viaţa şi sănătatea persoanelor şi animalelor. O simplă
interdicție a importului paralel al medicamentelor
nu poate fi aplicabilă acestui domeniu.
Nu excludem tratarea diferențiată a pieții aferente unor medicamente brevetate, dată fiind necesitatea de a asigura recuperarea contribuției persoanelor autohtone implicate la elaborarea produselor
inovative în domeniul medicinii. Până la urma, statul decide dacă consumatorii pot să finanțeze integral dezvoltarea în anumite domenii. Exemplul Suediei, evaluat și descris de către Mattias Ganslandt
și Keith E. Maskus indică faptul că datorită acceptării
importului paralel (după intrarea în Uniunea Europeană în 1995) prețurile întreprinderilor pentru me-

Concluzii
Importul paralel, în calitate de instrument al politicii comerciale cu impact asupra bunăstării consumatorilor, urmează să fie gestionat profesionist de
autorități cu considerarea nivelului de dezvoltare
a țării, precum și a obiectivelor trasate de politicile
industriale. Deși Acordul de Asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele sale membre, pe de o parte,
și Republica Moldova, pe de altă parte, semnat la
27 iunie 2014, prevede posibilitatea Republicii Moldova de a stabili propriul regim, alegând din două
opțiuni - naţional sau regional – de epuizare a drep-

turilor de proprietate intelectuală, în favoarea unuia
sau altuia sau pentru aplicarea unui regim mixt se
va ține cont de importanța social-economică a produsului; fabricarea reală sau potențială a produsului în țară; rolul produselor importate în acoperirea
necesităților consumatorilor în produsul respectiv;
tipul obiectului de proprietate intelectuală; alocarea directă sau indirectă a mijloacelor bugetare
pentru procurarea produsului. În cazul în care e dificil de a decide, urmând o analiză factorială, se impune respectiv realizarea unui studiu cost-beneficiu
al restricționării importului paralel.
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dicamente brevetate, supuse concurenței în rezultatul importurilor paralele, au scăzut cu 12%-19%.
Analiza econometrică a situației reale a confirmat
rolul importului paralel în asigurarea concurenței
și, drept consecință, aportul la reducerea prețurilor.
Valorificarea potențialului concurențial al importului paralel mereu va avea statut de provocare
din cauza intersectării unor interese financiare majore a participanților la piața. Un studiu realizat și
publicat în iunie 2006 de către Centre for Applied
Health Services Research and Technology Assessment (CAST) al Universității din Danemarca a fost
generat de conflictul concluziilor expuse în rapoarte referitor la impactul importului paralel de către
cercetătorii de la York Health Economics Consortium al Universității din York în 2002, la solicitarea
The European Association of Euro-Pharmaceutical
Companies (EAEPC), și de cei de la London School
of Economics, în 2003, la solicitarea Johnson & Johnson Ltd. Raportul London School of Economics
conchide că beneficiile aduse de importul paralel
pacienților și ocrotirii sănătății sunt nesemnificative, pe când în raportul său York Health Economics
Consortium al Universității din York susține că importul paralel generează economii esențiale, circa
600 mln. euro în 5 țări, în 2001. Remarcăm faptul
că Centre for Applied Health Services Research and
Technology Assessment (CAST) al Universității din
Danemarca s-a pronunțat în favoarea metodologiei
aplicate de Universitatea din York și a demonstrat
că, grație distribuției paralele, 4 țări - Danemarca,
Germania, Suedia și Marea Britanie – au realizat, în
2004, economii în valoare de 441,5 mln. euro.
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REZUMAT

Importul paralel, proprietatea intelectuală
și concurența. Articolul se referă la importul paralel și reflectă esența acestuia, relația cu regimul
de epuizare a drepturilor de proprietate intelectuală (DPI), influența fenomenului asupra funcționării
piețelor de mărfuri și concurenței. Expunerea
conține referințe la spectrul de politici de epuizare
a DPI și legătura acestora cu strategia de dezvoltare.
De asemenea, este analizată componenta economică a importului paralel, situația Republicii Moldova
în domeniu, perspectiva prin prisma Acordului de
asociere cu UE și factorii care definesc opțiunea țării
pentru propriul regim de epuizare a DPI.
ABSTRACT

Parallel Import, Intellectual Property and
Competition. The article relates to the parallel import and reflects its essence, the relationship with
the regime of exhaustion of intellectual property
rights (IPR), influence of the phenomenon on the
functioning of commodity markets and competition. The exposure contains references to the IPR ex-
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haustion policy spectrum and their link with the
development strategy. It also analyzes the economic component of parallel import, the situation of
the Republic of Moldova in the field, the perspective through the prism of the Association Agreement
with the EU and the factors defining the option of
the country for the own IPR exhaustion regime.
РЕФЕРАТ

Параллельный импорт, интеллектуальная
собственность и конкуренция. Статья отражает сущность параллельного импорта, взаимосвязь с режимом исчерпания прав интеллектуальной собственности, влияние на функционирование рынков и конкуренцию. Исследование
ссылается на спектр политик в области исчерпания прав ИС и их взаимосвязь со стратегией развития. Также проанализирована экономическая
составляющая параллельного импорта, ситуация в Республике Молдова, преспективы через
призму Соглашения об ассоциации с ЕС и факторы, определяющие режим исчерпания прав ИС в
Республике Молдова.
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COOPERARE ŞI RECLASIFICARE
(Contractul OEB-OSIM privind
reclasificarea documentelor de brevet)
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Î

n anul 2008, OSIM s-a numărat printre cele 5 oficii
naţionale (alături de

Elveţia, Portugalia, Cehia şi
Ungaria) care şi-au manifestat interesul de a semna, în
cadrul Reţelei europene de brevete (European Patent Ne twork) create de OEB, un contract privind reclasificarea
documentelor de brevet iniţiat de OEB, “EPN Reclassification Agreement 2008/0910”.
Contractul de reclasificare, apărut din nevoia degrevării examinatorilor OEB de încărcarea enormă
asociată cu reclasificarea documentelor – singurul
mijloc pentru asigurarea unei cercetări cât mai rapide şi eficiente, propunea o colaborare reciproc
avantajoasă pentru părţile implicate. Pe de o parte,
valorificarea cunoştinţelor resurselor umane din cadrul oficiilor naţionale, iar pe de altă parte, mai mult
timp pentru examinatorii OEB pentru a se concentra asupra obiectivului principal, examinarea cererilor de brevet.
Contractul a demarat sub forma unui proiect
pilot. Proiectul pilot a însemnat pentru OSIM un
important transfer de cunoştinţe, începând cu înţelegerea schemei de clasificare (ECLA, ulterior CPC)
şi a filosofiei de clasificare, a detaliilor domeniilor
tehnice în care au fost implicaţi examinatorii OSIM
şi, nu în ultimul rând, a funcţiilor şi comenzilor utile
implementate în sistemul EpoqueNet.

Conform programării stipulate în contractul “EPN
Reclassification Agreement 2008/0910”, specialiştii pe domeniu din OSIM au efectuat în anul 2009
reclasificarea unui număr de 2361 documente de
brevet din clasa B21F. Pregătirea acţiunii de reclasificare a constat într-un curs de 2 zile pe domeniul
tehnic în care se încadrau documentele de reclasificat, susţinut la Bucureşti de către examinatorul OEB
specializat, dl. Marc Augé.
Ca o recunoaştere a calităţii şi promptitudinii
muncii efectuate de examinatorii din OSIM, în anul
2010 OEB a acceptat ca OSIM să reclasifice un număr mai mare, ajungându-se la un total de 5044 de
documente.
A fost continuată colaborarea dl. Marc Augé în
domeniul B21J15 – Nituire, proiect în cadrul căruia au fost finalizate 1638 de documente. În acelaşi
timp, a fost începută o nouă colaborare cu dl. Daniel Aran, într-un proiect complet diferit ca structură
şi extrem de dinamic din punct de vedere tehnic,
B23K26 – Prelucrări cu laser, domeniu în care au fost
lucrate 3406 de documente.
Anul 2011 a constituit apogeul proiectului de reclasificare cu OEB. Cei doi examinatori OEB cu care
OSIM a colaborat în anii trecuţi au propus alte colaborări, respectiv un prim proiect incluzând 6550 de
documente (B21J,K cu dl. Marc Augé) şi un al doilea

Intellectus 2/2015

|

59

PRACTICA INTERNAŢIONALĂ/
INTERNATIONAL PRACTICE

proiect cuprinzând 3050 de documente (B23K26 cu
dl. Daniel Aran). Mai mult, a fost deschisă o nouă
colaborare pentru un al treilea domeniu tehnic
A47L11 (2883 de documente) cu dl. Gabriel Martin
Gonzalez, astfel că numărul total de documente
prelucrate de examinatorii OSIM a depăşit cifra de
12.000, numărul de examinatori implicaţi în acest
proiect ajungând astfel la 10.
La finalul anului 2011, ca urmare a rezultatelor
extrem de pozitive pentru toţi cei implicaţi, s-a decis
ca proiectul pilot să devină un proiect permanent
“EPN Reclassification Agreement 2011/0690”, toate

oficiile naţionale semnatare ale CBE fiind invitate să
semneze contractul.
OSIM s-a alăturat din nou grupului de oficii naţionale decise să coopereze cu OEB în acest domeniu,
şi în anul 2012 a continuat colaborarea cu dl. Gabriel Martin Gonzalez în domeniul A47L11 – finalizând
2824 de documente şi, respectiv, 550 de documente dintr-un nou proiect G04F,B.
Anul 2012 a adus, de asemenea, o îmbunătăţire
majoră în fluxul de transmitere a informaţiilor între
OEB şi oficiile naţionale, făcându-se saltul de la tabelele în Excel…

...la Doctool, OSIM având şi el contribuţia sa la dezvoltarea acestui program.
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Cooperation and Reclassification (EPO-OSIM
Agreement on Reclassification of Patent Documents). The author of the article is an examiner
of the State Office for Inventions and Trademarks
of Romania, one of the five national offices (along
with Switzerland, Portugal, Czech Republic and
Hungary) which have shown interest to sign, within the European Patent Network created by the
EPO, an agreement on reclassification of patent
documents initiated by the EPO, “EPN Reclassification Agreement 2008/0910”. The Reclassification
Agreement, emerged from the need of relieving
EPO examiners from the enormous load associated with the reclassification of documents - the
only way to ensure as swift and efficient research
as possible, proposed a mutually beneficial collaboration for the parties involved. On the one
hand, use of manpower knowledge of the national
offices, and on the other hand, more time for EPO
examiners to focus on the main objective, examination of patent applications.

REZUMAT

РЕФЕРАТ

Cooperare și Reclasificare (Contractul OEBOSIM privind reclasificarea documentelor de
brevet). Autorul articolului este examinator al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci din România,
unul dintre cele 5 oficii naţionale (alături de Elveţia,
Portugalia, Cehia şi Ungaria) care şi-au manifestat
interesul de a semna, în cadrul Reţelei europene
de brevete (European Patent Network) create de
OEB, un contract privind reclasificarea documentelor de brevet iniţiat de OEB, “EPN Reclassification
Agreement 2008/0910". Contractul de reclasificare,
apărut din nevoia degrevării examinatorilor OEB de
încărcarea enormă asociată cu reclasificarea documentelor – singurul mijloc pentru asigurarea unei
cercetări cât mai rapide şi eficiente, propunea o colaborare reciproc avantajoasă pentru părţile implicate. Pe de o parte, valorificarea cunoştinţelor resurselor umane din cadrul oficiilor naţionale, iar pe de
altă parte, mai mult timp pentru examinatorii OEB
pentru a se concentra asupra obiectivului principal,
examinarea cererilor de brevet.

Сотрудничество и реклассификация (Соглащение ЕПВ-OSIM о реклассификации патентных документов). Автор является экспертом Государственного ведомства по изобретениям и товарным знакам Румынии, одного из пяти
национальных ведомств (в том числе из Швейцарии, Португалии, Чехии и Венгрии), проявившего интерес к подписанию, в рамках Европейской патентной сети (European Patent Network),
созданной ЕПВ, соглашения о реклассификации патентных документов (EPN Reclassification
Agreement 2008/0910). Соглашение о реклассификации, разработанное из необходимости разгрузить экспертов от огромного объема работы, связанного с реклассификацией документов
- единственного способа обеспечения быстрого,
эффективного патентного поиска, предполагает
взаимовыгодное сотрудничество для участвующих сторон. С одной стороны, эксперты получат
возможность освоения знаний, а с другой стороны, больше времени для главной задачи - экспертизы патентных заявок.
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Și în anul următor, OSIM a continuat activitatea
în domeniul D01D, alături de examinatorul OEB, dl.
Marco Fiocco, finalizând un total de 4300 de documente, reclasificate în CPC, odată cu intrarea în vigoare a acestei noi scheme la 01.01.2013.
O caracterizare finală a proiectului: o experienţă extrem de pozitivă – să sperăm că vom avea și o
continuare pe măsură.
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I-

n international practice, there are two models, by which the innovational business can develop: the traditi-

onal

a closed innovation and a model of open innovati-

on. Let us consider these models. The essence of the model
of closed innovation is self-development, financing and
introduction of innovations on the market.
only internal sources of the organization

Here is used
- own research

and development pieces. This concept is used efficiently by

large transnational companies that over the past 80 years
contributed to the technological progress of mankind.

The main idea of the closed model of innovation
is to increase profits by sharing developments with
other companies and meet the needs of customers.
At the same the company receives large share of
profit by selling licenses for its patented developments. In order to get the maximum profit from the
developments they should be patented, used for needs of customers and sell licenses of their use. Thus,
the concept of open innovation does not preclude
patenting, and even contribute to it.
Characteristics of closed innovation model.
Under open innovation within the company saves
all value of innovation and ideas: technology remain
inside the company to avoid losing its advantages.
All activities are carried out within the company. Ide-
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as cannot enter the company from the outside and
go beyond boundaries of the firm. This model eliminates the information leakage from the system. The
company keeps the flow of new ideas within their
own R & D channel, transforming many of these ideas into new products and obtains through this value.
Here, the company creates a special department,
which aims only to develop of innovations.
Due to the closed model: the concentration of the
best scientists in research centers of corporations like
Intel, IBM, Genaral Electric, 3M was introduced to the
market using breakthrough innovations: the transistor, the laser unit and other.
Cons of closed innovation model:
99 for a large number of tasks for which the company is spending huge resources, there are effective
solutions, which can be accessed at very low prices;
99 not all that has been patented, used by company (usually more than 80% of all patents are not
profitable);
99 many projects, which, according to the company, are not promising, is actually quite valuable,
but are not applicable within the company, because
they do not fit into the existing system. [5]
In the last decade it is manifested a number of
trends - economic, institutional, social, that under-

Characteristics of the open innovation model
(Open Innovation).
The model of open innovation is the opposite
of closed innovation model, which is used by most
companies in the world today.
Today, open innovation has received increased attention by theorists and practitioners in many developed and developing economies. According to experts, open innovation - is one of the important ways
of solving the problems of creation and promotion
of new developments. Through the model of “open
innovation” may be the best way to achieve longterm success in today’s dynamic market.
Open innovation - the new concept, appeared to
change the approach to the development of new
ideas and technologies. It is given a special attention
to it in the literature of innovation management.
For the first time the concept open innovations
was formulated by Henry Chesbrough in 2003. In
that year at Harvard, he published his book “Open
Innovation. A new way of creation and use of technologies, in which is considered most completely

the category of open innovation and the traditional
(closed) innovation is opposed to open one. The concept of “open innovation”, introduced by Henry Chesbrough, becomes the subject of international conferences and the basis for scientific papers. In 2006,
at Harvard was published a second book by Henry
Chesbrough, “open business model. How to succeed in a new innovative environment “, also at Oxford
issued the first collection of scientific papers” Open
Innovation study of a new paradigm. The transition
to the concept of open innovation it is evolutionary.
Several factors contributed to the development of a
global R & D environment [1].
 that shortens the time between the invention
and commercialization of innovations;
 the complexity of the developments;
 interdisciplinary nature of the new technologies;
 increasing mobility among highly qualified
specialists;
 development of outsourcing;
 emergence of global scientific centers of excellence;
 active use of venture capital;
 numerous start-up companies;
 strengthening the role of universities, as well
as a huge number of external ideas
Western scholars have identified three main objectives of open innovation systems: motivation,
integration, innovation and efficient use of the four
main strategies of open innovation (Figure 1):
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mine the effectiveness of the “closed” innovation and
make the actual search for alternatives.
The decrease in the effectiveness of innovation, based on the use of closed innovation processes affected: the growth of economic integration, the internationalization of economic activity, the development of
globalization and the emergence of new information
and communication capabilities significantly.

Figure 1. Open innovations: the creation of preconditions and their strategies
Source: developed by authors
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Open innovations interpreted as targeted use of
external and internal flow of knowledge between
different organizations to enhance the effectiveness
of both internal innovation processes, and therefore
the market expansion of the external use of innovation [3, 4]
The theory of open innovation defines the process of research and development elaborations as an
open system. Open innovations - is an approach to
innovation, by state that enforced not only internal
sources, but also external.
Open innovation theory suggests that the innovation process involves all members of external and
internal environment of the organization. In this environment, there are a large number of ideas within
the company and beyond. These ideas are available
for use, and technicians can be hired by other organizations.
The main premise of the model of open innovation is that it becomes possible to use a large number
of ideas and find these ideas quicker than at application of closed innovation. It includes:
 acquisition (purchase) of external knowledge (including the integration of external sources of
knowledge in the internal knowledge data base of
the company and the joint development of new ideas with other entities, including with competitors).
Markets of technological knowledge are rapidly developing, and enterprises have more and more opportunities to use their technology assets.
 external use (sale) of this knowledge on different markets. This trade of technologies, intellectual
property (patents and licenses) cooperation in order
to get more profit further may be used to establish
own technologies industry standards.
The main prerequisites for the creation of
open innovation model are:
▪▪ intensive spread of useful knowledge between
actors of innovation activity;
▪▪ the companies lacks the necessary resources,
equipment, and as a result many patented developments could not be used in production;
▪▪ inability of the company to take full advantage
of the world’s information;
▪▪ loss of ideas, that companies cannot use at the
moment
▪▪ direct dependence of value of ideas or technologies on the type of business-model of the company;
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▪▪ active dissemination and acquisition of intellectual property, which led to the creation of an open
market for intellectual property.
The basic idea of open innovation model it is the
search of technologies, ideas that can fully meet the
current demand of customers. It is possible to license
the technology that already exists in another country
or sector. In the model of open innovation exists a
risk of choosing a wrong partner, it is needed to properly find a trustworthy partner who would be interested in co-operation with the company.

The advantage of open business - model of innovations
First of all, it solves the problem of rising costs due
to the use of external R & D resources. Through this in
the process of innovations it is saved time and money.
Secondly, it stimulates new growth of incomes,
since there is increase in the number markets where
innovations are used.
Third, it changes the attitude concerning intellectual property. It does not need protection from
competitors, actually it is considered as a product
with witch should actively exchange on the subjects
of innovation.
Fourth, it requires a clear strategy, a clear policy of
financing and entrepreneurial culture, it is valued the
experimentation and creativity.
Authors of numerous scientific publications on
the topic of open innovation, provide a variety of
forms and practice of active use of this new business
model [4]. These include:
–– strategic alliances and partnerships;
–– subcontracting and outsourcing contracts;
–– different types of technology licensing;
–– creation of joint ventures;
–– creation of autonomous companies at universities;
–– sharing production equipment and facilities;
–– inter-firm cooperation in the field of technology standardization;
–– innovations implemented by means of endusers;
–– cooperative venture investments, etc.
Comparative analysis of closed and open models of innovations
The principal difference between open innovations from closed it is use of open approach to the
dissemination of knowledge outside the company
(firm). This allows significantly expanding its innovation potential and boosting internal innovation.

Closed innovation
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Table 1
Comparative characteristics of “closed” and “open” innovations
Open innovations

Use of closed approach to the dissemination of knowledge Use of open approach to the dissemination of knowledge outoutside the company. This prevents the increase of innovation side the company. This allows significantly expanding its innocapacity and internal activity of innovation.
vation potential and boosting internal innovation.
Not all qualified people work for the company, so it needs to
The majority of qualified individuals in the industry work for
find and use the knowledge and expertise of people from outhe company
tside
For a sustainable business discoveries, development and pro- External research and development may have a greater value
duction of products are made only by own forces
than its own
The constant and strict control of its intellectual property (IP) Insist on the profit from the use of IP by other companies and
of not receiving it by its competitors so they wouldn’t benefit through the acquisition of a foreign IP required for business
from the ideas of the company
development
Mentality: A successful business model is better than entering
Mentality: When we first commercialize developments, we win.
on the market first. If we can better use our own and external
If we create the best idea in the industry, we will win.
ideas, we will win

Source: Developed by the authors based on [7]

In the closed model innovations market the leaders are companies with the highest volume of
investment in R & D; of commercialization of innovative developments gives them a competitive
advantage on the market and allows to displace
competitors; the main tool against the diversion of
information - protection of intellectual property.
The basic idea of open innovations model is not
the creation of a new invention, which can provide
a competitive advantage, but it is search of technologies, ideas that will satisfy the existing demand of
customers. It is not necessary to create something,
but it can be licensed already existing in other
countries or sectors of technology.
In the process of transition to open innovation
model begins to occur active cooperation with external developers. An example of a successful and
smooth transition from closed innovation model
to open innovations model is multinational corporation IBM, which since beginning of 1990’s was actively used the model of closed innovation for business development. On it basis of it was a control of
technology solutions, development and innovation
within the corporation. The close relationship with
the customer does not allow to the client to switch
to the technological solutions offered by competitors. The companies - clients during the implementation of joint project with IBM provides a large
number of confidential information. This confirms

the high credibility of the company and the lack of
confidence of information leakage. An important
role in the transition to an open model plays construction of a new business model at the intersection of technological and economic environment of
the company.
Experts in the field of open innovation is considered that the construction of a new business
model is necessary to focus on six key components
[1,5]:
1. Description of the value of the product for
the end user.
In the process of describing of the value of the
product it is necessary to answer two basic questions: What is the customer’s that problem you want
to solve? Is it a significant problem for consumers? [2]
2. Identification of market niche.
In order to determine the value of the product
for the end user, should always be selected a target
audience of the product. Generally, consumers consider the value of the technology that offers them
by the manufacturer, based on its capabilities. If a
company knows its target audience, it receives not
only the benefits of a successful market entry, but
also understanding the direction of the further development of its proposed product.
3. Creation of value chain. According to the
definition of the value of the product and the main
constituent elements of the value for the end user
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within a defined market niche, it is necessary to
move to the creation of value chain. For creation of
effective of the value chain it is necessary to solve
two problems:
• the chain should create value of the product
throughout its length and at the end to bring it to
the consumer;
• the chain should allow the company to qualify
for the sufficient amount of value to justify the framework of the closed model of innovation
4. Determination of the level of profitability
and cost structure and revenues of the project.
Here it is necessary to identify the cost structure, the ratio of value creation between consumers,
producers and suppliers to determine the real need
of industrial and financial resources for entering of
a product on market.
5. Creation of an effective partner’s network.
Building long-term mutually beneficial relations
with all participants of the project will promote the
maximum use of the potential of new technology
on the market on the side of consumers and will reduce the cost of the project.
6. Development of competitive strategy.
There are different strategies of competition on
the market. In traditional sectors producers maximally optimize business processes to reduce costs
and offer consumers an attractive price. On the high-tech sectors in particular ICT) it is - creation of
conditions within the company for the formation of
product’s value for the consumer, as well as technology and copy protection from competitors.
The main prerequisite for the transition to a model of open innovation in key sectors of the economy is the construction of an innovative system
that includes the following elements.
The first element of the system - state support of
innovations.
A second element - the state as a regulator of innovative development. The main task is to provide
movement of innovative elevator, in order to find at
each stage - from idea to launching into series - the
proper tools of support.
The third element - increasing of innovative potential of state companies, which play a significant
role in the economy. It needs to be created a program for development of innovations so it could be
used actively by companies.
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The fourth element - the creation of an additional
factor of demand for innovations through public
procurement.
The fifth element - launching of new major crosssectored projects in which will be combined effort
of the state, science and business. The main form of
development would be a public-private partnership.
The sixth element - the territorial dimension of
innovation policy. The development should be supported by creation regional centers of innovation.
The seventh element - qualified specialists that
will form the basis of the innovation system. The
ideas and projects that involve increase cooperation
between universities and industry also the accessibility of global education should be implemented.
Conclusions
Theoretical and practical studies allowed developing our series of proposals to the “openness” of
innovations of Moldovan companies, which are as
follows:
1. In determination of the purpose of the
Moldova’s innovation economy, on the basis of
open innovation, the following strategies should be
used, operating separately or in various combinations, depending on the circumstances:
▪▪ providing of aggressive leadership position
and the investment attractiveness of the region;
▪▪ defensive, stability is preserved position achieved by borrowing innovation and making some
changes;
▪▪ simulation – following of the leader by repeating all their actions, and without performing the
high cost of innovation;
▪▪ opportunistic - the achievement of partial benefits by unreasonable measures by habitual use of
traditional technologies.
2. The need external expertise to the internal process of research and development may be
found by participating in the annual international
conferences, small meetings, and dissemination of
technologies specifically required.
3. It is necessary, that external knowledge to
complement the results of research and development, brand, distribution channels, which belong
exclusively to the company and are not for „selling.”
For creation of a unique product the ideas must be
combined with a strong brand. In Moldova there
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is a low percentage of transparency in the field of
„sale” of knowledge, therefore it is necessary to determine what kind of business model for the sale of
innovations is applicable in business industry.
4. For the implementation of the open model of
innovation in the economy entrepreneurs need to
pay special attention to adjusting their business models for the adaptation of successful experience
of its application by transnational corporations and
start of active interaction with the venture capital
market, which should be formed in the coming
years in the Republic of Moldova
5. The preconditions of transformation the activity of Moldovan companies towards a model of
open innovation can be:
▪▪ intense dissemination of knowledge between subjects of innovation;
▪▪ rapid growth of the number of new developments in this field;
▪▪ patented design failed to be used due to lack
of equipment, training, knowledge

Open Innovation: the preconditions of their
creation and strategies. This article explores the
theoretical basis of open innovations, it reveals the
concept of open innovation and their principles. It
is given a comparison of public and private innovations and benefits of the implementation of the
open innovation model and the possibility of its application for the Republic of Moldova.
Keywords: open innovations, closed innovation,
essential elements of the model of open innovation
REZUMAT

Inovațiile deschise: precondițiile apariției și
strategiile acestora. În acest articol se cercetează
bazele teoretice ale inovațiilor deschise, se dezvăluie noțiunea și principiile inovațiilor deschise. Se
oferă compararea inovațiilor deschise și închise,
precum și beneficiile utilizării modelului inovațiilor
deschise și posibilitatea utilizării acestora pentru
Republica Moldova.
Cuvinte cheie: inovații deschise, inovații închise, elemente esențiale ale modelului inovațiilor
deschise
РЕФЕРАТ

Открытые инновации: предпосылки их
создания и стратегии. В данной статье рассматриваются теоретические основы открытых инноваций, раскрывается понятие открытых инноваций и их принципы. Дается сравнение открытых и закрытых инноваций, а также преимущества использования модели открытых инноваций и возможность их использования в Республике Молдова.
Ключевые слова: открытые инновации, закрытые инновации, основные элементы модели
открытых инноваций
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Reflecţii privind managementul procesului
de creare a valorii intelectuale în condiţiile
aplicării Acordului de Asociere dintre
Uniunea Europeană şi Republica Moldova
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C

reativitatea este influenţată de un număr impunător de factori, printre care se evidenţiază manage -

mentul. În condițiile noastre, managementul procesului

AcorAsociere dintre Uniunea Europeană și Republica
Moldova, ceea ce determină actualitatea prezentului
studiu.
de creare a valorii intelectuale este influenţat de
dul de

1. Etimologia şi semnificaţia noţiunilor
În abordarea subiectului anunţat am pornit de la
etimologia şi semnificaţia noţiunilor: intelect, competenţă, performanţă, creativitate, management
etc. În literatura contemporană se atestă o multitudine de abordări ale noţiunilor enumerate, ceea ce
impune indicarea etimologică şi semnificativă a noţiunilor de bază, utilizate în acest studiu.
Funcţionalitatea noului sistem economic al republicii noastre, frecvent marcat de dinamism, deseori
de incertitudine şi risc, uneori chiar de ostilitate, depinde, în mod hotărâtor, atât de intelectul oamenilor
care se manifestă prin „capacitatea de a gândi, de a
cunoaște, de a avea o activitate rațională…”[2, 497],
cât şi de competenţa şi performanţa lor.
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Competenţa reprezintă „capacitatea de a se pronunţa asupra unui lucru, pe baza cunoaşterii depline
a problemei, capacitate de a decide” [15, 273]. Competenţa redă potenţialul fundamental al oricărui individ şi indică modalităţile de gândire şi de comportament ale persoanei atunci când ea se confruntă cu
o situaţie şi/sau sarcină.
Performanţa este prezentată ca rezultat al acţiunii, net superior rezultatelor cunoscute. Daniela Tatiana Corodeanu [4, 191] menţionează că performanţa poate fi caracterizată prin: autonomie, utilitate,
remanenţă şi socialitate.
La modul general, managementul reprezintă
ansamblul de activităţi orientate spre schimbarea
poziţiei oricărui sistem, cu scopul de a obţine rezultatul dorit.
În cazul nostru, în calitate de sistem avem procesul de creare a valorii intelectuale. Pornind de la
cele relatate mai sus, considerăm că managementul procesului de creare a valorii intelectuale reprezintă activitatea de planificare, organizare,
antrenare, coordonare şi control, întreprinsă de
una sau mai multe persoane în vederea realizării

Valoarea intelectuală, inclusiv competenţa, performanţa, creativitatea omului poate fi obţinută
atât pe cale naturală, fiind înnăscută, cât şi dobândită prin instruire şi educaţie.
Instruirii şi educaţiei le revine rolul dominant în
dezvoltarea gândirii creative, care permite elaborarea ideilor noi şi neobişnuite. Evident, cei ce țintesc
competenţa, performanţa şi creativitatea trebuie
să înveţe pentru a afla lucruri pe care nu le-au ştiut
și a căror cunoaştere îi poate ajuta să facă faţă problemelor zilei, cât şi celor viitoare, asigurându-le o
eficienţă sporită atât în prezent, cât şi în perspectiva
activității inovaţionale.
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activităţilor altor persoane şi a folosirii eficace şi
eficiente a resurselor disponibile în scopul atingerii obiectivelor dorite.
Din păcate, spaţiul limitat al publicaţiei nu ne
permite să abordăm aici toate aspectele managementului procesului de creare a valorii intelectuale.
Ne vom limita la metodele care reprezintă ansamblul de procedee, operaţiuni practice folosite pentru transformarea realităţii în scopul soluţionării
sarcinilor concrete şi obţinerii rezultatelor scontate
în crearea valorii intelectuale.
Creatorul valorii intelectuale este omul care, potrivit lui Aristotel, nu este numai un animal politic,
dar şi unul economic. Incontestabil, în abordarea
managementului procesului de creare a valorii intelectuale trebuie să pornim de la două premise:
▪▪ este un domeniu al managementului general
şi, ca urmare, elementele de bază ale acestuia, inclusiv fundamentele teoretice, se regăsesc în managementul procesului de creare a valorii intelectuale;
▪▪ are o specificitate în raport cu managementul
clasic, care vine din natura şi conţinutul formării şi
dezvoltării valorii intelectuale.

2. Formarea şi dezvoltarea potenţialului intelectual
În Republica Moldova, numărul celor care învaţă
are o tendinţă clară de a se micşora - de la 709.4 mii
în anul de studii 2004/2005 (fig. 1) la 498 de mii în
2013/2014 sau cu circa 30 la sută. În anul de studii
2004/2005, numărul total de elevi s-a micşorat de la
546.6 mii la 353.2 mii în 2013/2014 sau cu 35.4 la sută.
Cel mai drastic, de la 60.6 mii de persoane în 2004 la
35.5 mii de persoane în 2013 sau cu 41.7 la sută s-a
micşorat numărul copiilor cu studii gimnaziale.

Fig. 1. Evoluţia numărului de elevi şi studenţi
Sursa: Educaţia în Republica Moldova, Publicaţie statistică, 2013/2014

Incontestabil, declinul numărului de elevi a fost
cauzat de situaţia demografică din republică, dar
este influenţat din ce în ce mai mult şi de lipsa cadrelor didactice.
Totalul personalului didactic din şcoli s-a micşorat
constant de la 53.9 mii în anul de studii 1990/1991

până la 42.3 mii în anul de studii 2000/2001, apoi la
37.4 mii în anul 2010/2011 şi până la 32.1 mii în anul
de studii 2013/2014 sau cu 39.4 la sută în perioada
1990-2014. Însă micşorarea totalului personalului
didactic din şcoli n-a influenţat negativ raportul numeric elev/învăţător.
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Rata medie a raportului numeric elev/învăţător în învăţământul primar (nivelul 1) din Republica Moldova variază între 15.3 în anul de studii 2010/2011 (tabelul 1) şi 15.9 în anul de studii
2007/2008, în învăţământul de treapta 1 (nivelul 2)
– se reduce de la 11.1 în anul de studii 2007/2008

la 9.1 în anul de studii 2011/2012 şi în învăţământul de treapta 2 (nivelul 3) – se reduce de la 12.4 în
anul de studii 2007/2008 la 11.2 în anul de studii
2011/2012. Prin comparație, vedem că sunt state în
care situaţia este mai bună, sau invers – mai puțin
satisfăcătoarre.
Tabelul
Rata medie elev/învăţător

An de studii

2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

Nivelul

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Austria

11.6

9.1

12.6

11.4

8.8

12.2

11.0

8,5

11.9

10.9

8.3

11.5

10.8

8.2

11.3

Finlanda

14.4

10.5

9.6

13.6

9.9

9.8

14.0

9.6

10.1

13.7

9.2

9.8

13.6

8.8

9.7

Franţa

19.0

13.7

10.9

18.7

14.0

11.0

17.8

14.2

11.2

17.5

14.2

11.2

17.8

14.8

11.0

Germania

13.5

12.2

15.5

13.0

12.2

15.7

12.7

12.0

15.0

11.8

11.9

15.0

11.7

11.8

14.8

România

15.9

10.9

15.0

15.8

10.5

14.8

16.1

10.5

15.1

17.4

11.1

15.4

17.6

10.8

15.2

R. Moldova

15.9

11.1

12.4

15.7

10.8

12.3

15.4

10.1

11.8

15.3

9.3

11.5

15.8

9.1

11.2

Cert este că diminuarea numărului de cadre didactice ce activează în şcolile de zi, gimnazii, licee este
însoţită de un alt fenomen – majorarea vechimii în
muncă a personalului didactic. Actualmente, cadrele
didactice cu o vechime în activitate de 20 de ani şi mai
mult formează 58 la sută (fig. 2). Semnificativ este fap-

tul că ponderea cadrelor didactice tinere descreşte
continuu, numărul celor care au vechimea în muncă
de până la 2 ani ajungând la 5.4%. Cadrele didactice
cu vârsta de 60 de ani şi mai mult alcătuiau în anul de
studii 2013/2014 –14.9% din numărul total, inclusiv
15.1% în mediul urban şi 14.8% în mediul rural.

Fig. 2. Ponderea cadrelor didactice în şcolile de zi, gimnazii, licee, după vechimea în muncă, 2013/2014
Sursa: Educaţia în Republica Moldova, Publicaţie statistică, 2013/2014

70

| Intellectus 2/2015

studenţilor s-a micşorat până la 109.892 în 2009/2010
(tabelul 2) sau cu 4.1% şi la 97.287 în 2013/2014 sau
cu 11.5 la sută în raport cu anul de studii 2009/2010.
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Numărul studenţilor s-a majorat de la 77.312 în anul
de studii 1999/2000, până la 114.552 în anul de studii
2004/2005 sau cu circa 48 la sută. Numărul total al

Tabelul 2
Evoluția numărului de studenţi, mii
Anul de studii

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

Numărul studenţilor în instituţiile universitare
Înmatriculaţi

27075

27895

28258

28130

26450

Total studenţi

109892

107813

103950

102458

97287

Absolvenţi

26611

28408

27788

27630

24848

Inclusiv cu frecvenţă la zi
Înmatriculaţi

24364

22831

22999

22859

20991

Total studenţi

78231

77742

73840

70253

64352

Absolvenţi

15264

9672

20846

21201

19615

Numărul studenţilor la ciclul I, studii de licenţă
Înmatriculaţi

20533

20400

20089

19679

18441

Total studenţi

93404

90702

85345

82819

78049

Absolvenţi

18164

21989

21948

20132

17744

Numărul studenţilor la ciclul II, studii de masterat
Înmatriculaţi

5832

6745

7421

7701

7255

Total studenţi

10973

12855

14438

15455

15098

4536

5100

5904

6338

Absolvenţi

-

Sursa: Anuarul statistic al Republicii Moldova, Ed. Statistica, Chișinău

În timp ce ponderea numărului de studenţi înmatriculaţi cu frecvenţă la zi se reduce de la 71.2%
în anul de studii 2009/2010 la 66.1% în anul de
studii 2013/2014, ponderea absolvenţilor care au
urmat studiile cu frecvenţă la zi a crescut respectiv
de la 57.4% la 78.9 la sută. Numărul studenţilor care
urmează studiile la ciclul I (studii de licenţă) în anii
indicaţi în tabelul 1 s-a redus cu 15.355, iar al celor
înmatriculaţi la ciclul II (studii de masterat) a sporit
cu 4.125. Dacă raportul studenţilor la ciclul I şi ciclul II în anul de studii 2009/2010 a fost 8.5:1, apoi
în 2013/2014 el a constituit 5.17:1, însă nici ultimul
raport nu corespunde recomandărilor „Proiectului
Bologna”.
Incontestabil, situaţia care s-a creat în învăţământul universitar a fost cauzată de situaţia demografică
din republică, dar și de situația cadrelor didactice.

Potenţialul didactico-ştiinţific în instituţiile de
învăţământ superior s-a majorat de la 5.286 în anul
de studii 2000/2001 (tabelul 3) la 6.493 în anul de
studii 2010/2011 sau cu 22.8%, apoi s-a redus până
la 5.741 în anul de studii 2013/2014 sau cu circa 11.6
la sută.
În anii indicaţi în tabelul 2, ponderea doctorilor
în ştiinţe şi a doctorilor habilitaţi se menţine la nivel de 41-46 la sută. Raportul doctorilor habilitaţi
şi al doctorilor în anul de studii 2000/2001 era de
1 la 5.73, în 2009/2010 – 1 la 5.56 şi în 2013/2014
– 1 la 5.61, adică se menţine la acelaşi nivel. Dacă
în anul de studii 2000/2001 numărul profesorilor
care activau în instituţiile de învăţământ superior
era cu 52 de persoane mai mare decât numărul
doctorilor habilitaţi, apoi în anii următori situaţia
se inversează.
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Tabelul 3
Evoluţia potenţialului didactico-ştiinţific în instituţiile de învăţământ superior
Anul de studii
Personalul didactico-ştiinţific
în instituţiile universitare
Inclusiv: - doctori habilitaţi
- doctori în ştiinţe
Dintre care: - profesori
- conferenţiari

2000/
2001

2005/
2006

2009/
2010

2010/
2011

2011/
2012

2012/
2013

2013/
2014

5286

6221

6413

6493

6147

6003

5741

346

359

444

448

426

417

423

1984

2301

2469

2523

2369

2333

2372

398

348

430

425

383

409

407

1603

1690

1940

1935

1767

1811

1902

Sursa: Anuarul statistic al Republicii Moldova, Ed. Statistica, Chişinău

Absolvenţii ciclului de masterat care doresc săşi dezvolte competenţe şi performanţe pot urma al
treilea ciclu – de doctorat, care are durata de 3-4 ani
şi se organizează prin învăţământ la zi sau învăţământ cu frecvenţă redusă.
Numărul doctoranzilor a crescut de la 1.248 în
2000 la 1.685 în anul 2006 (tabelul 4) sau cu circa o
treime. Apoi a urmat un declin, indicele constituind

în anul 2013 puţin peste 91 la sută de la nivelul anului 2005. În anii de referinţă, numărul doctoranzilor
care-și urmau studiile în instituţiile de învăţământ
superior îl domină clar pe cel din instituţiile de cercetare ştiinţifică. Ponderea absolvenţilor doctoratului se reduce de la 20.9% în 2000 la 18.7% în anul
2005, apoi creşte la 27.2% în 2010 şi din nou se reduce la 22.9%, rămânând mult prea mică.
Tabelul 4
Evoluția numărului de doctoranzi şi postdoctoranzi

Anul de studii
Numărul total al doctoranzilor

2000
1248

Din care: - instituţii de cercetări ştiinţifice
- instituţii de învăţământ superior
Absolvenţi ai doctoratului

261

Din care: - instituţii de cercetări ştiinţifice
- instituţii de învăţământ superior
Din cei promovaţi au susţinut teza

22

Din care: - instituţii de cercetări ştiinţifice
- instituţii de învăţământ superior

2005

2010

2011

2012

2013

1667

1550

1556

1485

1522

359

359

389

388

390

1308

1191

1167

1097

1132

311

422

318

380

349

83

104

72

78

92

228

316

246

302

257

9

14

10

24

13

4

3

2

3

4
9

24

11

8

21

Numărul postdoctoranzilor

20

28

51

40

39

35

Din care: - instituţii de cercetări ştiinţifice

5

4

23

13

14

13
22

15

24

28

27

25

Absolvenţi ai postdoctoratului

- instituţii de învăţământ superior

4

4

25

30

17

19

inclusiv - instituţii de cercetări ştiinţifice

1

1

12

17

6

7

din care au susţinut teza

-

-

-

-

1

1

3

3

13

13

11

12

-

1

3

1

-

5

- instituţii de învăţământ superior
din care au susţinut teza

Sursa: Anuarul statistic al Republicii Moldova, Ed. Statistica, Chișinău

Doar 8.4% din absolvenţii doctoratului au susţinut teza în anul 2000, indice care s-a diminuat până
la 3.3% în 2010 şi 3.7% în 2013.
Numărul postdoctoranzilor se reduce de la 20 în
anul 2000 la 28 în 2005 şi la 51 în anul 2010, apoi se
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diminuează constant, ajungând la 35 în anul 2013.
Domină numeric cei care urmează postdoctoratul
în instituţiile de învăţământ superior. În ultimii patru ani, din cei 91 de absolvenţi ai postdoctoratului,
ceea ce alcătuieşte 55% din numărul celor ce urmau

3. Modalităţi de îmbunătăţire a formării şi
dezvoltării potenţialului intelectual
Astăzi, în condiţiile economiei concurenţiale, oamenii se întreabă „Ce-i de făcut?”, dar din ce în ce
mai mult doresc să ştie „Cum să facă?”.
Pentru a obţine faimosul „mai bine” în procesul
de formare şi dezvoltare a valorilor intelectuale,
este oportun să medităm asupra aplicării metodelor manageriale.
În scopul corelării drepturilor şi responsabilităţilor pe întreaga scară ierarhică a puterii, se aplică
impunerea directă, altfel zis, metodele administrative
care poartă caracter imperativ şi reprezintă un sistem
de acţiuni şi mijloace cu influenţă organizaţională şi
dispozitivă, bazate pe subordonare, responsabilitate,
autoritate, disciplină, pentru a obţine rezultatul dorit.
Din totalitatea pârghiilor şi instrumentelor ce
asigură impunerea directă fac parte: directive, hotărâri, ordine, dispoziţii, indicaţii verbale, decizii,
şedinţe operative etc. Evident, toate trebuie să fie
fundamentate ştiinţific.
Un rol important în managementul formării şi
dezvoltării valorii intelectuale le revine metodelor
cu acţiune organizaţională, care reprezintă totalitatea procedeelor şi activităţilor ce influenţează
relaţiile şi legăturile organizatorice ale sistemului de
management.
Metodele cu acţiune organizaţională sunt orientate spre crearea şi raţionalizarea sistemelor
organizaţionale, reglementarea activităţii acestora, reglementarea competenţelor managerilor şi
specialiştilor, normarea activităţii acestor sisteme,
elaborarea instrucţiunilor şi recomandărilor pentru
funcţionarea lor.
Dintre metodele cu acţiune organizaţională se
evidenţiază normarea organizaţională, care reprezintă totalitatea pârghiilor şi instrumentelor de influenţă asupra funcţionării sistemului de management
prin intermediul normativelor din care fac parte:
a) normativele de timp, cum sunt, spre exemplu,
normele de timp ale cadrelor didactice pentru a asi-

gura managementul lucrului individual al elevilor
sau studenţilor;
b) normativele de personal, cum ar fi necesarul
de personal pentru o activitate;
c) normativele de resurse, cum sunt normele de
spaţiu pentru un elev;
d) normativele corelative, care permit, spre
exemplu, corelarea numărului de elevi sau studenţi
subordonaţi unui profesor;
e) alte norme.
Punctul de plecare pentru obţinerea calificativului „mai bine” în procesul de formare şi dezvoltare
a valorilor intelectuale prin învăţare este ajustarea
sistemului de instruire la cerinţele Acordului de
Asociere dintre Uniunea Europeană și Republica
Moldova care, în Articolul 122, consemnează „părţile vor … încuraja cooperarea şi transparenţa la toate nivelurile educaţiei şi instruirii, cu accent special
pe învăţământul superior”, iar în Articolul 123 - „Cooperarea se va axa, printre altele, pe următoarele
domenii:
(a) promovarea învăţării pe durata vieţii, care
constituie cheia spre creşterea profesională, angajarea în câmpul muncii şi oferă cetăţenilor posibilitatea de a participa activ la viața societății;
(b) modernizarea sistemelor de educaţie şi instruire, sporind calitatea, relevanţa şi accesul;
(c) promovarea convergenţei în învăţământul
superior, având ca reper Procesul de la Bologna şi
agenda UE de modernizare a învăţământului superior;
(d) consolidarea cooperării academice internaţionale, participării în programele de cooperare
ale UE, sporirea mobilităţii studenţilor şi cadrelor
didactice;
(e) crearea unui cadrul naţional de calificare
pentru a îmbunătăţi transparenţa şi recunoaşterea
calificărilor şi competenţelor;
(f) promovarea scopurilor stabilite în Procesul de
la Copenhaga privind cooperarea europeană în învăţământul şi instruirea profesional-tehnică.
În scopul sporirii calității şi asigurării relevanţei
sistemului de educaţie şi instruire, se cere o modernizare a planurilor, curriculumului şi programelor,
axându-le pe economia dominată de afacerile mici
şi mijlocii şi reorientându-le de la reproducerea materialului expus în manuale - la dezvoltarea creativităţii, aplicând metodele administrative.
Dintre metodele aplicate în managementul formării şi dezvoltării valorilor intelectuale, au devenit
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postdoctoratul, au susţinut teza 11 persoane sau
12% din numărul de absolvenţi ai postdoctoratului. În instituţiile de cercetare ştiinţifică, din cei 42
de absolvenţi au susţinut teza doar 2 persoane sau
4.8%, iar din cei 49 absolvenţi ai postdoctoratului
din instituţiile de învăţământ superior au susţinut
teza 9 persoane, ceea ce constituie aproximativ 18.4
la sută.
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prioritare metodele economice care reprezintă modalităţile de acţiune asupra oamenilor, în baza relaţiilor şi intereselor economice ale acestora.
Unul dintre exponenţii intereselor economice a
celor antrenaţi în procesul de formare şi dezvoltare a valorilor intelectuale este asigurarea resurselor financiare.

Cheltuielile din bugetul public național pentru învăţământ au sporit de la 719 mil lei în 2000 (tabelul
5) la 7.069 mil lei în anul 2013 sau de 9.8 ori. Ponderea acestor cheltuieli în Produsul Intern Brut creşte
de la 6% în 2000 - la 9.1% în 2010, apoi se micşorează până la 7.1% în anul 2013. Însă, baza materială a
sistemului de instruire la toate nivelurile din republică lasă de dorit.

Tabelul 3
Evoluția cheltuielilor din bugetul public național pentru învăţământ şi
câştigul salarial nominal mediu lunar al unui salariat în învăţământ
2005

2010

2011

2012

2013

Cheltuieli din bugetul public național, total, mil lei

Anul

4269

2000

13949

29326

32101

35373

38651

Din care pentru învăţământ

719

2697

6574

6869

7397

7069

% faţă de suma totală a cheltuielilor

16.8

19.3

22.4

21.4

20.9

18.3

% faţă de produsul intern brut

6

7.2

9.1

8.3

8.4

7.1

Minimul de existenţă pentru populaţia aptă de muncă, lei
Câştigul salarial nominal mediu lunar al
unui salariat, lei
Inclusiv al unui salariat în învăţământ, lei

469

809

1453

1583

1586

1710

408

1319

2972

3042

3386

3765

248

882

2361

2756

2997

3008

% faţă de minimul de existenţă

52.9

109.0

162.5

171.4

188.9

175.9

% faţă de câştigul salarial nominal mediu lunar al unui
salariat

60.8

66.8

79.4

84.3

88.5

79.9

Rata inflaţiei, %

31.2

11.8

8.1

7.8

4.1

5.3

Sursa: Anuarul statistic al Republicii Moldova, Ed. Statistica, Chișinău

În condiţiile economiei concurenţiale bazate pe
relaţiile de piaţă, se evidenţiază motivarea economică prin stimularea materială. Astăzi a sporit considerabil rolul salariului şi al stimulentelor economice ca
mecanisme de încurajare şi excludere a formalismului în general şi, evident, în formarea şi dezvoltarea
valorilor intelectuale.
Câştigul salarial nominal mediu lunar al unui salariat în învăţământ a sporit constant de la 248 lei în
2000 (tabelul 3) la 3008 lei în anul 2013 sau de 12.1
ori. Raportul acestuia la minimul de existenţă pentru populaţia aptă de muncă a evoluat de la 52.9%
în 2000 la 175.9% în anul 2013, însă rămâne inferior
câştigului salarial nominal mediu lunar al unui salariat din economia naţională, constituind 60.8% în
2000 şi 79.9% în anul 2013. Câştigul salarial nominal
mediu lunar al unui salariat atât în economie, cât şi în
învăţământ se cere a fi raportat şi la rata inflaţiei care,
chiar dacă se reduce de la 31.2% în 2000 la 4-5% în
prezent, rămâne impunătoare, în comparaţie cu ţările dezvoltate.
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Evident, câştigul salarial nominal mediu lunar al
unui salariat în învăţământ trebuie majorat. Însă este
necesar să amintim că salariul nominal mediu lunar
pentru unele categorii de salariaţi (spre exemplu,
pentru judecători) a fost majorat, acest fapt provocând deficienţe majore. Considerăm oportun de a se
reveni la elaborarea şi aprobarea reţelei tarifare pentru toate categoriile de salariaţi, în funcţie de aceleaşi
criterii de evaluare a salariaţilor, stabilirea minimului
mediu lunar pentru un salariat şi, respectiv, orice
modificare să se producă concomitent pentru toate
categoriile de salariaţi.
În concluzie, menţionăm că valoarea intelectuală, competenţa, performanţa, creativitatea omului,
chiar dacă sunt înnăscute, pot fi dezvoltate prin instruire şi educaţie.
Instruirii şi educaţiei le revine rolul dominant în
dezvoltarea gândirii creative, care permite elaborarea ideilor noi şi neobişnuite, ideilor care pot face
faţă atât problemelor zilei cât şi celor viitoare, pot
asigura pentru economie o eficienţă sporită.
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REZUMAT

Reflecţii privind managementul procesului
de creare a valorii intelectuale în condiţiile aplicării Acordului de Asociere dintre Uniunea Europeană şi Republica Moldova. Funcţionalitatea
noului sistem economic al Republicii Moldova, în
baza relaţiilor de piaţă şi deschis către lume, frecvent marcată de dinamism, incertitudine şi de multe ori de risc, uneori chiar ostilă, depinde, în mod
esenţial, de activitatea de inovare. Activităţile de
inovare, potenţialul de inovare şi instruire vor fi cu
siguranţă influenţate de Acordul de Asociere dintre
UE şi Moldova.
Articolul reflectă avantajele ţării noastre în procesul de integrare în Uniunea Europeană, dezvoltarea afacerilor inovative, potenţialul de instruire şi
a propus o serie de măsuri care ar contribui la realizarea obiectivelor Acordului cu privire la aceste
aspecte particulare.
Cuvinte cheie: asociaţie, inovare, intelect, educaţie, management, performanţă

ABSTRACT

ASPECTE ALE INTEGRĂRII EUROPENE ÎN DOMENIUL PI/
ASPECTS OF EUROPEAN INTEGRATION IN THE IP FIELD

Evident, sistemul național de instruire trebuie
ameliorat esențial. În acest scop, considerăm că este
oportun:
–– a ajusta normele naţionale privind formarea şi
dezvoltarea sistemului de instruire la cerinţele politicilor europene;
–– a aplica pârghii eficiente pentru a menţine,
cel puţin la acelaşi nivel, ponderea cheltuielilor destinate formării şi dezvoltării profesionalismului şi
creativităţii;
–– a majora câştigul salarial nominal mediu lunar al unui salariat în învăţământ.

Reflections on the Management of Intellectual Value Creation Process, applying the
Association Agreement between the European Union and the Republic of Moldova.
The functionality of the new economic system of
the Republic of Moldova, based on market relations
and open to the world, frequently marked by dynamism, uncertainty and risk often, sometimes even
hostile, depends, crucially, on innovation activity.
Innovation activities, training innovation potential will definitely be influenced by the Association
Agreement between the EU and Moldova.
The article reflects on the advantages of our
country in the European Union integration process,
innovative business development, training potential and proposed some measures that would contribute to the objectives of the Agreement on these
particular aspects.
Keywords: Association, Innovation, Intellect,
Education, Management, Performance
РЕФЕРАТ

Об управлении процессом создания интеллектуальной стоимости, применяя Соглашение об ассоциации между Европейским союзом и Республикой Молдова. Функциональность новой экономической системы Республики Молдова, основанной на рыночных отношениях и открытой для мира, динамичной, неопределенной и зачастую рискованной, иногда враждебной, зависит, по сути, от инновационной деятельности. На инновационную деятельность,
инновационный потенциал обучения, конечно,
будет воздействовать Соглашение об ассоциации между ЕС и РМ.
Статья отражает преимущества нашей страны
в процессе интеграции в Европейский Союз, развитие инновационного бизнеса, потенциал обучения и предлагает ряд мер, которые будут способствовать достижению целей Соглашения по
этим вопросам.
Ключевые слова: ассоциация, инновации,
интеллект, образование, управление, эффективность
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Zece provocări pentru studiile doctorale
din Republica Moldova

|

dr.

Gheorghe CUCIUREANU,
Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare,
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale

Î

n anul 2014, în Republica Moldova au fost aproba-

- Codul Educaţiei şi Regulamentul privind organizarea studiilor superioare de doctorat - care
vin să reformeze modul de organizare a studiilor doctorale şi stabilesc că doctoratul este al III-lea ciclu al învăţământului superior. Noile prevederi, în mare parte, sunt
preluate din experiența statului român. În acest context,
ne -am propus să evidenţiem zece provocări pentru studiile
doctorale din Republica Moldova.
te două acte

1. Fragmentarea sistemului de pregătire prin
doctorat
Caracteristici: În prezent, în Republica Moldova activează 53 de instituţii care oferă posibilitatea
studiilor de doctorat, unei instituţii revenindu-i, în
medie, 9 doctoranzi admişi anual.
Reglementări noi: Regulamentul privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III
(în continuare Regulament), admite înfiinţarea mai
multor şcoli doctorale în cadrul unei instituţii, dacă
acolo activează 10 conducători de doctorat. Având
în vedere numărul actual de circa 1200 de conducători de doctorat, este posibil ca, pe viitor, numărul
şcolilor doctorale să crească semnificativ.
Eventualul impact negativ:
99 Fragmentarea studiilor doctorale - nu va
permite desfășurarea unui proces de instruire şi

76

| Intellectus 2/2015

cercetare calitativ, ar putea interveni dificultăţi în
organizarea cursurilor avansate pentru doctoranzi,
pentru dezvoltarea competenţelor moderne ale
unui cercetător, dar și pentru crearea unei infrastructuri şi a unui sistem satisfăcător de asigurare a
calităţii;
99 Organizarea studiilor avansate pentru grupuri mici de doctoranzi nu este argumentată din
punct de vedere economic, cu atât mai mult cu cât
Regulamentul prevede posibilitatea alegerii cursurilor de către conducător şi doctorand.
Soluţii: Elaborarea unor criterii şi standarde de
acreditare a şcolilor doctorale care să reglementeze
şi să stimuleze crearea unor şcoli doctorale naţionale ca structuri relativ mari, care ar oferi anumite
avantaje, inclusiv prin promovarea interdisciplinarităţii, prin crearea unui spaţiu pentru promovarea
experienţelor şi cunoştinţelor, prin sporirea posibilităţilor de mobilitate etc.
2. Număr redus de persoane pregătite prin
doctorat
Caracteristici: Republica Moldova se situează pe
ultimele locuri în Europa după indicatorii pregătirii persoanelor în școlile doctorale, depăşind doar
câteva mici ţări balcanice. Atât numărul doctoranzilor la 100 de mii de locuitori (42), cât şi numărul

3. Distanţarea doctoratului de procesul de
cercetare ştiinţifică
Caracteristici: În prezent, ¾ din doctoranzi îşi fac
studiile la universităţi. Însă în Republica Moldova a
fost perpetuat modelul sovietic de separare a învăţământului de cercetare, ceea ce face ca universităţile noastre să nu dispună de capacităţi suficiente
de cercetare, respectiv, nu sunt asigurate cu echipamentul ştiinţific necesar şi sunt axate preponderent
pe predare (ciclul de licenţă).
Reglementări noi: Regulamentul şi Codul Educaţiei tratează în mare parte doctoratul ca fiind unul
din ciclurile învăţământului, fără a acorda atenţia

cuvenită cercetării ştiinţifice, deşi învăţarea prin cercetare este esenţa doctoratului. De exemplu, aceste
acte nu indică obligativitatea acreditării ştiinţifice
pentru organizarea studiilor doctorale; propun
cuantificarea în credite a programului de cercetare
ştiinţifică.
Eventualul impact negativ: Transformarea doctoratului într-un ciclu obişnuit de învăţământ va
conduce la o scădere a calităţii studiilor doctorale,
provocând dificultăți pentru doctoranzi de a se integra ulterior în mediul ştiinţific sau de a se angaja
în alte sectoare.
Soluţii:
▪▪ Elaborarea unor criterii şi standarde de acreditare a şcolilor doctorale care ar reglementa şi ar stimula integrarea instituţiilor de învăţământ superior
şi a institutelor de cercetare-dezvoltare în consorţii,
oferind astfel o îmbinare între cercetare şi educaţie;
▪▪ Stipularea ca cerinţă obligatorie în actele normative a acreditării ştiinţifice pentru autorizarea
provizorie şi acreditarea şcolii ştiinţifice;
▪▪ Utilizarea în procesul de evaluare şi acreditare
a şcolilor doctorale a indicatorilor de evaluare a performanţei ştiinţifice elaborați de Consiliul Naţional
pentru Acreditare şi Atestare (CNAA) şi Academia
de Ştiinţe (AŞM);
▪▪ Elaborarea unui document strategic şi a unui
plan de acţiuni la nivelul Ministerului Educaţiei, precum şi a unor planuri la nivelul universităţilor pentru sporirea capacităţilor ştiinţifice.
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titlurilor ştiinţifice acordate anual la 100 de mii de
locuitori este de 3-5 ori mai mic decât în majoritatea
statelor UE.
Reglementări noi: Nici Codul Educaţiei, nici Regulamentul nu conţin prevederi pentru sporirea
numărului doctoranzilor.
Eventualul impact negativ:
99 Imposibilitatea regenerări potenţialului ştiinţific existent;
99 Scăderea generală a calităţii resurselor umane
în Republica Moldova;
99 Neasigurarea ramurilor economice înalt tehnologizate cu persoane de înaltă calificare şi, ca urmare, dificultatea de a modifica structura actuală a
economiei şi de a dezvolta o economie şi o societate bazată pe cunoaştere.
Soluţii:
▪▪ Stipularearea în documentele strategice de
nivel naţional şi în strategiile şi planurile instituţionale ale universităţilor a doctoratului ca cel mai important ciclu al învăţământului superior;
▪▪ Sporirearea de 3 ori a numărului de burse
doctorale finanţate de la buget şi fixarea în legislaţie a prevederii ca acestea să revină pentru, cel puţin, 20% din numărul de absolvenţi ai masteratului
finanţaţi de la buget sau pentru 3-4% din numărul
total de studenţi;
▪▪ Simplificarea procedurii de susţinere a tezelor
de doctor și eliminarea posibilelor fraude în acest
proces;
▪▪ Elaborarea şi implementarea unui set de măsuri pentru sporirea atractivităţii studiilor doctorale,
inclusiv prin mărirea bursei doctorandului până la
nivelul coşului minim de consum.

4. Subfinanţarea studiilor doctorale
Caracteristici: Pentru un doctorand se alocă anual 12-14 mii de lei, iar bursa unui doctorand este de
1000-1150 de lei lunar (≈ 50-60 euro); atestăm lipsa
sau insuficienţa alocaţiilor pentru stagii, participări la
evenimente ştiinţifice, procurare/abonare la resurse
informaţionale, achiziţionare de echipament.
Reglementări noi: Regulamentul prevede alocarea granturilor doctorale doar din compartimentul
Învăţământ al Bugetului de stat, fără a fi prevăzute
măsuri de creştere a finanţării.
Eventualul impact negativ: Imposibilitatea atragerii tinerilor talente la studiile doctorale în cazul
existenței unor condiţii mai avantajoase oferite de
alte sectoare ale economiei/peste hotare; reducerea calităţii studiilor în lipsa condiţiilor adecvate
efectuării cercetărilor ştiinţifice.
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Soluţii:
▪▪ Finanțarea proiectelor doctorale de cercetare
ştiinţifică (din bugetul pentru ştiinţă) în volum de
minim 20 de mii de euro anual. Proiectele să fie selectate în bază de competiţie a doctoranzilor care
au finalizat etapa de studii avansate;
▪▪ Acordarea statutului de cercetător stagiar
doctoranzilor care au promovat în programul de
cercetare ştiinţifică, cu o remunerare de minim 200
euro lunar;
▪▪ Elaborarea şi implementarea la nivel de instituţii a unor strategii ce ar stimula participarea doctoranzilor/şcolilor doctorale în programele internaţionale ce vizează doctoratul, precum şi încheierea
unor contracte cu întreprinderile economice din
Republica Moldova.
5. Disproporţii structurale în pregătirea persoanelor pe domenii ştiinţifice
Caracteristici: Majoritatea cercetătorilor ştiinţifici din Republica Moldova (circa 35%) activează în
domeniul ştiinţelor naturale, pe când majoritatea
doctoranzilor (aproape 50%) – în domeniul ştiinţelor sociale. Pentru cele mai competitive domenii
ale ştiinţei (fizico-matematice, tehnică, chimie, biologie), unde 3/4 din articolele cercetătorilor moldoveni sunt incluse în baza de date SCOPUS, sunt
alocate 1/3 din locurile la doctorat, finanţate de la
bugetul de stat şi sunt acordate aproximativ 1/4 din
titlurile ştiinţifice. Domeniilor în care se susţin cele
mai multe teze (medicină, economie, drept şi pedagogie – aproximativ 3/5 din total), li se alocă peste
1/3 din locurile finanţate de la bugetul de stat, în
timp ce acestea contribuie cu doar 5% din articolele recunoscute la nivel internaţional. În domeniul
care contribuie cu aproape 50% din veniturile de la
export (agricultura) sunt susţinute un număr limitat
de teze de doctorat.
Reglementări noi: Actele aprobate recent nu
conţin prevederi referitor la studiile doctorale pe
domenii ştiinţifice.
Eventualul impact negativ:
99 Neasigurarea regenerării potenţialului ştiinţific naţional;
99 O pregătire insuficientă a cadrelor în domenii ştiinţifice competitive şi în domenii importante
pentru dezvoltarea economică şi socială a ţării;
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99 Schimbarea profilului şi a specializării ştiinţei
naţionale spre modele mai puţin caracteristice ţărilor dezvoltate.
Soluţii:
▪▪ Creşterea numărului de burse doctorale finanţate de la bugetul de stat, diferenţiat pentru diferite domenii şi specialităţi;
▪▪ Aplicarea unor criterii distincte la elaborarea
planului de înmatriculare la doctorat şi distribuirea
burselor doctorale, care ar trebui să includă: competitivitatea specialităţilor (domeniilor) ştiinţifice;
necesitatea pentru economia ţării, ținând cont de
potenţialul de competitivitate, domenii noi în care
e posibilă o avansare rapidă etc.;
▪▪ Elaborarea şi implementarea unui set de
măsuri în vederea stimulării doctoranzilor pentru
specialităţile din domeniile ştiinţifice importante
pentru Republica Moldova, inclusiv proiecte de cercetare-dezvoltare şi burse mărite pentru doctoranzii din aceste domenii.

6. Conflicte de interese şi fraude ştiinţifice în
studiile doctorale
Caracteristici: Tolerarea conflictelor de interese/
fraudelor ştiinţifice, determinată de efectivul redus
al comunităţii ştiinţifice, numărul limitat de specialişti pe ramuri/profile ştiinţifice şi nefuncţionarea
mecanismelor reputaţionale în Republica Moldova; existența unor domenii/specialități științifice în
care tezele se susțin „mai uşor” – acceptarea tezelor
plagiate, scrise de alţi autori, fără noutate ştiinţifică, desemnarea în comisiile de doctorat a unui cerc
restrâns de persoane „comode”, marginalizarea persoanelor cu opinii critice; eficienţa redusă a sistemului de evaluare a tezelor, în special în domeniile
în care a crescut semnificativ numărul titlurilor ştiinţifice acordate în ultimele două decenii; lipsa unei
mase critice de cercetători/factori de decizie care ar
dori schimbarea radicală a situaţiei.
Reglementări noi: Regulamentul prevede posibilitatea anulării deciziei de acordare a titlului
ştiinţific în cazul nerespectării eticii profesionale,
inclusiv a constatării plagiatului, indiferent de data
constatării încălcării săvârşite. Însă, este prevăzută
şi participarea conducătorului de doctorat la susţinerea tezei în calitate de membru al Comisiei de
doctorat, ceea ce reprezintă un evident conflict de
interese în condiţiile Republicii Moldova. Oferirea

7. Discontinuitate în elaborarea şi promovarea politicilor în domeniul doctoratului
Caracteristici / reglementări noi: Noile reglementări în domeniul studiilor doctorale conţin
elemente principial noi pentru Republica Moldova.
Aprobarea noilor acte şi abrogarea concomitentă a
celor anterioare nu este însoţită de stipularea unor
mecanisme clare de trecere de la vechiul la noul
mod de organizare a doctoratului (de exemplu,

nu sunt stabilite criteriile/indicatorii şi mecanismul de autorizare provizorie de funcţionare a şcolilor doctorale); este redus timpul prevăzut pentru
elaborarea metodologiilor şi a altei documentaţii
la nivel naţional şi instituţional – pentru a cerceta
bunele practici internaţionale, dar şi situaţia reală
din Republica Moldova (de exemplu, nu sunt clare
perspectivele celor peste 3 mii de persoane care
în prezent lucrează la teza de doctorat, fără a avea
statut de doctorand), situație ce poate afecta temeinicia acestor elaborări. Unele prevederi ale Regulamentului contravin Codului ştiinţei şi inovării (de
exemplu, prevederile privind crearea şi componenţa comisiilor de susţinere a tezelor de doctorat). În
elaborarea noilor acte nu sunt luate în considerare
propunerile şi experienţa CNAA şi a universităţilor.
Eventualul impact negativ:
99 Vidul metodologic poate perturba procesul
de pregătire a cadrelor pentru o perioadă;
99 Erorile în reglementări pot conduce la scăderea calităţii studiilor;
99 Adversitate la reforme în comunitatea academică;
99 Reducerea numărului persoanelor care pregătesc teza de doctorat.
Soluţii:
▪▪ Prevederea unei perioade de tranziţie, cu stabilirea unui calendar definit de elaborare şi punere
în aplicare a metodologiilor;
▪▪ Utilizarea temporară a reglementărilor CNAA
cu trecerea treptată la noi reglementări, convenite
de către actorii implicaţi în proces, inclusiv prin crearea unor grupuri de lucru comune;
▪▪ Preluarea bunelor practici stabilite în Republica Moldova.
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unor atribuţii lărgite universităţilor (de exemplu,
acordarea titlurilor ştiinţifice şi eliberarea diplomelor) conţine un potenţial de masificare a studiilor
doctorale, cu posibile efecte negative manifestate
la ciclurile precedente ale învăţământului superior,
dictate de dependenţa universităţilor de studenţii
care achită taxa de studii, pentru acoperirea costurilor de funcţionare şi dezvoltare.
Eventualul impact negativ: Tolerarea conflictelor
de interese şi a fraudelor ştiinţifice va conduce la:
99 distorsionarea valorilor;
99 dominația mediocrităţii; emigrarea din sistem
a celor performanţi şi oneşti;
99 degradarea mediului academic cu consecinţe
nefaste asupra modului de guvernare în Republica
Moldova.
Soluţii:
▪▪ Implementarea principiului meritocraţiei în
sistemul de pregătire a cadrelor de doctorat;
▪▪ Posibilitatea retragerii titlului ştiinţific de către CNAA în cazul constatării abaterilor de la normele de bună conduită, indiferent de data acordării;
▪▪ Sancţionarea dură a persoanelor care admit şi
tolerează fraudele ştiinţifice;
▪▪ Plasarea tuturor tezelor de doctorat, indiferent de data susţinerii, pentru acces deschis în reţeaua Internet;
▪▪ Elaborarea unui mecanism de expertizare
peste hotare a tezelor în domeniile în care nu există posibilitatea de a asigura o evaluare obiectivă; la
evaluarea tezelor să fie utilizați indicatori cantitativi
ce reflectă rezultatele recunoscute la nivel internaţional;
▪▪ Aplicarea Codului de etică şi deontologie
profesională a cercetătorilor şi cadrelor universitare, aprobat de CNAA; aprobarea şi implementarea
unor acte similare şi crearea unor Comisii de etică la
nivel naţional şi la nivelul fiecărei instituţii.

8. Concentrarea majorităţii funcţiilor decizionale în instituții cu capacităţi şi experienţă insuficientă
Caracteristici / reglementări noi: Ministerul
Educaţiei, care până acum nu a avut atribuţii importante în domeniu, propune Guvernului spre aprobare lista instituţiilor cărora să li se acorde dreptul
de organizare a doctoratului, sistemul de criterii,
standardele de calitate şi metodologia de evaluare,
Planul de admitere la doctorat cu finanţare bugetară, metodologia de stabilire a cuantumului costurilor programului de cercetare, acordă persoanelor
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dreptul de conducător de doctorat. Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Profesional, care încă nu este creată şi nu funcţionează,
ar trebui să stabilească metodologia de autorizare
provizorie pentru funcţionarea şcolilor doctorale
şi să efectueze evaluarea externă a acestora. Un
exemplu elocvent de asumare excesivă şi inadecvată a atribuţiilor este abilitarea persoanelor cu
drept de conducător de doctorat, funcţie asumată
de minister contrar bunelor practici internaţionale,
fără a avea standarde şi capacități suficiente pentru
elaborarea acestora şi fără a dispune de comisii de
experţi pe domenii ştiinţifice, care să evalueze solicitările (dosarele) de abilitare.
Eventualul impact negativ: Calitatea redusă a
standardelor şi mecanismelor propuse, subiectivism, conflicte de interese cu repercusiuni asupra
performanţelor sistemului de pregătire a cadrelor
prin doctorat.
Soluţii:
▪▪ Crearea unei singure Agenţii care ar evalua şi
acredita activităţile/entităţile din învăţământul superior şi din cercetare;
▪▪ Concentrarea celor mai bun specialişti în
această Agenţie, prin organizarea unui concurs de
selectare în baza unor indicatori de performanţă;
▪▪ Distribuirea echilibrată a funcţiilor între diferite entităţi implicate în procesul studiilor doctorale;
▪▪ Utilizarea capacităţilor şi experienţei CNAA în
procesul de elaborare a politicilor, reglementărilor
şi a monitorizării studiilor doctorale.
9. Colaborare restrânsă în procesul studiilor
doctorale la nivel naţional şi internaţional
Caracteristici: De facto, în Republica Moldova
lipseşte colaborarea între mediul academic şi alte
sectoare în desfăşurarea studiilor doctorale, dar şi
mobilitatea intersectorială. Colaborarea internaţională în pregătirea doctoranzilor este relativ redusă,
deşi există unele practici bune stabilite (de exemplu, colaborarea internaţională pe filiera francofonă
la UPS „I. Creangă”, pregătirea în cotutelă cu îndrumători de peste hotare în unele instituţii ş.a.).
Reglementări noi: Noile acte aprobate prevăd
posibilitatea prezenţei în Consiliul ştiinţific şi în
Consiliul şcolii doctorale a personalităţilor ştiinţifice recunoscute la nivel internaţional şi a personalităţilor din sectoarele industriale şi socio-economice
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relevante. Totodată, actele prevăd necesitatea facilitării mobilităţii internaţionale prin încheierea
acordurilor sau parteneriatelor instituţionale, cercetări doctorale în cotutelă, schimburi de doctoranzi cu universităţi de prestigiu internaţional sau
participarea la consorţii internaţionale, în proiecte
ştiinţifice internaţionale, dar nu stipulează mecanismele concrete de susţinere şi stimulare a cooperării
internaţionale. Codul educaţiei reduce doctoratul
profesional la domeniile arte şi sport.
Eventualul impact negativ:
99 Lipsa unor competenţe profesionale şi transversale importante la absolvirea studiilor;
99 Relevanţa scăzută a studiilor doctorale pentru
sectoarele industriale şi socio-economice importante;
99 Nivelul redus de recunoaştere a titlului ştiinţific la nivel internaţional, urmat de dificultatea de
integrare în mediul academic internaţional, inclusiv
de câştigare a unor proiecte ştiinţifice.
Soluţii:
▪▪ Introducerea în legislaţie a posibilităţii organizării doctoratului profesional în toate domeniile, ceea ce ar permite antrenarea în cercetare a
practicienilor şi deschiderea ştiinţei spre industrie,
comerţ, afaceri, servicii publice etc., contribuind la
orientarea cercetării din Republica Moldova spre
nevoile sociale şi economice ale ţării;
▪▪ Includerea în metodologia de evaluare a şcolilor doctorale a unor criterii/indicatori ce ar stimula
cooperarea între sectoare şi colaborarea internaţională;
▪▪ Utilizarea oportunităţilor pentru doctorat
oferite de diferite programe europene şi internaţionale, în special Orizont-2020, cu 3 scheme din cadrul Acţiunilor Marie Curie dedicate în exclusivitate
doctoratului (ETN – reţele europene de formare; EID
– doctorate industriale europene; EJD – doctorate
europene comune);
▪▪ Elaborarea şi integrarea unor acţiuni ce vizează doctoratul în strategiile şi planurile de acţiuni ale
universităţilor de internaţionalizare a studiilor şi de
creştere a relevanţei acestora pentru piaţa muncii.
10. Asigurarea cu conducători de doctorat calificaţi şi stabilirea rolului acestora
Caracteristici: În prezent, procesul de studii doctorale este asigurat, în linii mari, de conducătorii de

ştiinţifice desfășurate peste hotare, de a veni cu rezultate relevante pentru mediul economic şi social;
▪▪ Redistribuirea echilibrată a atribuţiilor în
procesul de studii doctorale între doctorand, conducător de doctorat şi şcoala doctorală, în vederea
asigurării drepturilor şi libertăţilor academice ale
doctorandului.
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doctorat, dar vârsta medie a acestora este înaintată, iar în majoritatea domeniilor cei mai mulți dintre actualii conducători de doctorat nu ar îndeplini
standardele de abilitare, dacă acestea ar fi stabilite
la nivelul cerințelor din statele UE.
Reglementări noi: Regulamentul nou stabilește
că un conducător de doctorat poate solicita noi
doctoranzi doar până la împlinirea vârstei de 65 ani.
Totodată, conducătorului de doctorat îi sunt stabilite împuterniciri foarte largi (stabileşte conţinutul
şi forma examenului de admitere, selectează candidaţii la doctorat, stabileşte exclusiv şi independent
participarea doctoranzilor la programul de pregătire avansată şi alege elementele de studiu pe care
aceştia trebuie să le urmeze, apreciază viabilitatea
proiectelor de cercetare prezentate şi decide dacă
doctoranzii pot continua programul de cercetare
ştiinţifică, propune prelungirea programului de
doctorat, exmatricularea doctoranzilor, propune
membrii comisiei de doctorat, are dreptul să primească rapoarte de activitate din partea doctoranzilor ori de câte ori le solicită).
Eventual impact negativ:
99 Imposibilitatea desfăşurării studiilor doctorale în unele domenii / specialităţi având în vedere şi
faptul că un conducător nu poate îndruma simultan
mai mult de 5 doctoranzi;
99 Reproducerea de către conducătorii de doctorat cu performanţă redusă a unor resurse umane
slab calificate;
99 Inhibarea creativităţii şi a gândirii critice a
doctorandului în condiţiile dependenţei totale de
conducătorul de doctorat şi posibilitatea abuzurilor
din partea acestuia, cu repercusiuni asupra nivelului competenţelor profesionale şi transversale ale
absolvenţilor studiilor doctorale.
Soluţii:
▪▪ Anularea restricţiei de vârstă pentru îndrumarea doctoranzilor şi stabilirea performanţelor profesionale ca un criteriu unic de acordare a dreptului
de conducător de doctorat;
▪▪ Elaborarea şi aprobarea unei metodologii de
abilitare cu dreptul de a activa în calitate de conducător de doctorat care să prevadă racordarea
graduală a standardelor de abilitare la cele utilizate
în statele UE şi stimularea candidaţilor de a publica în reviste recunoscute la nivel internaţional, de a
participa în proiecte internaţionale, la evenimente
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REZUMAT

Zece provocări pentru studiile doctorale din
Republica Moldova. În contextul aprobării noilor
reglementări în educația doctorală și luând în considerare principalele tendințe în domeniu, articolul
sintetizează zece provocări pentru studiile doctorale
în Republica Moldova. Provocările se referă la atractivitatea redusă a studiilor, dezechilibrele structurale
pe domenii științifice, sub-finanțarea doctoratului,
nivelul redus al colaborării interne şi internaționale,
problemele de coordonare a sistemului etc. Pentru fiecare provocare sunt date caracteristicile, sunt
abordate noile reglementări, dar și posibilul impact
negativ, în lipsa unor acțiuni și soluții adecvate.

82

| Intellectus 2/2015

ABSTRACT

Ten Challenges for Doctoral Studies in the
Republic of Moldova. In the context of approving
new regulations in doctoral education and considering the main trends in the field, the article synthesizing ten challenges for doctoral studies in the
Republic of Moldova. The challenges relate to low
attractiveness of studies, structural imbalances in
the areas of science, sub-funding of doctoral degree, low level of internal and international collaboration, system coordination problems, etc. For each
challenge the characteristics are given, the new
regulations are addressed, but also the possible negative impact in the absence of appropriate actions
and solutions.
РЕФЕРАТ

Десять проблем в сфере докторских исследований в Республике Молдова. В контексте утверждения новых регламентаций в докторском образовании и с учетом основных тенденций в этой области, статья рассматривает десять проблем докторантуры в Республике Молдова. Речь идет об ограниченной привлекательности докторантуры, структурных диспропорциях по научным направлениям, недостаточном
финансировании данной сферы, низком уровне
внутреннего и международного сотрудничества,
проблемах согласования в системе и др. По каждому вопросу приводятся основные характеристики, новые правила, а также возможное негативное воздействие в отсутствие адекватных
действий и решений.
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TEHNOLOGII INOVATIVE/
INNOVATIVE TECHNOLOGIES

Rolul tehnologiilor informaționale în
domeniul cercetării-dezvoltării

Olga CERNELEV, medic,

secția Controlul determinanților sănătății, grup nutriție și activitate fizică,

Centrul Național de Sănătate Publică

ealitățile sociale și nivelul de dezvoltare economică, politică, culturală etc., oferă conținut și uti-

litate domeniului tehnologiilor informaționale.

Astfel,

suportul tehnologic amplifică posibilitatea revoluționării
întregului sistem social, tehnic, economic și științific.

La etapa actuală, Internetul a devenit un instrument rapid, util și eficient în diverse domenii ale
vieții. Fiind considerat drept cea mai comodă sursă de informație, Internetul este important pentru
documentarea tuturor persoanelor implicate în
cercetare și inovare, iar datele furnizate necesită a
fi credibile, aplicabile, actuale, consistente și de calitate relevantă[1]. În acest context, implementarea tehnologiilor informaționale necesită o adaptare a atitudinilor, a mentalității, dar și o formare
continuă, autoinstruire atât a cercetătorilor, cât și
a populației de rând, pentru a fi în pas cu timpul.
Astfel, tehnologiile informaționale sunt indispensabile în viața de zi cu zi.
La nivel global, Internetul este utilizat de peste
2,3 miliarde de persoane, iar în Republica Moldova, potrivit raportului BATIM pentru anul 2013, realizat de Gemius, numărul total al utilizatorilor de
Internet a atins cifra de 1.748.635. De asemenea,
potrivit studiului TNS Moldova, moldovenii petrec

pe Internet cel puțin 15 ore și jumătate pe săptămână, iar 80,5% dintre utilizatorii Internetului
la domiciliu navighează zilnic sau aproape zilnic
în spațiul virtual. De cele mai multe ori, Internetul este utilizat pentru a comunica prin telefonie
IP (82%), pentru a accesa reţelele de socializare
(81%), paginile de ştiri (67%), datele meteo (63%),
pentru informaţii de ordin profesional şi pentru
studii (61%). În acest context, un web-site reprezintă un instrument instructiv-educativ modern,
util și interesant atât pentru copii și adolescenți,
cât și pentru populația adultă[2-5].
Un site web reprezintă una din cele mai accesibile posibilități pentru extinderea unui anumit
domeniu de activitate spre milioane de potențiali
utilizatori. De asemenea, un web-site poate deveni
un instrument perfect de cercetare. În primul rând,
acesta permite monitorizarea continuă a numărului de vizitatori (în funcție de sex, vârstă, regiune);
oferă o bază de date pentru pronosticuri în anumite domenii; sporește eficiența activităților de
cercetare etc.
Caracterizată de o serie de avantaje semnificative, pagina web oferă posibilitatea de a măsura cu
exactitate indicatorii necesari pentru desfășurarea
unui studiu. Printre avantajele importante sunt:

Intellectus 2/2015

|

83

TEHNOLOGII INOVATIVE/
INNOVATIVE TECHNOLOGIES

cost-eficiență (preț, timp, resurse umane); posibilitatea utilizării elementelor multimedia (video,
imagini etc.); automatizarea chestionarului privind
rotația întrebărilor şi variantelor de răspuns; prelucrarea şi elaborarea rapoartelor în timp real; posibilitatea de a lucra pe eşantioane foarte mari de
respondenţi; posibilitatea de a efectua cercetări
multinaţionale la costuri naţionale; interacțiune la
un nivel suficient de înalt. Ținând cont de aceste aspecte, în Republica Moldova a fost creată și lansată
pagina web NOBEZITATE[6]. Această pagină web
are drept scop promovarea sănătății nutriționale
în rândul populației, în contextul realizării Programului național în domeniul alimentației și nutriției
pentru anii 2014-2020 și, totodată, oferă posibilitate persoanelor care desfășoară activitatea de doctorat să colecteze date privind interesul populației
pentru subiectele legate de nutriție [7]. Direcțiile
principale de promovare a sănătății nutriționale
prin intermediul site-ului includ informarea publicului larg privind recomandările Organizației
Mondiale a Sănătății, bolile netransmisibile legate de dietă, noile elaborări științifice în domeniul
alimentației și nutriției etc. Această pagină web reprezintă un instrument perfect pentru construirea
și desfășurarea unei posibile campanii de promovare a nutriției și alimentației echilibrate și sănătoase, la nivel național.
NOBEZITATE contribuie decisiv la dezvoltarea
unei societăți bazate pe cunoaștere, prin faptul că

nu necesită spații de depozitare a informației; oferă cercetătorului flexibilitate și accesibilitate directă, în timp real, la bazele de date oricând și oriunde este necesar; presupune costuri de întreținere
reduse; actualizează imediat datele prezentate;
îmbină, pe un singur suport, diferite modalități
de prezentare a informației (text, imagine, sunet,
animație etc.). De asemenea, site-ul oferă o bază
empirică pentru elaborarea unor pronosticuri ce
țin de nutriția populației (preferințe, atitudini,
cunoștințe, obiceiuri alimentare etc.). Astfel, prin
intermediul acestui site poate fi determinat nivelul
interesului populației pentru conținutul articolelor, precum și pentru modalitatea utilizată în promovarea sănătății nutriționale (vizuale, auditive).
Ca rezultat, aceste date sunt utile pentru lansarea
unei campanii de promovare a obiceiurilor alimentare sănătoase în rândul populației.
Site-ul NOBEZITATE a fost lansat în luna octombrie 2014, fiind conectat la rețeaua de socializare
Facebook. Statistica paginii de Facebook – NOBEZITATE permite cercetătorului să înțeleagă și să
posteze articole cu conținut interactiv pentru a
captiva publicul. Aceste date sunt importante prin
faptul că oferă statistici despre aprecieri (Like-uri),
impactul postărilor, vizitele utilizatorilor, caracteristica persoanelor în funcție de sex, vârstă, regiune,
limba vorbită. Astfel, până în prezent, NOBEZITATE
a acumulat 1280 de aprecieri (76% – femei; 24% –
bărbați) și a înregistrat 2414 de intrări unice (fig. 1).

Fig. 1. Interesul exprimat pentru pagina web în funcție de vârstă și sex,
prin intermediul rețelei de socializare – Facebook, %
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Pagina de Facebook NOBEZITATE a fost apreciată atât de utilizatorii din republica noastră (1041
de persoane), cât și de peste hotare: România (38);
Rusia (29); Italia (25); Turcia (19); SUA (12); Israel (9);
India (9); Germania (7); alte țări (91).
Un alt indicator esențial pentru cercetare este
impactul postărilor pe pagina de socializare, care
oferă informații privind numărul total de persoane
unice cărora li s-a afişat pagina şi postările de pe
pagina NOBEZITATE. Impactul poate fi pozitiv, dacă
informează despre aprecieri, comentarii și distribuirile articolelor acumulate, dar și negativ, în cazul în
care oferă informații privind ascunderea postărilor
sau anularea aprecierilor. Impactul pozitiv al articolelor postate de NOBEZITATE este unul major (87%
– femei; 13% – bărbați). Circa 5366 de persoane din
Republica Moldova, 281 – din Italia, 264 – din România, 53 – din Rusia, 49 – din SUA, 41 – din Marea
Britanie, 41 – din Spania, 38 – din Franța etc. au vizualizat pagina și articolele postate prin intermediul
paginii de Facebook.
Pentru compartimentul științific este esențial
de a înțelege performanța paginii de promovare
a sănătății nutriționale în scopul stabilirii legăturii dintre conținutul publicat (instructiv-educativ,
științific, interactiv) și interesul publicului față de
acesta. Astfel, din luna octombrie și până în prezent, au fost postate 93 de articole cu următoarele tipuri de conținut: instructiv-educative – 39;
științifice – 20; interactive – 34. Rata interacțiunilor
pentru postările instructiv-educative este cea mai
înaltă, fiind egală cu 73,19%, în comparație cu rata
interacțiunilor pentru postările științifice – 26,7%.
Aceste date reflectă nivelul mare al interesului
populației pentru articolele cu un conținut instructiv-educativ.
În acest context, pagina web NOBEZITATE reprezintă un instrument perfect, modern și util în domeniul alimentației și nutriției pentru investigarea
și prospectarea interesului populației pentru diverse subiecte legate de alimentația sănătoasă și oferă
cercetătorului oportunitatea de a lansa o campanie
de promovare a alimentației echilibrate și raționale,
care să pună accent pe mesaje instructiv-educative
captivante.

1. Legea privind accesul la informație nr. 982XIV din 11.05.2000
2. http://agora.md/stiri/564/cati-utilizatori-de-internet-sunt-in-republica-moldova-si-ce-varsta-au-ei
3. http://www.mtic.gov.md/ro/digest/35650
4. http://www.haker.md/citi-utilizatori-de-internet-sunt-in-lume/
5. http://www.publika.md/studiu--moldoveniipetrec-pe-internet-cel-putin-15-ore-si-jumatatepe-saptamana_1169961.html
6. https://www.facebook.com/Nobezitate?ref
=bookmarks
7. Programul național în domeniul alimentației
și nutriției pentru anii 2014-2020
REZUMAT

Rolul tehnologiilor informaționale în domeniul cercetării-dezvoltării. Pagina web NOBEZITATE este importantă prin faptul că permite cercetătorului să se informeze despre efectele activității sale
obținute și să amelioreze modul în care postează un
articol pentru a interesa publicul. Finalmente, statisticile sunt utile pentru lansarea unei campanii de
promovare a obiceiurilor alimentare sănătoase.
ABSTRACT

The Role of Information Technologies in the
Field of Research & Development. NOBEZITATE
web page is important as it allows the researcher
to inform himself about the obtained effects of his
activity and improve the way in which he posts an
article to interest the public. Finally, the statistics
are useful to launch a campaign to promote healthy
eating habits.
РЕФЕРАТ

Роль информационных технологий в области R & D. Веб-страница NOBEZITATE очень важна, поскольку позволяет исследователю узнать
о результативности своей деятельности и улучшить возможности размещения статьи, которая
может вызвать общественный интерес. Наконец,
статистика полезна для начала кампании по пропаганде здорового питания.
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Хранение фруктов в условиях горной
зоны

|

	Амирбек ОДИЛОВ,

главный специалист-эксперт

Национального патентно-информационного центра
Республики Таджикистан

И

сторически сложилось так, что в Таджикистане

равнинная орошаемая зона была занята хлоп-

ководством, растениеводством, овощеводством и частично садоводством.

Основные площади садов и ви-

ноградников расположились на пологих склонах, предгорьях и в ущельях горной зоны республики.

В настоящее время в республике имеются
4066,5 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения, из которых 80,9% являются сезонными
пастбищами.
Вместе с тем вопросы формирования развитого горного сельскохозяйственного производства и эффективного использования горных территорий в условиях рыночной экономики, как в
республике, так и за её пределами, изучены недостаточно.
Таджикистан обладает уникальными природными условиями с 143,1 тысячами квадратных
километров территории, из которых только 7%
составляют равнины и пологие горные склоны. При этом в отдельных районах республики встречаются бросовые земли, расположенные на межгорных и высокогорных территориях. По предварительным расчетам, такие зем-
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ли в горных регионах страны занимают 1,6 тыс.
га. Создание на этих землях богарных садововиноградарских хозяйств позволило бы получить дополнительные тысячи тонн высококачественных фруктов и винограда и, тем самым, существенно улучшить обеспеченность продуктами питания отечественного производства и уровень жизни населения.
Садоводство – одна из ключевых отраслей
сельского хозяйства, являющаяся высокодоходным сектором, составляет экспортный потенциал экономики страны. Значительным резервом
развития этой отрасли в более отдаленной перспективе является освоение склоновых земель.
Перспективу развития этой отрасли можно
предусмотреть путем отведения богарных площадей, горных и предгорных равнин. Но для этого требуются определенные объемы денежных
средств за счет привлечения инвестиционных ресурсов на их освоение под многолетние насаждения, на приобретение новой техники, для строительства современных хранилищ, заводов по сушке плодов, изготовлению тары и упаковки и т.д.
Современный рынок садоводческой продукции в Таджикистане представляет собой

пературы и срока, исчисляемого с момента производства до момента потребления. Чтобы сохранить его, необходимо создать так называемую «холодильную цепь» – производитель – дистрибьютор – реализатор – потребитель.
Холод (оптимально низкие температуры)
является главным физическим фактором,
спо-собным
до
определенной
степени
регулировать жизнедеятельность свежей
плодовой продукции и сохранять ее свойства.
Общеизвестны многочисленные способы
хранения плодово-ягодных продуктов с учетом
требований, предъявляемых к каждому виду.
Важнейшим звеном в технологии достижения
высокого качества фруктов является процесс
хранения, характеризующийся следующими
показателями:
–– лёжкость – включена в требования стандартов – способность плодов и ягод храниться
в течение определенного (длительного) времени без значительных потерь качеств;
–– сохраняемость характеризуется сроком
хранения с учетом оптимальных погодных, почвенных и агротехнических условий;
–– дыхание продукции при хранении – основа жизнедеятельности, т.е. происходит выделение углекислого газа и поглощение кислорода,
что приводит к физиолого-биохимическому обмену;
–– устойчивость фруктов и ягод к неблагоприятным воздействиям окружающей среды –
это комплексный показатель. Он отражает защищенность от механических повреждений,
микроорганизмов, физиологических негативных явлений (порча, гниение и др.);
–– качество закладываемой на хранение
продукции – один из главных факторов, влияющий на значения естественной убыли.
При хранении продукции устанавливаются
оптимальные значения температуры, влажности и газовой среды для каждого вида
фруктов. Государственные стандарты на
фрукты и ягоды строго ограничивают наличие
нестандартной части продукции (особенно у
семечковых и косточковых плодов), включая
возраст деревьев и вкусовые качества плодов.
Формирование потребительских свойств
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недостаточно организованную и во многом
пока неуправляемую систему отношений куплипродажи садоводческой продукции, складывающуюся в основном стихийно. Успех развития садоводства в республике во многом зависит от
работы плодопитомнических хозяйств, основной задачей которых является обеспечение производства высококачественного посадочного
материала в строгом соответствии с породносортовым районированием плодовых культур и
их оптимального соотношения в зонах.
В настоящее время и в перспективе основу экспорта республики представляют фрукты,
плоды и ягоды с высокими биологическими показателями.
Необходимо отметить, что обеспеченность
внутреннего рынка плодово-ягодной продукцией не превышает 35-40% от общего количества. Фактическое потребление плодов и ягод
на душу населения равно 30,2 кг в год, при рекомендуемой ВОЗ медицинской норме 83 кг.
Наиболее широко поставляемыми продуктами на рынок являются: яблоки, абрикосы, слива, вишня, черешня, миндаль, фисташки, грецкие орехи, субтропические культуры и т.д. Главным и надежным партнером является Российская Федерация и её отдаленные регионы.
Недобор садоводческой продукции на сельскохозяйственных предприятиях компенсируется ее валовым сбором в личных подсобных хозяйствах населения, ставших основными
производителями садоводческой продукции в
стране.
Основной проблемой, ограничивающей развитие отрасли, остается обеспечение сохранности свежей продукции и её доставка потребителю. Главным технологическим процессом
обеспечения высокого качества продукции на
стандартном уровне является хранение в течение длительного периода в относительном температурном режиме и в специальных фруктохранилищах.
Для того чтобы плодовая продукция дошла до
покупателя свежей и качественной, необходимо
оптимизировать температурный режим хранения от производства до потребителя. Качество
фруктов зависит от точности поддержания тем-
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плодов начинается в период послеуборочного
дозревания и регулирования биохимических
процессов,
образующих
ароматические
вещества.
Рассматривая в качестве примера технологию хранения плодов яблони можно
констатировать, что она является наиболее
распространенной в мире плодовой культурой.
Плоды реализуются, главным образом,
после хранения. Срок хранения плодов – 6-7
месяцев, оптимальная температура хранения
– +2…+3, естественные потери продукта за 4
месяца хранения – от 1,5 до 3%. Существенное
уменьшение естественной убили веса плодов
возможно, если после сбора урожая в как
можно более короткие сроки охладить их и
стабильно поддерживать рекомендованные
оптимальные параметры хранения, особенно,
температурного режима.
Создание эффективных условий хранения
плодов и ягод, как показывает практика,
предусматривает строительство специальных
типовых фруктохранилищ и их оснащение
соответствующим оборудованием. Несомненно,
выбор метода хранения плодово-ягодной
продукции производится в зависимости
от ее объемов, вида и оборудования для
поддержания режима.
Совместное хранение двух и более видов
продуктов не допускается.
Для южных районов с жарким климатом
наиболее эффективным считается строительство фруктохранилища в одноэтажном здании
с загрузочными камерами от 100 до 500
тонн. Организация хранения фруктов и ягод
является высокозатратной и трудоемкой изза технологических процессов сбора урожая,
доставки на хранение, очистки, сортировки и
укладки к месту размещения.
В Таджикистане ежегодно возрастающие
объемы производства фруктов и ягод требуют
научного и технологического обеспечения с
целью разработки и реализации экономичных
технологий
хранения,
обеспечивающих
максимальную сохранность продукции с
минимальными потерями, способствующих
повышению конкурентоспособности и дости-
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жению стандартного качества.
Основным требованием к технологическому
процессу хранения свежей плодово-ягодной
продукции является обеспечение сохранности
витаминов и других биологически ценных
веществ. В последние годы неуклонно
возрастают потребности в экологически чистых, свежих фруктах и ягодах, источниках
витаминов. В связи с этим, вопрос разработки
научно обоснованных технологий хранения
свежей продукции приобретает приоритетное
значение и становится особенно актуальным.
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РЕФЕРАТ

Хранение фруктов в условиях горной
зоны. В данной статье автор на основе многолетнего опыта и научно обоснованных теорий
показал пути и способы хранения фруктов отечественного производства. Правильное хранение высококачественных фруктов, выращиваемых в условиях пригорного климата страны с
использованием современных достижений техники и технологии, может стать основой для
обеспечения населения этими продуктами, полезными для здоровья.
Ключевые слова: хранение фруктов, витамины, природные условия, садоводство, потребность, плоды, яблоки, груши, хранение,
горный, семечковые культуры, сады.

ABSTRACT

Păstrarea fructelor în condițiile zonelor
montane. În acest articol autorul expune, în baza
unei îndelungate experiențe și a unor teorii fundamentate științific, căile și mijloacele de stocare a
fructelor produse în țara sa. Depozitarea corectă a
fructelor de înaltă calitate, cultivate în condițiile de
climă submontană, aplicând utilajul și tehnologiile
cele mai avansate, constituie o bază reală pentru
asigurarea populației cu astfel de produse agricole
benefice pentru sănătate.
Cuvinte-cheie: păstrarea fructelor, vitamine,
condițiile naturale, horticultură, necesități, fructe,
mere, pere, depozitare, munte, culturile semincere,
livezi.

Fruit Storage in Conditions of Mountainous
Area. In this article the authors on the basis of many
years’ experience and scientifically based theories
showed the ways and means of storing fruits of
domestic production. The proper storage of highquality fruits, grown in conditions of submountain
climate of the country, using modern advances in
engineering and technology, can become the basis
for providing the population with these beneficial
to health products.
Keywords: storage of fruits, vitamins, natural
conditions, horticulture, need, fruits, apples, pears,
storage, mountain, seed crops, gardens.
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Introducere

E

xistă o cunoscută metodă completă de tratament
a mononucleozei infecțioase la copii, care include,

în faza acută a bolii, repausul obligatoriu la pat, evitarea
eforturilor fizice pe perioada persistării splenomegaliei și
a modificărilor electrocardiogramei, precum și dieta nr. 5
după

Pivzner, care menajează ficatul. Tratamentul pato-

genetic și simptomatic se face cu antipiretice (paracetamol,

ibuprofen), antihistaminice (suprastină, taveghil), acid ursodezoxicolic și hepatoprotectoare în caz de afectare a
ficatului, diuretice, vitamine (C, B1, B6, B12) [1, 3, 6].

Tratament etiologic în mononucleoza infecțioasă
nu există. Aciclovirul, folosit cu succes în tratamentul
altor infecții herpetice, în mononucleoza infecțioasă
nu este eficient. Sunt informații despre eficiența în
mononucleoza infecțioasă a interferonilor și remediilor antivirale: arbidol etc. Însă o parte din aceste
remedii sunt foarte costisitoare şi provoacă dezvoltarea reacţiilor adverse, ceea ce limitează aplicarea
lor în practică pentru majoritatea pacienţilor, mai
ales a celor de vârstă mică [2, 4].
Însă metodele prezentate au o serie de dezavantaje; eficacitatea joasă a preparatelor antivirale
nu permite obţinerea rezultatelor scontate și rezolvarea parțială a problemelor terapeutice ce stau în
faţa medicului.
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Inovația pe care o prezentăm în continuare constă în obţinerea unei metode de tratament a mononucleozei infecțioase cu Epstein-Barr virus (MI
cu EBV) cu sindrom de hepatită la copii, prin administrarea suplimentară la tratamentul de bază
a preparatului autohton Pacovirină , cu reducerea
semnificativă a frecvenţei manifestărilor sindromului toxic general, poliadenopatiei, dereglărilor
digestive şi hepatomegaliei, cu normalizarea indicilor paraclinici (ALT, AST şi γGT) şi micşorarea duratei de spitalizare a pacienților [5].
Materiale și metode
Drept obiect al studiului au servit 175 de pacienţi (84 pacienți – grupul experimental şi 91 –
grupul martor) şi fişele lor de observaţie (forma
003/e), cu diagnostic clinic de mononucleoză infecţioasă cu Epstein-Barr virus (MI cu VEB) cu sindrom de hepatită, internaţi în IMSP Spitalul Clinic
Municipal de Boli Contagioase de Copii, pe perioada anilor 2009-2012.
Pentru aprobarea metodei propuse de tratament a mononucleozei infecțioase cu Epstein-Barr
virus (MI cu EBV) cu sindrom de hepatită la copii, în baza IMSP Spitalul Clinic Municipal de Boli

Barr virus (MI cu VEB) cu sindrom de hepatită au
fost analizate la finele tratamentului în staţionar şi
la o lună de catamneză.
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Infecțioase la Copii (IMSP SCMBCC) au fost efectuate următoarele tipuri de investigaţii: clinice, paraclinice, imunologice, instrumentale (ultrasonografia organelor abdominale – la necesitate).
Toţi bolnavii din cadrul studiului au primit tratament patogenetic şi simptomatic, care a inclus
regim igieno-dietetic (regim de salon, dieta nr. 5
după Pevzner), antibiotice (în cazul amigdalitelor
purulente), hepatoprotectoare (silimarină, fosfolipide esenţiale, acid ursodezoxiholic), terapia de
dezintoxicare la prezenţa sindromului de intoxicare generală (administrarea i/v a soluţiilor fiziologice, de glucoză etc.) şi vitamine. Pacienţilor din lotul
experimental (n-84) la tratament li s-a administrat
suplimentar Pacovirină (forma medicamentoasă
capsule). Durata curei a fost de o lună, în doze corespunzătoare vârstei (luate de 2 ori pe zi).
Rezultatele comparării metodei de tratament
la copiii cu mononucleoză infecţioasă cu Epstein-

Rezultatele obţinute
În ambele grupe din cadrul studiului ponderea
cea mai mare au avut-o băieţii: I grup – 47 (55,9%),
al II-lea grup – 57 (62,6%). Fetele au înregistrat,
respectiv: I grup – 37 (44,1%), al II-lea grup – 34
(37,4%).
Circa 2/3 din pacienţii I grup de studiu (experimental) au fost copii cu vârsta de până la 7 ani –
66 (78,6%), inclusiv cu vârsta de până la 3 ani – 34
(40,5%) şi cu vârsta între 3-7 ani – 32 (38,1%), iar cu
vârsta între 7-14 ani şi 14-18 ani – 14 (16,7%) şi, respectiv, 4 (4,7%). Grupul II (martor) a fost alcătuit, de
asemenea, mai mult din preşcolari (copii cu vârsta
de până la 7 ani) – 71 (78,0%), iar cu vârsta între 7-14
ani – 18 (19,8%) şi între 14-18 ani – 2 (2,2%) – (fig. 1).

Fig. 1. Repartizarea bolnavilor cu mononucleoză infecțioasă cu Epstein-Barr virus cu s-m hepatită
din studiu, în dependență de vârstă

Aproximativ ½ (43-51,2%) din copiii primului lot
frecventau colectivități (grădiniţe, şcoli, licee, etc.),
iar în cazul lotului doi, frecvenţa celor care frecventau colectivităţi era mai joasă (45-43,4%). Debutul
maladiei a fost acut la majoritatea pacienţilor: în I
grup – la 80 (95,2%) copii, în al II-lea grup – la 87
(95,6%). După criteriile de severitate a bolii (semnele de intoxicaţie generală, nivelul febrei, intensitatea poliadenopatiei, hepatosplenomegaliei etc.),
la secţia de internare, starea generală gravă a fost
apreciată la 20 (23,8%) şi de gravitate medie la 64
(76,2%) copii din primul lot. La copiii din lotul II, sta-

rea generală gravă s-a stabilit mai rar (14-15,4%), iar
gravitatea medie, respectiv, mai frecvent (77-84,6%).
Au fost consultaţi la domiciliu de către medicul
de familie sau alţi specialişti 35 (41,7%) şi 40 (43,9%)
de copii din I şi al II-lea lot. Majoritatea (I lot – 32
(38,0%), al II-lea lot – 33 (36,3%)) dintre aceștia au
iniţiat un tratament cu antibiotice ambulator, care
nu a condus la ameliorarea stării generale. Cel mai
frecvent antibiotic administrat în lotul I a fost din
gr. cefalosporinelor (la 19 pacienţi). De menţionat
faptul că la 8 copii li s-a prescris augmentină sau
amoxicilină.
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La începutul tratamentului toţi pacienţii, atât din
grupul experimental, cât şi din cel martor, prezentau simptomo-complexul specific (febră, respiraţie nazală dificilă, angină cu sau fără depuneri
purulente, poliadenopatie, hepatomegalie, splenomegalie şi semne hematologice specifice), caracteristice primo-infecţiei cu virusul Epstein-Barr
(mononucleoză infecţioasă) cu sindrom de hepatită mononucleozică.
S-a înregistrat febră la 78 (92,8%) de bolnavi
din grupul I, în primele trei zile de la apariția bolii
manifestându-se la 29 (34,5%) de pacienți. Valorile
maximale ale febrei (380C-390C) au fost înregistrate la 34 (40,4%) de bolnavi, iar peste 390C – la 44
(52,4%). Durata medie a febrei a fost de 7 zile, inclusiv între 4-7 zile – la 35 de bolnavi şi între 8-14
zile – la 34, iar la 9 dintre pacienți febra a persistat
peste 14 zile.
La peste 2/3 (62-73,8%) din pacienţii lotului I
şi la 66 (72,5%) din lotul II s-a constatat respiraţia
nazală dificilă cu senzaţie de nas înfundat, voce
nazonată. Pastozitatea feţei cu edem palpebral, în
unele cazuri cu edem periganglionar, a fost constatată în 28 (33,3%) de cazuri, odinofagie – în 67
(79,8%), dureri abdominale în 11 (13,1%) cazuri.

La momentul internării în staţionar, s-a depistat
amigdalită purulentă la majoritatea pacienţilor
atât din lotul I (72-85,7%), cât şi din lotul II (8087,9%). Poliadenopatia cu mărirea ganglionilor
limfatici cervicali anteriori şi posteriori, submandibulari, axilari, inghinali, cubitali a fost prezentă la
toţi (100%) pacienţii.
Hepatomegalia a fost determinată la 82 (97,6%)
de pacienţi din lotul I și la 89 (97,8%) din lotul II. La
majoritatea copiilor din lotul I, mărimea ficatului
depăşea rebordul costal drept cu 4 cm, inclusiv cu
2-3 cm – la 39 (46,4%) şi cu 3-4 cm – la 19 (22,6%)
pacienți. Hepatomegalie pronunţată, depistarea
ficatului cu 4-5 cm sub rebordul costal s-a înregistrat la 14 (16,7%) pacienți, iar peste 5 cm – la 10
(11,9%).
Splenomegalia a fost constatată la 63 (75,0%)
de bolnavi din I lot, cu 1 cm sub rebordul costal
stâng – la 16 (19,0%), cu 1-2 cm – la 14 (16,7%) şi
cu 2-3 cm – la 15 (17,8%) bolnavi. Splenomegalia
evidentă a fost observată la 18 pacienţi (cu 3-4 cm
sub rebord la 11 (13,1%), cu 4-5 cm – la 4 (4,8%) şi
cu peste 5 cm – la 3 (3,6%).
Semnele clinice caracteristice au fost prezente în
egală măsură şi în cazul copiilor din lotul II (tabelul 1).
Tabelul 1
Semnele clinice prezente la pacienţii cu MI cu EBV din studiu

Semne clinice

Grupul experimental
Abs.

Grupul martor
Abs.

%

Febră

78

92,8

85

93,4

Odinofagie

67

79,8

64

70,3

Dureri abdominale

11

13,1

16

17,6

Respiraţia nazală dificilă

62

73,8

66

72,5

Faringoamigdalită

72

85,7

80

87,9

Limfadenopatie generalizată

84

100,0

91

100,0

Hepatomegalie

82

97,6

89

97,8

Splenomegalie

63

75,0

70

76,9

La momentul spitalizării, hemoleucogramele se
caracterizau prin prezenţa anemiei, cu o frecvenţă mai mare la copii din grupul experimental (3440,5%) decât la copii din grupul martor (28-30,8%).
Leucocitoza a fost prezentă, în ambele grupe de
studiu, cu aceeași frecvență (în grupul I – la 58,3%,
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în grupul II – la 56,0%). La prima investigaţie, limfocitoza şi monocitoza depistate aveau aceeaşi
frecvență ca și leucocitoza: la copii grupului I – în
58,3% din cazuri, la copii grupului II – în 50,5%. Limfocite atipice s-au constatat la 61,9% copii din lotul I
de studiu și la 59,2% din lotul II. Nivelul limfocitelor

repaus la pat, dietă bogată, dar echilibrată pentru
menajarea ficatului.
Zilnic, pe perioada spitalizării, și la o lună de catamneză, toţi pacienţii au fost monitorizaţi de către
medicul curant, cu aprecierea tuturor parametrilor
clinici caracteristici sindromului mononucleozic şi a
posibilelor reacţii adverse la administrarea preparatului. Evoluţia bolii a fost benignă la toţi pacienţii.
La momentul externării din staţionar, hepatomegalia s-a păstrat în grupul experimental – la 50 (59,5%)
de copii, iar în grupul martor – la 55 (60,4%). Către
momentul externării, splenomegalia s-a observat la
32 (38,0%) de copii din I grup și la 33 (36,3%) din
grupul II. Evaluarea comparativă a semnelor clinice de bază la copiii cu mononucleoză infecțioasă
cu Epstein-Barr virus cu sindrom de hepatită, care
au primit tratament cu Pacovirină, precum și la
pacienții care au primit tratament patogenetic, este
prezentată în tabelul 2.
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atipice, în majoritatea cazurilor, la copiii grupului I
a fost de 30-50% (41,6%), iar la copiii grupului II –
(26,6%). Viteza de sedimentare a hematiilor, accelerată în ambele grupe, s-a înregistrat la același nivel
(grupul I – la 76,2%, grupul II – la 73,6% din copii).
Hipertransaminazemie, ca semn de citoliză hepatică cu nivelului crescut de ALT, a fost înregistrată la
100% din copiii ambelor grupe şi de AST – la 83,3%
din I grup și la 83,5% din grupul II. Valorile ALT între
49-100 UI/oră au fost determinate la 56 (66,7%) de
bolnavi din grupul experimental, între 101-150 UI/
oră – la 14 (16,7%), între 151-250 UI/oră – la 9 (10,7%),
peste 250 UI/oră – la 5 (5,9%) din pacienți. Nivelul bilirubinei a fost în limitele normei în toate cazurile.
Toţi copiii incluşi în studiu (atât din grupul experimental, cât şi din grupul martor) au beneficiat de
tratament patogenetic şi sindromal, administrându-li-se, după necesitate, antibiotice şi tratament
de detoxificare. În faza acută a bolii au fost indicate:

Tabelul 2
Evoluţia comparativă a principalelor simptome şi sindroame clinice la bolnavii cu hepatită cu EBV (lotul experimental –
trataţi cu Pacovirină şi lotul martor – tratament de bază) până la tratament şi la o lună după tratament
Lotul I (experimental)
(n=84)
Nr.

Parametrii clinici /
numărul de pacienţi

Până la
tratament

Lotul II (martor)
(n=91)

După tratament (1 lună
catamneză)

Abs.

M±m
(%)

Abs.

M±m
(%)

Debut acut
(cu febră, respiraţia
nazală dificilă etc.)

80

5,2±2,4

0

0

2

Amigdalită
purulentă

72

5,7±4,1

0

3

Poliadenopatie
generalizată

84

100

4

Hepatomegalie

82

5

Splenomegalie

63

1

P

Până la tratament

După tratament (1 lună
catamneză)

P

Abs.

M±m
(%)

Abs.

M±m
(%)

<0,001

87

5,6±2,2

0

0

P<0,001

0

<0,001

80

7,9±3,6

0

0

P<0,001

67

9,8±4,9

<0,001

91

100

83

1,2±3,1

P<0,01

7,6±1,7

8

,5±10,3

<0,001

89

7,8±2,2

29

1,9±8,6

P<0,001

5,0±5,4

4

,8±10,7

<0,001

70

6,9±5,0

14

5,4±9,6

P<0,001

La o lună din momentul externării din staționar,
la bolnavii din lotul experimental, comparativ cu cei
din lotul martor, s-a redus semnificativ hepatomegalia și splenomegalia. Dinamica sindromului toxic
general manifestat prin febră şi semne toxice generale (inapetenţă, somnolenţă, slăbiciuni generale),
pe parcursul perioadei de supraveghere, nu s-a deosebit esenţial la pacienţii din grupul I şi II.

Datele obţinute în grupul martor sunt mai modeste, totuşi s-a depistat o diferenţă statistică semnificativă conform criteriilor clinice monitorizate în
catamneză. Hepatomegalia (la o lună după externare) era prezentă la 8 (9,5%) pacienţi din I grup,
comparativ cu grupul II – la 29 (31,9%). Prezența
splenomegaliei a fost determinată la 4 (4,8%) copii
din grupul I și la 14 (15,4%) din grupul II.
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O dinamică pozitivă mai rapidă s-a observat în
descreşterea nivelului ALT și AST în ser (tabelul 3).
Valorile ALT la finele tratamentului au fost în limitele normei la 56 (66,7%) de pacienţi din grupul
experimental, comparativ cu 43 (47,2%) din grupul

martor. Nivelul AST normal la momentul externării
a fost constatat la 68 (80,9%) de copii din grupul I și
la 56 (61,5%) din grupul II. Nu a fost înregistrată hiperbilirubinemie la niciun grup de copii din studiu.

Tabelul 3
Caracteristica indicilor biochimici la pacienţii cu mononucleoză infecțioasă cu virusul Epstein-Barr cu sindrom de hepatită
(lotul experimental – trataţi cu Pacovirină şi lotul martor – tratament de bază) până la şi după tratament

Parametrul biochimic/termenul
testării/numărul de pacienţi

Grupa I (pacienţi care au beneficiat de
tratament cu Pacovirină )
n=84
norma

>norma

abs.

%

abs.

norma
%

>norma

abs.

%

abs.

%

Până la tratament
ALT boln. (indicele)
După tratament
0-49mmol/l
P

0

0

84

100

0

0

91

100

56

66,7

28

33,3

43

47,2

48

52,8

Până la tratament

14

16,7

70

83,3

15

16,5

76

83,5

După tratament

68

80,9

16

19,1

56

61,5

35

38,5

AST boln.
(indicele)
0-46mmol/l

P<0,001

P
Până la tratament

Creşterea nivelului
γGTP (indicele) 35- După tratament
100
P
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P<0,001

P<0,001
78
84

6

100

0

P<0,05

P<0,001

P<0,001

92,8

La momentul inițierii și finisării tratamentului cu
Pacovirină, toți pacienții au fost supuși investigațiilor
serologice cu determinarea markerilor specifici anti-EBV. Seroconversia markerilor infecției cu EBV în
catamneză a fost depistată mai frecvent (56-66,7%)
la copiii care au beneficiat de tratament cu Pacovirină, comparativ cu cei care au primit tratament de
bază (39-42,8%).
Concluzii
1. Rezultatele studiului clinic ne permit să afirmăm că administrarea preparatului Pacovirină a
avut o acţiune pozitivă asupra manifestării principalelor semne clinice, ale sindromului toxic general,
poliadenopatiei, dereglărilor digestive, care au dispărut la un număr semnificativ de bolnavi.
2. La finele curei de tratament cu Pacovirină, la
majoritatea pacienţilor din grupul experimental s-a
observat micşorarea dimensiunilor ficatului și splinei, apreciate palpator.
3. În lotul experimental dinamica pozitivă a indicilor paraclinici (nivelul ALT, AST şi γGTP) a fost mai
evidentă.
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Grupa II (pacienţi care au beneficiat de
tratament de bază)
n=91

P>0,05

P<0,001

P<0,001

7,2

89

0

91
P>0,05

P<0,001

97,8

2

100

0

2,2
0
P>0,05
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Abordări originale în tratamentul mononucleozei infecțioase la copii. Inovația pe care o
prezintă grupul de autori constă în obţinerea unei
metode de tratament a mononucleozei infecțioase
cu Epstein-Barr virus (MI cu EBV) cu sindrom de hepatită la copii, prin administrarea suplimentară la
tratamentul de bază a preparatului autohton Pacovirină, cu reducerea semnificativă a frecvenţei manifestărilor sindromului toxic general, poliadenopatiei, dereglărilor digestive şi hepatomegaliei, cu
normalizarea indicilor paraclinici (ALT, AST şi γGT) şi
micşorarea duratei de spitalizare a pacienților.
ABSTRACT

Original Approaches in the Treatment of Infectious Mononucleosis in Children. The innovation presented by the group of authors consists
in the elaboration of a method of treatment of
infectious mononucleosis with Epstein-Barr virus
(EBV IM) with hepatitis syndrome in children, by

administration in addition to the basic treatment
of domestic preparation Pacovirine, with a significant reduction in the general toxic syndrome manifestation frequency, polyadenopathy, digestive
disorders and hepatomegaly, with normalization of
paraclinical indexes (ALT, AST and γGT) and decrease in the patient hospitalization period.
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REZUMAT

РЕФЕРАТ

Оригинальный подход в лечении инфекционного мононуклеоза у детей. Инновация,
представленная группой авторов, состоит в методе лечения инфекционного мононуклеоза с
вирусом Эпштейна-Барра и синдромом гепатита у детей, путем дополнения базового лечения
отечественным препаратом Паковирин, что ведет к значительному снижению частоты проявления общетоксического синдрома, полиаденопатии, расстройства пищеварения и гепатомегалии, с нормализацией параклинических показателей и уменьшением времени госпитализации
пациентов.
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gametofitului masculin la tomate
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D

ependenţa de condiţiile climaterice în procesul
cultivării plantelor agricole este foarte mare în

toate zonele, inclusiv în ţara noastră. Una din principale le cauze ce diminuează recoltele o reprezintă factorii de
stres abiotici, care pot provoca scăderi ale producţiei de
până la 70% [1].

Un factor esențial ce afectează recolta plantelor
în cel mai grav mod îl constituie seceta. Seceta atmosferică sau hidrologică, manifestându-se separat
sau în complex cu temperaturile extremale, este una
din principalele cauze ale reducerii productivității
culturilor agricole. Pentru a evita sau, cel puțin, a
diminua efectele negative ale secetei e nevoie de o
cunoaştere profundă a mecanismelor de rezistenţă
şi a controlului lor genetic la diferite etape de dezvoltare a plantelor [2]. În acest scop, până în prezent
au fost identificate unele gene care participă la procesul de formare a rezistenţei plantelor la secetă,
totuși informaţia privind caracterul de moştenire a
acestor gene este insuficientă [13, 14].
Agricultura modernă înaintează cerinţe ridicate
faţă de amelioratori în procesul creării soiurilor noi
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de plante care ar îmbina rezistenţa la factorii abiotici ai mediului cu potenţialul înalt de productivitate. O modalitate sigură pentru diminuarea efectelor
negative ale factorilor abiotici o reprezintă crearea
genotipurilor productive cu rezistența sporită la
factorii nefavorabili ai mediului. În acest context,
sporirea rezistenţei genotipurilor la factorii abiotici
se impune ca o prerogativă principială în cercetările
din domeniul geneticii plantelor [1]. Totodată, este
cunoscut faptul că realizarea cu succes a programelor ameliorative depinde în mare parte de calitatea
materialului inițial și de eficacitatea metodelor de
testare și evidențiere a genotipurilor prețioase.
Selectarea formelor rezistente la condițiile nefavorabile ale mediului necesită căutarea permanentă a noilor genitori de rezistență a plantelor și
fixarea genelor de rezistență în soiurile sau hibrizii
noi creați, precum și modernizarea tehnologiilor de
evaluare. Totodată, cercetările care îmbină utilizarea
complexă a metodelor de ameliorare la nivel de gametofit și sporofit sporesc considerabil eficacitatea
screeningului genotipurilor rezistente. Insuficiența
cunoștințelor privind particularitățile reproductive

Materiale şi metode de cercetare
Experiențele au fost efectuate în condiții de
laborator și pe lotul experimental. În calitate de
material de studiu au servit 17 combinaţii hibride
intraspecifice F3 de tomate, obținute prin utilizarea
în calitate de componente parentale a următoarelor
soiuri: Solearis, Buran, Nota, Nistru, Delta, Rio Grande, Țeros-70, Victorina, Veneț. Combinațiile hibride
au fost selectate în 2 generații consecutive prin metoda ameliorării gametice. Materialul experimental
a fost cultivat în condiții de seră și de câmp după
metoda tradițională. Pentru efectuarea cercetărilor în condiții de laborator au fost create fondaluri
combinate artificiale, care îmbină acțiunea factorului termic – 40 și 450C; a expoziției – 2 și 4 ore și
stresului hidric – zaharoza 35-40%. În scopul creării
fondalurilor selective termice în condiții de laborator, au fost utilizate termostate. Determinarea indicatorilor gametofitului masculin s-a efectuat prin
cultivarea polenului pe medii nutritive artificiale
cu următoarele ingrediente g/l: zaharoză – 150,

acid boric – 0,6, apă distilată-restul – varianta martor; zaharoza – 350-400, acid boric – 0,6, apă distilată-restul – varianta probă. Analiza preparatelor
s-a efectuat la microscop, fiind stabiliți următorii
indicatori: viabilitatea și rezistența polenului; lungimea și rezistența tuburilor polinice (TP), care au
fost apreciate cu ajutorul ocular-micrometrului în
unități convenționale (un.c.). Datele experimentale
au fost supuse analizei statistice cu ajutorul programelor Statgraphics v.5.1, Excel 2010. Pentru aprecierea contribuției factorilor și interacțiunii acestora
în sursa de variație a fost aplicată metoda de analiza
dispersională polifactorială.
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ale plantelor prezintă un motiv principal de utilizare
practică limitată a proceselor de gametogenegă [3].
Din aceste considerente, ameliorarea genotipurilor
la nivel haploid este apreciată ca o cale de perspectivă în obţinerea direcţionată a generaţiei sporofite
rezistente la temperaturi stresante, deficitul hidric,
salinizare şi îmbinarea acestor factori stresogeni [412]. Rezistenţa sistemului de reproducere la acţiunea factorilor nefavorabili este un indicator important al adaptabilității plantelor la acest factor [15].
Crearea tehnologiilor contemporane în ameliorarea
plantelor trebuie să se bazeze pe cunoştinţe profunde în domeniul geneticii caracterelor responsabile de rezistenţă, care includ identificarea factorilor-cheie ce determină variabilitatea genotipurilor
în condiții stresogene și stabilirea caracterului lor
de interacțiune; identificarea surselor de rezistență
la acțiunea factorilor stresogeni la diferite etape
de cultivare. Pornind de la cele constatate anterior,
menționăm că scopul cercetărilor efectuate este
identificarea genotipurilor de tomate rezistente la
temperaturi înalte și stres hidric, prin aplicarea metodelor de analiză a gametofitului masculin.

Rezultate și discuții
Este un fapt cunoscut: capacitatea grăuncioarelor de polen de a germina pe fondaluri artificiale se
utilizează în scopul determinării variabilității gametofitului în funcție de genotip și condițiile de cultivare. Realizându-se testarea reacției gametofitului
masculin al hibrizilor de tomate la acțiunea temperaturilor înalte, în rezultat, a fost stabilită reacția diferită a genotipurilor. Astfel, combinațiile hibride C-70
x Victorina, Veneț x Nistru și Veneț x Victorina s-au
evidențiat prin valorile înalte ale indicilor studiați.
Polenul acestora a fost mai rezistent la acțiunea factorului termic, deoarece viabilitatea polenului pe
fondal stresant s-a micșorat numai cu 15,1% -26,2%
în comparație cu varianta probă. Totodată, polenul
celorlalți trei hibrizi a fost mai sensibil, viabilitatea
polenului s-a redus până la 56,3% în comparație cu
varianta probă. Rezultatele obținute coincid cu datele înregistrate de alți autori [16], care au remarcat
faptul că la multe specii de plante efectele temperaturilor stresogene sunt mai pronunțate la etapele
reproductive de dezvoltare decât la fazele creșterii
vegetative. În rezultat, diminuarea productivității
este legată de viabilitatea insuficientă a polenului
în condiții de stres termic.
Analiza dispersională a datelor obținute a stabilit
contribuția factorilor privind variabilitatea viabilității,
rezistenței polenului, precum și lungimii și rezistenței
tuburilor polinice. S-a determinat că pentru o mare
parte a variabilității caracterelor viabilitatea polenului și lungimea TP este determinată de interacțiunea

Intellectus 2/2015

|

97

COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE/
SCIENTIFIC COMMUNICATIONS

genotipului cu factorul termic și expoziția (respectiv 76,3 și 73,7%), deși ponderea genotipului
este mai slabă și constituie 17,8 și 20,4%. Totodată, în ceea ce privește variabilitatea caracterului

rezistența polenului, aportul principal revine factorului termic și expoziției, valorile cărora au constituit respectiv 50,0% și 28,1%, ponderea genotipului
fiind semnificativă – 7,2% ( fig. 1).

Fig. 1. Structura variabilității caracterelor polenului la tomate

Este evident faptul că fiecare combinație hibridă se caracterizată prin nivel diferit de rezistență a
gametofitului masculin. În acest context, am efectuat prelucrarea statistică a datelor obținute individual pentru fiecare genotip. În rezultat, a fost posibilă determinarea contribuției fiecăruia dintre cei
trei factori în ceea ce privește variabilitatea depistată și caracterizarea reacției gametofitului masculin. În baza analizei termorezistenței gametofitului
masculin și dispersiei acestui indicator, au fost

evidențiate genotipurile Veneț x Nistru și Veneț x
Victorina, la care nivelul de rezistență a constituit 40,0% și 38,5%. Polenul hibridului Rio Grande x
Nistru a fost cel mai sensibil la acțiunea termică.
Totodată, este necesar de remarcat genotipurile
Rio Grande x Nistru și Veneț x Nistru, care au capacitatea de a suporta mai îndelungat influența temperaturilor înalte, deoarece ponderea expoziției
în variabilitatea rezistenței polenului este cea mai
mică (tabelul 1).

Tabelul 1
Sursele de bază și dispersia variației rezistenței gametofitului masculin la hibrizii F3 de tomate
№

Genotip

Rezistența
polenului,%

T°C

Expoziția

Interacțiunea
factorilor

1

C-70 x Victorina

36,58

253,98

2,42

25,25

72,33

2

C-70 x Nistru

28,55

409,92

71,05

22,04

6,90

3

Veneț x Victorina

38,52

714,57

46,12

40,34

13,55

4

Veneț x Nistru

40,00

308,3

84,18

15,74

0,07

5

Rio Grande x Nistru

19,37

2,41

69,46

0,83

29,71

DME0,5

1,85

F0,5

Observațiile fenologice efectuate în câmpul experimental au permis evidențierea din componența
populațiilor hibride a genotipurilor care posedă un
procent mai înalt de legare a fructelor și a unui nu-

98

Ponderea factorilor,%
S2

| Intellectus 2/2015

1,95

măr mai mare de fructe per/plantă. A fost efectuată analiza corelațională între patru caractere ale
gametofitului masculin, fiind depistate legături de
corelație înalte între viabilitatea polenului în vari-

fel, la diferite faze de dezvoltare, inclusiv cele reproductive, genotipurile se află în condiții nefavorabile,
complicate. În acest context, s-a efectuat evaluarea
gametofitului masculin al hibrizilor F3 de tomate la
acțiunea combinată a temperaturilor înalte și a deficitului hidric. Influența complexă a factorilor contribuie la diminuarea semnificativă (de 1,5….4,2 ori) a
parametrilor funcționali ai gametofitului masculin.
S-a depistat că în variația viabilității și rezistenței
polenului contribuția factorului termic a constituit
51,8….58,4%, deși ponderea stresului hidric a fost
de 1,3…1,8 ori mai mică (fig. 2).
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anta martor și viabilitatea și rezistența polenului
pe fondal termic 48°C (r=0,91** și 0,89**) corespunzător, totodată, s-a constatat că între viabilitatea și termorezistența polenului pe fondal de 45°C
relațiile corelative au fost mai ridicate, ( r=0,99***),
fapt ce denotă eficacitatea înaltă de selecție după
acești indicatori.
Este cunoscut faptul că stresurile abiotice sunt
interdependente, producând, individual ori în ansamblu, modificări morfologice, fiziologice, biochimice și moleculare, care au un efect negativ asupra
creșterii, dezvoltării și productivității plantelor. Ast-

Fig. 2. Sursele de bază ale variabilității indicilor gametofitului masculin
(A,B - viabilitatea și rezistența polenului; C,D - lungimea și rezistența TP)

În componența spectrelor de variație a indicilor
ce caracterizează lungimea și rezistența tuburilor
polinice, ponderea stresului hidric a fost decisivă
(88,9…89,2%). Acest fapt denotă reacția semnificativă a TP la acțiunea stresului hidric. Comparând
aceste rezultate cu datele obținute în anul 2013,
putem menționa identitatea acestora, fapt ce relevă stabilitatea reacției gametofitului la influența

condițiilor stresogene. Dintre genotipurile studiate, pot fi evidențiate trei combinații hibride F3
(Solearis x Buran, Nota x Solearis și Nota x Solearis), care au manifestat cele mai înalte valori ale
viabilității polenului pe toate fondalurile stresogene. Totodată, hibrizii Rio Grande x Nota și Nota x
Buran au format polen cu cel mai scăzut nivel de
viabilitate (tabelul 2).

Intellectus 2/2015

|

99

COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE/
SCIENTIFIC COMMUNICATIONS

Tabelul 2
Valorile medii ale indicilor gametofitului masculin
№

Genotip

Viabilitatea
polenului,%

Rezistența
polenului,%

Lungimea TP,
un.c.

Rezistenţa TP, %

1

F3 Solearis x Buran

48,6

59,3

36,6

58,6

2

F3 Solearis x Nota

37,9

43,9

32,4

49,3

3

F3 Solearis x Nistru

32,5

40,7

26,6

56,4

4

F3 Rio Grande x Buran

37,8

42,7

30,3

59,7

5

F3 Rio Grande x Nota

29,9

48,2

22,9

63,6

6

F3 Rio Grande x Delta

42,8

54,8

38,5

74,0

7

F3 Rio Grande x Nistru

42,6

45,9

27,1

56,4

8

F3 Nota x Buran

32,3

62,2

34,5

60,4

9

F3 Nota x Solearis

47,5

39,5

29,5

55,8

10 F3 Nota x Solearis

44,3

48,4

29,9

54,9

11 F3 Buran x Delta

41,6

54,3

36,8

68,2

1,19

1,15

3,66

1,35

DME0,5

Rezultatele obținute denotă că hibrizii Nota x
Buran, Solearis x Buran, Rio Grande x Delta au manifestat cel mai înalt grad de rezistență a polenului
(62,2….54,8%). Totodată, hibrizii Nota x Solearis și
Solearis x Nistru s-au deosebit prin sensibilitatea înaltă la acești factori, rezistența gametofitului a fost
la nivel de 39,5…. 40,7%. Printre genotipurile studiate după valorile medii ale caracterelor, dispersiei
și contribuției factorilor în variabilitatea integrală,

s-au evidențiat până la 50% de combinații hibride
cu rezistență la factorul termic (cota de influență
a temperaturii nu depășea 30,5%). La toate genotipurile menționate, polenul s-a caracterizat prin
stabilitatea indicilor studiați la acțiunea complexă
a temperaturilor înalte și stresului hidric. Totodată,
40% din hibrizi au manifestat rezistență la stres hidric, ponderea factorului în variația fenotipică nu
depășea 20,6% (tabelul 3).

Tabelul 3
Sursele de bază ale variabilității rezistenței gametofitului masculin
al hibrizilor de tomate
Genotip

Rezistența
polenului,%

S2

59,3

215,1

F3 Solearis x Buran

T°C

Stres hidric

Interacțiunea factorilor

31,5

59,4

9,1

F3 Solearis x Nota

43,9

428,2

13,7

67,5

18,7

F3 Solearis x Nistru

40,7

279,2

35,2

60,1

4,52

F3 Rio Grande x Buran

42,7

613,6

64,7

33,3

2,24
51,0

F3 Rio Grande x Nota

48,2

232,3

48,1

1,3

F3 Rio Grande x Delta

54,8

382,9

89,0

1,28

9,7

F3 Rio Grande x Nistru

45,9

686,4

69,7

17,4

12,8

F3 Nota x Buran

62,2

314,4

2,34

20,6

77,0

F3 Nota x Solearis

39,5

140,1

54,9

33,4

11,6

F3 Nota x Nistru

48,4

508,4

32,7

48,3

18,9

F3 Buran x Delta

54,3

256,2

27,6

51,9

20,3

DME0,5

1,15

F0,5

100

Contribuția factorilor,%
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Prin analiza biometrică a elementelor productivității (numărul de ciorchini și fructe per plantă,
procentul de legare a fructelor) s-au evidențiat 3
populații hibride (Nota x Nistru, Nota x Buran, Rio
Grande x Nistru) cu valorile maxime a acestor indici, totodată, în componența acestor populații
61,5…50,1% de plante au format un număr mai
mare de fructe față de valoarea medie a indicatorului. Determinarea gradului de asociere a stabilit existența corelațiilor semnificative pozitive
între termorezistența polenului și rezistența la
stresul hidric (r=0,75***); lungimea și rezistența
tuburilor polinice în condiții de stres combinat
(r=0,69***); rezistența polenului la stres termic și
hidric (r=0,70**), fapt care relevă că aceste criterii
sunt controlate de sisteme genetice comune sau
interdependente. Astfel, putem constata că au fost
determinate sursele de bază ale variabilității hibrizilor F3 de tomate în condiții de stres termic și hidric,
identificate și selectate genotipurile rezistente, care
ulterior au fost incluse în procesul de hibridare.
Concluzii
1. Au fost elucidate sursele de bază ce determină variabilitatea indicilor gametofitului masculin
la hibrizii F3 de tomate în condiții de stres termic și
hidric.
2. Prin aplicarea metodelor de analiză a gametofitului masculin au fost identificate genotipurile
rezistente la temperaturi înalte, stresul hidric și îmbinarea acestora.
3. Analiza variabilității grăuncioarelor de polen de tomate pe fondaluri combinate poate servi
drept metodă pentru evaluarea genotipurilor în
baza rezistenței la acest factor și poate fi utilizată ca
instrument efectiv în programele de ameliorare.
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REZUMAT

Identificarea genotipurilor rezistente prin
aplicarea metodelor de analiză a gametofitului
masculin la tomate. Au fost stabiliți factorii ce determină variabilitatea indicilor polenului hibrizilor
de tomate în condiții stresogene; au fost identificate sursele de rezistență la acțiunea temperaturilor
înalte, a stresului hidric și îmbinarea acestora. Rezultatul aplicativ al cercetărilor constă în prognozarea
reacției genotipurilor la acțiunea asociată a unui
complex de factori abiotici ai mediului pe baza analizei polenului și, respectiv, în recomandarea pentru
amelioratori a genotipurilor selectate în calitate de
genitori noi de rezistență.
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ABSTRACT

Identification of Resistant Genotypes using
the Methods of Analysis of Male Gametophyte
in Tomatoes. There were established the factors
that determine the variability of tomato hybrid pollen indexes in stressogenic conditions; there were
identified the sources of resistance to the action of
high temperatures, hydric stress, and combination
thereof. The applied result of the research consists
in forecasting the reaction of genotypes to the
associated action of a complex of abiotic environmental factors on pollen analysis and, respectively,
recommending the breeders genotypes selected as
new resistance sires.
РЕФЕРАТ

Выявление устойчивых генотипов, применяя методы анализа мужского гаметофита
томатов. Установлены основные источники
изменчивости признаков мужского гаметофита
гибридов томата в стрессовых условиях;
выявлены геноисточники устойчивости к
повышенной температуре, недостатку влаги
и их сочетанию. В результате проведенных
исследований возможно прогнозирование
реакции генотипов на совместное действие
комплекса абиотических факторов среды на
основе анализа вариабельности мужского
гаметофита и рекомендации по использованию
выделенных генотипов в селекции.
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Introducere

D

e -a lungul timpului, pesticidele sunt dispersate

în spațiu și, în funcție de tipul compusului chi-

mic, stabilitatea și afinitatea lor pentru organismul țintă

și mediul ambiant, acestea pot fi degradate de diferiți
factori de mediu în perioade mai mari sau mai mici.

Ast-

fel, ele acționează asupra ecosistemelor, prezentând o
amenințare cu un risc ridicat de contaminare a componentelor de mediu și lanțurilor alimentare.

Prezența re-

ziduurilor de pesticide în obiectele consumabile, precum și

bioacumularea lor creează o situație alarmantă ce nece sită o monitorizare regulată.

Unul din principalele rezervoare de pesticide, și
anume solul contaminat, poate fi considerat sursa
majoră de la care reziduurile de pesticide se răspândesc în atmosferă, ape subterane și organisme vii,
reprezentând potențiale riscuri pentru sănătatea
ecologică și umană (Covaci et al., 2002; Holoubek
et al., 2009) [2, 3].
Nivelul înalt al pesticidelor organoclorurate
în componentele mediului se datorează utilizării
intense în trecutul nu prea îndepărtat a acestora în agricultura Moldovei [7, 9], situație care se
menține și în prezent prin utilizarea preparatelor de
generație nouă, mai puțin stabile în componentele
mediului. Aplicarea pesticidelor organoclorurate
pe teritoriul Republicii Moldova a fost suspendată

încă din anul 1970, însă câteva decenii de utilizare
a acestora în agricultura Moldovei au lăsat sute de
locuri contaminate, persistente până în prezent [1,
4, 7, 10]. Spre exemplu, DDT este găsit în stratul
arabil de sol şi peste 30-40 ani după utilizare. Este
alarmant faptul că substanțele organoclorurate se
bioacumulează și astfel biocenoza, în comparație
cu mediul edafic, realizează o concentrație de mii
de ori mai mare a substanței [10].
În acest context, scopul cercetărilor noastre a
fost determinarea concentrației pesticidelor organoclorurate, precum sunt HCH și DDT, în componentele mediului (sol, apă, polen) și evaluarea
gradului de poluare a mediului în diferite zone cu
impact antropic.
Materiale și metode
Cercetările au fost efectuate în 3 zone cu diferit
impact antropic (zona forestieră, zona agricolă și
zona transport auto). În calitate de zonă martor a
fost luată zona forestieră (Sectorul de pădure nr. 21
al Întreprinderii Silvice Ghidighici, mun. Chişinău),
unde practic lipsesc sursele majore de poluare. Terenurile forestiere din această zonă constituie 32,2%
din teritoriu. Zona agricolă pentru care s-a optat a
fost cea situată în preajma localității Brăviceni (r-nul
Orhei), potențialele surse de poluare fiind particulele de praf defulate de pe fostul depozit de pesticide,
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emisiile de la autovehiculele care circulă pe traseul
auto, tehnica agricolă care prelucrează terenurile
agricole etc. În această zonă prevalează terenurile
arabile – 62,8%, urmate de păşuni şi fâneţe – 22,2%.
Zona transport auto este amplasată la periferia oraşului Chişinău (şoseaua Balcani), potenţialele surse
de poluare în această zonă fiind: traficul intens cu
peste 1200 autovehicule într-o oră, piaţa de autovehicule, fabrica de asfalt „Edilitate”, combinatul auto,
poluarea ce vine dinspre oraş etc. În zona menţionată prevalează terenurile intravilane cu 45,3%,
urmate de terenurile forestiere cu 24,9% (parcuri).
În anul 2013, din fiecare zonă, care cuprinde o
suprafață de aproximativ 28 km², au fost colectate:
câte 12 probe de sol din stratul arabil (0-25 cm), 6
probe de apă și 12 probe de polen. Recoltarea probelor de sol a fost efectuată cu ajutorul burghiului
pedologic la o adâncime de 0-25 cm. Probele de sol
au fost colectate după metoda plicului, proba medie fiind obținută prin amestecul a 5 probe separate,
având același volum. Au fost colectate (0,5 l) probe
de apă din diferite surse (râu, lac, fântână). Probele de polen (10g) colectate de albine au fost prelevate din colectoarele instalate în prealabil în fața
urdinișurilor stupinelor experimentale din zonele de
studiu. Extracția mostrelor solide și procedurile analitice au fost efectuate în conformitate cu EPA Method 3500B. Determinarea analitică a compușilor a
avut loc în conformitate cu procedurile operaționale
bazate pe standardul SMV ISO 10382:2008 (SMV ISO
10382:2008) [8]. Conținutul pesticidelor organoclorurate a fost determinat prin analiza soluțiilor, utilizându-se cromatograful de gaze cu detector selectiv
de masă Agilent GC-MS 6890/5973.
Rezultatele obținute au fost prelucrate statistic. Au fost calculate media aritmetică (M), eroarea

mediei (m) și standardul deviației (SD). De asemenea, s-a calculat coeficientul de certitudine (td) a
diferențelor obținute între zonele de cercetare
după formula:

unde d= M1- M2 ; d - diferența; m1 - eroarea mediei M1; m2 - eroarea mediei M2.
După valoarea acestui coeficient a fost stabilit
pragul de certitudine a diferențelor după Student:
Pragul 0 (zero) - P < 0,1; Pragul 1 - P < 0,05; Pragul 2 - P < 0,01; Pragul 3 - P < 0,001[17].
Rezultate și discuții
I. Conținutul pesticidelor organoclorurate în
sol și apă
a)Hexaclorciclohexan
Rezultatele cercetărilor au demonstrat concentrații nesemnificative ale hexaclorciclohexanului
(HCH) și izomerilor săi (α, β, γ) în stratul de sol (0-25
cm) din toate zonele de studiu (tab. 1). Prezența izomerului α – HCH nu a fost stabilită în stratul de sol
(0-25 cm) din zona forestieră, (nivelul detectabil al
aparatului fiind 0,001 µg/kg). În probele de sol din
celelalte zone au fost înregistrate concentrații de la
0,001 până la 0,827 µg/kg. Cele mai mari concentrații
ale izo-HCH au fost înregistrate în stratul de sol de
0-25 cm al zonei agricole, înregistrându-se valori
medii de 0,205 ± 0,057 µg/kg, acestea fiind cu 0,21
µg/kg mai mari față de zona forestieră (td = 3,58; P <
0,001). Concentrația izomerului α - HCH în stratul de
sol colectat din zona transport auto atestă niveluri intermediare între zona forestieră și cea agricolă, fiind
mai mare în comparație cu zona forestieră cu 0,144
µg/kg (td = 1,98; P < 0,05).
Tabelul 1
Conținutul de HCH și al izomerilor săi în sol (0-25 cm), µg/kg

Denumirea zonei
experimentale

N

Concentrația medie,
M±m

Zona forestieră

12

< 0,001

<0,001

-

-

-

Zona agricolă

12

0,205 ± 0,057

< 0,001- 0,679

0,2104

3,58

< 0,001

Zona transport auto

12

0,144 ± 0,072

< 0,001 - 0,827

0,143

1,98

< 0,05

Min. – max.

d

td

P

α – HCH

β – HCH

104

Zona forestieră

12

0,060 ± 0,021

< 0,001 - 0,205

-

-

-

Zona agricolă

12

0,306 ± 0,068

< 0,001- 0,805

0,246

3,45

< 0,001

Zona transport auto

12

0,179 ±0,063

0,001 - 0,698

0,119

1,80

< 0,05
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N

Concentrația medie,
M±m

Zona forestieră

12

0,036 ± 0,011

< 0,001 - 0,106

-

-

-

Zona agricolă

12

0,058 ± 0,041

< 0,001 - 0,495

0,022

0,52

> 0,1

Zona transport auto

12

0,039 ± 0,012

< 0,001 - 0,131

0,003

0,18

> 0,1

Min. – max.

d

td

P

γ - HCH (lindan)

suma HCH
Zona forestieră

12

0,097 ± 0,028

< 0,001 - 0,312

-

-

-

Zona agricolă

12

0,579 ± 0,096

< 0,001 - 1,220

0,482

4,80

< 0,001

0,363 ± 0,119

< 0,001 - 1,208

0,266

2,21

< 0,05

Zona transport auto
CMA, UE

-

10

-

-

-

-

CMA, MD

-

10

-

-

-

-

Notă*: limita detectabilă a aparatului – 0,001 µg/kg s.u.

Dintre izomerii HCH cercetați, izomerul β - HCH
a înregistrat cele mai ridicate concentrații în toate
zonele cercetate. Astfel, conținutul izomerului β –
HCH în probele de sol varia de la minim < 0,001 µg/
kg în zona forestieră, până la maxim 0,805 µg/kg
în cea agricolă. Totodată, concentrația medie a izomerului β - HCH în solul din zona agricolă depășește
semnificativ concentrația acestuia din solul zonei
forestiere și anume cu 0,246 µg/kg (td= 3,45; P <
0,001). Concentrațiile izomerului β – HCH în solul
din zona transport auto denotă doar o tendință de
depășire față de concentrația din solul zonei forestiere, înregistrând o diferență de doar 0,119 µg/kg
(td= 1,80; P < 0,1).
În ceea ce privește pesticidul γ - HCH (lindan),
comparativ cu alți izomeri, acesta înregistrează
concentrații mai scăzute în probele de sol studiate de noi, de la minim < 0,001 µg/kg până la 0,495
µg/kg. Astfel, concentrațiile medii ale izomerului
γ - HCH în solurile zonei agricole și a celei transport auto manifestă tendințe slabe de depășire a
concentrațiilor acestuia din zona forestieră.
Analiza datelor demonstrează că suma HCH
în probele solurilor cercetate variază de la minim - < 0,001, până la maxim - 1,220 µg/kg. Astfel,
concentrația medie a ∑ HCH în solurile din zona
agricolă (0,579 ± 0,096 µg/kg) și zona transport
auto (0,363 ± 0,119 µg/kg) depășea nivelul mediu în
mostrele de sol colectate din zona forestieră (0,097
± 0,028 µg/kg), respectiv cu 0,482 și 0,266 µg/kg
(td= 4,80 și 2,21; P < 0,001 și 0,05). Totuși, aceste
valori sunt sub concentrația maximă admisibilă stabilită pentru ∑ HCH în sol, care constituie 10 µg/kg.

Rezultatele noastre demonstrează că din cei trei
izomeri cercetați ai HCH-ului, izomerul dominant în
sol în toate zonele cercetate este β – HCH, ceea ce
indică faptul stabilității și persistenței acestui izomer în sol, mai pronunțat în comparație cu γ – HCH
și α – HCH. Asemenea rezultate au fost înregistrate
și în cercetările lui Juc și alții, 2006 [4], care au demonstrat predominarea izomerului β - HCH în solurile agricole din mai multe raioane ale Republicii
Moldova.
Cercetările efectuate de Wu et al., 1997, citat de
Juc, 2006, au demonstrat că în sol α – HCH se izomerizează repede în β – HCH, iar izomerul γ – HCH
trece în β – HCH și α – HCH. Din aceste considerente, izomerul β– HCH este cel mai persistent izomer
al HCH-ului.
Conform surselor bibliografice [9], izomerii α și
β – HCH alcătuiesc mai mult de 80% din masa totală
a HCH - lui tehnic. Aceste pesticide sunt depozitate
în sol și, în comparație cu γ – HCH, se descompun
mult mai lent, ceea ce conduce la geoacumularea
lor în diferite habitate. Însă, conform proprietăților
insecticide, γ – HCH dispune de o acțiune mult mai
pronunțată în comparație cu α – HCH și β– HCH.
Izomerii – HCH sunt greșit considerați „inactivi”,
prezentând un pericol ecotoxicologic și igienic,
fiind rapid absorbiți în tractul gastrointestinal și
acumulați în țesuturile lipofile ale animalelor și, desigur, ale oamenilor. Gradul de acumulare în aceste
țesuturi este prezentat astfel: β - HCH > α - HCH > g
- HCH. Comparativ cu alți compuși organoclorurați,
HCH se caracterizează prin volatilitate înaltă și
persistență mai scăzută în sol [9].
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Concentrații mai ridicate ale izo-HCH în zonele
agricole, comparativ cu rezultatele noastre, demonstrează cercetările din Mexica (Waliszewski S. et al.,
2004), acestea denotând concentrații ale izo- HCH
α - γ, respectiv, de 0,6-1,8 µg/kg, fără a depăși CMA
[14]. În România (Târgul Frumos), în probele de sol
au fost detectate reziduuri de pesticide izo- HCH și
DDT, ce s-au încadrat la nivelul extrem al limitei maxime admisibile de 0,01 mg/kg [6]. În Spania (regiunea A Coruna), cercetătorul Calvelo P. et al., 2010, în
urma studiilor efectuate pe parcursul anului 2003,
au constatat în solurile agricole concentrații de HCH
sumar în limitele 0,001-2,305 mg/kg [11].

b) Diclordifeniltricloretan
Conținutul de diclordifeniltricloretan (DDT) și
al metaboliților săi diclordifenildiclormetilmetan
(DDD) și diclordifenildicloretilen (DDE) în solurile
Republicii Moldova a devenit o problemă din cauza
utilizării abuzive a acestora în trecut, precum și din
cauza caracterului ubicvist al acestora. Din aceste
considerente, reziduurile pesticidelor în cauză au
fost depistate în toate zonele de cercetate (tab. 2.)
Conform datelor din literatură [9], derivatele DDD și
DDE se descompun foarte greu și dispun de același
spectru de toxicitate ca și DDT.

Tabelul 2
Conținutul de DDT și al metaboliților săi în sol (0- 25 cm), µg/kg
Denumirea zonei
experimentale

N

Concentrația medie,
M±m

Min. - max.

d

td

P

o,p’ DDD
Zona forestieră

12

< 0,001

< 0,001

-

-

-

Zona agricolă

12

0,054 ± 0,046

0,001 - 0,560

0,053

1,15

> 0,1

Zona transport auto

12

< 0,001

< 0,001

-

-

-

Zona forestieră

12

0,088 ± 0,036

0,001 - 0,419

-

-

-

Zona agricolă

12

0,919 ± 0,217

0,001 - 2,860

0,831

3,78

< 0,001

Zona transport auto

12

0,348 ±0,112

0,001 - 1,180

0,260

2,22

< 0,05

Zona forestieră

12

0,186 ± 0,053

0,001 - 0,519

-

Zona agricolă

12

1,326 ± 0,448

0,204 - 5,820

1,140

2,53

< 0,05

Zona transport auto

12

0,564 ± 0,105

0,001 - 1,520

0,378

3,16

< 0,01

Zona forestieră

12

1,008 ± 0,294

0,011 - 2,950

-

-

-

Zona agricolă

12

2,727 ± 0,591

0,237 - 7,550

1,719

2,60

< 0,05

12

1,652 ± 0,548

0,083 - 6,400

0,644

1,05

> 0,1

Zona forestieră

12

1,568 ± 0,436

0,042 - 5,190

-

-

-

Zona agricolă

12

3,494 ± 0,970

0,170 - 10,50

1,926

1,81

< 0,1

Zona transport auto

12

2,467 ± 0,764

0,162 - 9,040

0,899

0,97

> 0,1

12

2,852 ± 0,749

0,056 - 8,220

-

-

-

p,p’ DDD

o,p’ DDT
-

p,p’ DDT

Zona transport auto
p,p’ DDE

suma DDT
Zona forestieră
Zona agricolă

12

8,502 ± 1,380

1,66 - 14,22

5,650

3,59

< 0,001

Zona transport auto

12

5,182 ± 1,172

0,247 - 12,22

2,330

1,67

< 0,1

CMA, UE

10

-

-

-

-

CMA, MD

10

-

-

-

Notă: limita detectabilă = 0,001 µg/kg
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zona forestieră, și anume cu 0,378 µg/kg (td = 3,16;
P < 0,01), însă nu putem spune același lucru despre
concentrația p, p’ DDT, care practic nu prezintă o
diferență semnificativă față de zona forestieră.
Rezultatele cercetărilor denotă faptul că, dintre
metaboliții DDT-ului, anume p, p ‚ DDE este metabolitul dominant în stratul de sol al cenozelor cercetate. Aceasta se explică prin faptul că DDE-ul, spre
deosebire de ceilalți metaboliți, este mult mai persistent în mediul ambiant, având proprietatea de a
se bioacumula. Comparând zonele de studiu, am
constatat că cele mai mari concentrații de p,p’ DDE
au fost decelate în zona agricolă (3,494 ± 0,970 µg/
kg) și în cea de transport auto (2,467 ± 0,764 µg/kg),
concentrația acestui metabolit în zona agricolă fiind
mai mare cu 1,926 µg/kg (td = 1,81; P < 0,1) comparativ cu zona forestieră.
În ceea ce privește suma ∑ DDX în zonele de
cercetare, observăm că conținutul compușilor DDT
predomină în solurile din zona agricolă, unde 62,8%
sunt terenuri arabile. Concentrația medie a ∑ DDX
în această zonă a constituit 8,502 ± 1,380 µg/kg, fiind semnificativ mai mare în comparație cu cea din
zona forestieră – 5,650 µg/kg sau de 2,98 ori (td=
3,59; P < 0,001). Rezultate asemănătoare au fost
constatate de A. Tărîță, 1998 [9], care a demonstrat
că conținutul de DDT și al metaboliților săi este mai
ridicat (circa de 1,6 - 2,0 ori) în solurile agrocenozelor în comparație cu ecosistemele silvice.
Mai evident, diagrama conținutului de HCH și
DDT sumar în solurile cercetate poate fi vizualizată
în fig. 1.

Fig. 1. Conținutul reziduurilor de pesticide în sol
(µg/kg), în diferite zone de cercetare
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Rezultatele investigațiilor efectuate de noi denotă faptul că concentrația pesticidului DDT și a
metaboliților săi (o, p’ - DDD; p, p’ – DDD; o, p’, DDT; p, p’ - DDT și p, p’ - DDE) variază în dependență
de zona de cercetare, aceștia cuprinzând valori între
minim 0,056 µg/kg și maxim - 14,22 µg/kg. Comparând zonele de cercetare, cele mai mici concentrații
ale DDT-ului și metaboliților săi (DDD și DDE) au fost
înregistrate în mostrele de sol din zona forestieră,
pe când cele mai mari – în zona agricolă.
Dintre metaboliții DDT-ului, cele mai mici
concentrații înregistrează metabolitul o,p' DDD.
Spre exemplu, în zonele forestieră și transport auto
conținutul acestuia a fost mai mic decât limita de
detecție < 0,001 µg/kg. Cele mai mari valori au fost
înregistrate în zona agricolă (0,054 ± 0,046 µg/kg),
cu o tendință de depășire față de zona forestieră de
0,053 µg/kg, diferența fiind nesemnificativă. Derivatul DDD este mult mai puțin stabil în sol, însă
pentru organismele vii și pentru microorganismele
din sol acesta este mai toxic decât DDT.
Spre deosebire de o, p', - DDD, metabolitul p, p'
DDD a fost depistat în toate zonele de cercetare în
concentrații de la < 0,001 până la maxim 2,860 µg/
kg. Cele mai mici valori ale p, p' DDD au fost constatate în zona forestieră, cu concentrații medii de 0,088
± 0,036 µg/kg; concentrații semnificativ mai mari
față de zona forestieră au fost depistate în probele
de sol din zona agricolă, cu valori de 0,919 ± 0,217
µg/kg, și în cea de transport auto – 0,348 ±0,112 µg/
kg, acestea din urmă fiind mai mari față de zona martor, respectiv cu 0,831 și 0,260 µg/kg sau de 10,4 și
4,0 ori (td = 3,78 și 2,22; P < 0, 001 și 0,05).
În ceea ce privește metaboliții o, p' DDT și p, p'
DDT, ei au fost depistați în toate zonele cercetate,
mostrele de sol conținând reziduuri ale acestora
în limitele: o, p DDT de la < 0,001 până la 5,820
µg/kg și pentru p, p DDT – de la 0,011 până la 7,550
µg/kg. Comparând zonele de studiu, am constatat
că cea mai mare concentrație a metaboliților o, p'
DDT și p, p' DDT a fost înregistrată în stratul de sol
colectat din zona agricolă (1,326 ± 0,448 și 2,727 ±
0,591 µg/kg). Concentrația a fost semnificativ mai
mare comparativ cu cea din zona forestieră (0,186
± 0,053 și 1,008 ± 0,294 µg/kg), respectiv cu 1,140
și 1,719 µg/kg (td = 2,53 și 2,60; P < 0,05 și 0,05). Și
în zona transport auto concentrația metabolitului o,
p DDT a fost semnificativ mai mare comparativ cu
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Concentrațiile de DDT determinate de noi în
stratul de sol de 0-25 cm al zonei transport auto,
22,6% din suprafața căreia o constituie terenurile
arabile, au înregistrat valori medii – 5,182 ± 1,172
µg/kg, având o tendință de depășire a indicilor din
zona forestieră.
Analizând rezultatele cercetărilor, observăm că
niciunul din indicatorii concentrațiilor medii ale DDT
sumar în sol din zonele de studiu nu depășește valoarea CMA (10 µg/kg) în sol. Totodată, concentrațiile
medii mai sporite ale DDT-ului în zona agricolă se
explică prin faptul că în raza de 3 km, care include
62,8% de terenuri arabile, a rămas amprenta unui
depozit de pesticide, evacuat cu mai mult de 30 de
ani în urmă. De aceea, în această zonă încă mai sunt
reziduuri de pesticide organoclorurate care, dispunând de o activitate biologica înaltă, vor circula încă
mult timp în componentele mediului. Astfel, proba
de sol prelevată de pe teritoriul fostului depozit de
chimicale a înregistrat următoarea concentrație de
substanțe organoclorurate: α – HCH - 14,20 µg/kg,
β– HCH - 35,51 µg/kg, γ - HCH - 23,6 µg/kg; p,p'
DDE – 421,30 µg/kg; o, p' DDD – 222,48 µg/kg; p,
p' DDD – 130,17 µg/kg; o, p' DDT – 778,69 µg/kg; p,
p' DDT - 6499,41 µg/kg. În lipsa informațiilor corespunzătoare, agricultorii cultivă pe locul unde a fost
cândva depozitul de pesticide diverse culturi agricole care, evident, pot prezenta un real pericol de impact nociv asupra sănătății oamenilor și animalelor.
Prezența reziduurilor de pesticidele organoclorurate, precum sunt HCH - total și DDT - total
în solurile agricole (100-300 m de la depozitul de
pesticide), a fost constatată și de Juc și al. (2006) [4].
Conform datelor acestora, ∑ HCH varia între 0,007 și
0,784 mg/kg, iar ∑ DDX între 0,001 și 0,898 mg/kg.
În Polonia și Kazahstan, conținutul compușilor
DDT variază între 0,005 și 0,542 mg/kg, izomerii
p,p' fiind, de asemenea, întâlniți mai frecvent decât
omologii lor o,p' [13].
Concentrații mai ridicate de DDT, comparativ
cu rezultatele noastre, au fost depistate în solurile
din Mexic (Waliszewski et al., 2004) [14], pentru
metaboliții DDT-ului: p, p’ DDE 1,0 µg/kg; o, p' DDT
16,1 µg/ kg; p, p' DDT 38,0 µg/ kg, cu depășiri semnificative ale CMA.
După cum observăm, între concentrațiile DDT,
DDE și DDD există o legătură corelativă strânsă, deoarece toate aceste substanțe dispun de o
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stabilitate mare și, respectiv, o perioadă lungă de
viață. Totodată, metabolitul dominant este p, p'
DDE, iar conținutul DDD-lui este cu mult mai mic
în comparație cu valoarea DDE-lui. Generalizând
rezultatele cercetărilor noastre, putem conclude că,
după zeci de ani de la interzicerea folosirii pesticidelor organoclorurate pe teritoriul Republicii Moldova, reziduurile acestora mai persistă în unele locuri
din zonele agricole și, probabil, vor mai circula mult
timp în zonele fostelor depozite de chimicale.
Referitor la rezultatele privind concentrația pesticidelor organoclorurate (∑ DDX și ∑ HCH) în probele de apă prelevate din cele trei zone de cercetare,
nu au fost înregistrate valori ce depășesc limita de
detecție a aparatului (0,001 µg/l.)
Prin urmare, având în vedere rezultatele cercetărilor privind conținutul de pesticide organoclorurate în principalele componente ale mediului (sol,
apă) din zonele cercetate, putem concluziona că
acestea (componentele) nu sunt poluate, întrucât
valorile medii ale concentrațiilor de pesticide nu
depășesc concentrația maxim admisibilă stabilită
de normele UE.
II. Conținutul pesticidelor organoclorurate în
polenul plantelor melifere
a) Hexaclorciclohexan
Pesticidele din mediul ambiant pot impurifica
polenul plantelor prin intermediul aerului, apei, solului și plantelor. Pentru evaluarea situației ecologice
din cele trei zone de cercetare, au fost prelevate probe de polen care ulterior au fost supuse analizelor
de laborator cu scopul de a detecta conținutul de
pesticide organoclorurate, cum sunt: HCH și izomerii
săi (-α, -β, -γ) și DDT și metaboliții săi (o, p’ - DDD; p,
p’ – DDD; o, p, - DDT; p, p’ - DDT și p, p’ - DDE).
Rezultatele cercetărilor privind conținutul de
pesticide organoclorurate în polenul prelevat pentru analiză în cele trei zone de studiu (forestieră,
agricolă și transport auto) au demonstrat (tab. 3) lipsa HCH și a izomerilor săi în zona forestieră și transport auto. Iar prezența izo - HCH în zona agricolă
a variat de la minim <0,001, până la maxim 0,092
μg/kg. Spre exemplu, cele mai mari concentrații a
înregistrat izomerul β - HCH (0,025 ± 0,008 μg/kg),
urmat de izomerul α - HCH (0,008 ± 0,002 μg/kg), iar
cele mai mici valori a înregistrat izomerul γ - HCH
(0,006 ± 0,001 μg/kg).

Denumirea zonei experimentale

N

Concentrația medie,
M±m

Min. – max.

d

td

P
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Tabelul 3
Conținutul de HCH și al izomerilor săi în polen, μg/kg

α – HCH
Zona forestieră

12

<0,001

<0,001

-

-

-

Zona agricolă

12

0,008 ± 0,002

<0,001 - 0,026

0,007

3,5

< 0,001

Zona transport auto

12

<0,001

<0,001

0,024

3,0

< 0,01

β – HCH
Zona forestieră

12

<0,001

<0,001

Zona agricolă

12

0,025 ± 0,008

<0,001 - 0,092

Zona transport auto

12

<0,001

<0,001

γ - HCH (lindan)
Zona forestieră

12

<0,001

<0,001

-

-

-

Zona agricolă

12

0,006± 0,001

< 0,001 - 0,017

0,005

5,0

< 0,001

Zona transport auto

12

<0,001

<0,001

-

-

-

Zona forestieră

12

<0,001

<0,001

Zona agricolă

12

0,039 ± 0,005

<0,001 - 0,106

0,038

7,6

< 0,001

<0,001

<0,001

suma HCH

Zona transport auto
LMA, СанПиН*

-

10

Remarcă: *Normele UE nu reglementează conținutul pesticidelor în polen.

În rezultat, suma HCH înregistrează concentrații
medii de 0,039 ± 0,005 μg/kg în probele de polen
din zona agricolă. Deci, suma HCH denotă valori
semnificative de 0,038 μg/kg, acestea fiind mai
mari față de zonele forestieră și transport auto (td =
7,6; P < 0,001). Totodată, ținem să menționăm faptul
că aceste concentrații sunt cu mult sub nivelul LMA,
conform normelor în vigoare.
b) Diclordifeniltricloretan
Concentrația pesticidelor DDT și a metaboliților
săi în probele de polen analizate din toate cele trei
zone de cercetare a variat în dependență de zonă
(tab. 4).
Concentrația DDD-ului în toate zonele a înregistrat valori sub limita de detecție a aparatului
(< 0,001 μg/kg). De asemenea, concentrația o, p
DDT în probele de polen din zonele forestieră și

transport auto a înregistrat valori mai mici de <
0,001 μg/kg. Totodată, probele de polen din zona
agricolă au înregistrat valori de la 0,27 până la 0,99
μg/kg, media fiind de 0,634 ± 0,071 μg/kg, cu o
diferență de 0,63 μg/kg față de zona forestieră (td
= 9,0; P < 0,001).
Prezența p, p’ DDT-ului a fost constatată în toate probele de polen colectat din zonele analizate,
înregistrând și cele mai mari concentrații dintre
metaboliții DDT-ului, acestea variind în dependență
de zonă – de la minim 0,384 (zona forestieră)
până la 4,360 μg/kg (zona agricolă). Cele mai mari
concentrații p, p' DDT au fost depistate în polenul
colectat din zona agricolă (2,892 ± 0,266 μg/kg) și
din zona transport auto (1,824 ± 0,302 μg/kg), acestea fiind semnificativ mai ridicate față de zona martor – respectiv cu 2,17 și 1,10 μg/kg (td = 7,72 și
3,54; P < 0,001).
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Tabelul 4
Conținutul de reziduuri DDT și al metaboliților săi în polen, μg/kg
Denumirea zonei experimentale

N

Concentrația medie,
M±m

Min. – max.

d

td

P

∑- DDD (o, p' - DDD; p, p' - DDD)
Zona forestieră

12

< 0,001

< 0,001

-

-

-

Zona agricolă

12

< 0,001

< 0,001

-

-

-

Zona transport auto

12

< 0,001

< 0,001

-

-

-

Zona forestieră

12

< 0,001

< 0,001

-

-

-

Zona agricolă

12

0,634 ± 0,071

0,270 - 0,990

0, 63

9,0

< 0,001

< 0,001

< 0,001

-

-

-

o, p DDT

Zona transport auto

p, p’ DDT
Zona forestieră

12

0,721 ± 0,090

0,384- 1,330

-

-

-

Zona agricolă

12

2,892 ± 0,266

1,805 - 4,360

2,17

7,72

< 0,001

Zona transport auto

12

1,824 ± 0,302

0,816 - 3,840

1,10

3,54

< 0,001

p, p’ DDE
Zona forestieră

12

0,224 ± 0,045

0,074 - 0,552

-

-

-

Zona agricolă

12

0,801 ± 0,113

0,411 - 1,900

0,58

4,83

< 0,001

Zona transport auto

12

0,341 ± 0,060

0,094 - 0,704

0,12

1,62

< 0,1

∑- y, p' - DDX (suma -y, p' DDD; y, p' DDT; p,p' DDE)
Zona forestieră

12

0,947 ± 0,093

0,468 - 1,449

-

-

-

Zona agricolă

12

4,501 ± 0,293

2,907 - 5,850

3,55

11,54

< 0,001

Zona transport auto

12

2,084 ± 0,351

0,147 - 4,462

1,14

3,14

< 0,01

10

-

-

-

-

LMA*

Notă: limita determinării – 0,001 µg/kg; Remarcă: *- СанПиН 2.3.2.1078-01[16].

Metabolitul p,p’ DDE a fost înregistrat, de asemenea, în toate probele de polen prelevate din zonele
analizate. Concentrația acestui pesticid varia de la
0,074 μg/kg în zona forestieră până la 1,9 μg/kg în
zona agricolă. Cele mai mari concentrații medii în
polen au fost constatate în zona agricolă (0,801 ±
0,113 μg/kg), urmată de zona transport auto (0,341
± 0,060 μg/kg), acești indicatori fiind, respectiv, cu
0,58 și 0,12 μg/kg mai înalți față de zona forestieră
(td = 4,83 și 1,62; P < 0,001 și 0,1).
În rezultat, calculând suma totală y, p' - DDX
(suma -y, p DDD; y, p’ DDT; p,p’ DDE), am constatat
că cele mai ridicate concentrații ale acestui pesticid
în probele de polen au fost înregistrate în zona agri-
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colă (4,501 ± 0,293 µg/kg), urmate de zona transport (2,084 ± 0,351 µg/kg), acestea fiind semnificativ mai mari – respectiv cu 3,55 și 1,14 µg/kg – decât
cele din zona forestieră (td = 11,54 și 3,14; P < 0,001
și 0,01).
Rezultate similare au fost obținute și de cercetătorii chinezi Zhang et al., 2012 [15], care au înregistrat totuși valori mai ridicate, comparativ cu datele obținute de noi. Examinând mai multe probe
de polen, sus-pomeniții cercetători au constatat
prezența reziduurilor de pesticide organoclorurate
(α, β, γ, HCH; p,p’ DDE; p,p’ DDD; o,p’ DDT și p,p’ DDT)
în concentrații de la 0,3 până la 3,3 µg/kg.
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Concentrații cu mult mai semnificative, comparativ cu cele obținute de noi, au fost stabilite în
cadrul unor cercetări efectuate în Turcia (Kolankaya
D. et al., 2002) [12]. Astfel, în probele de polen analizate, în 10 din 13 substanțe organoclorurate s-au
înregistrat niveluri detectabile și destul de ridicate.
Spre exemplu, metaboliții: p,p' DDT; o,p' DDD; o,p'
DDT și p,p' DDE au avut concentrații de, respectiv,
1,12; 25,72; 24,66 și 6,12 µg/kg. Rezultatele cercetărilor noastre, precum și rezultatele înregistrate de
alți cercetători citați în acest studiu, demonstrează
concludent faptul că polenul acumulează pesticidele prezente în mediul ambiant.
Concluzii
1. Prezența reziduurilor de pesticide organoclorurate izo-HCH și DDT cu metaboliții săi a fost constatată în stratul de sol de 0-25 cm din toate cele 3
zone de cercetare (zona forestieră, zona agricolă și
zona transport auto). Concentrațiile maximale ale ∑
DDX și ∑ HCH au fost stabilite în zona agricolă, respectiv de 0,579 ± 0,096 μg/kg și 8,502 ± 1,380 μg/
kg, iar cele minimale – în zona forestieră, respectiv
de 0,097 ± 0,028 μg/kg și 2,852 ± 0,749 μg/kg.
2. Conținutul pesticidelor izo-HCH și DDT în probele de apă analizate din cele 3 zone de cercetare a
fost sub nivelul detectabil de < 0,001 μg/l.
3. Analogic conținutului de pesticide din stratul de sol, concentrații maximale ale acestora s-au
stabilit, de asemenea, în polenul plantelor melifere din zona agricolă, constituind: ∑-HCH - 0,039 ±
0,005 μg/kg și, respectiv, ∑-DDT - 4,501 ± 0,293 μg/
kg. Concentrațiile minimale ale pesticidului organoclorurat ∑ DDT în polenul plantelor melifere au fost
înregistrate în zona forestieră, cu valori de 0,947 ±
0,093 μg/kg.
4. Conținutul de HCH sumar în probele de polen
din zonele forestieră și transport auto nu depășește
nivelul detectabil de < 0,001 μg/kg. În toate zonele
de cercetare conținutul pesticidelor organoclorurate în sol și polen nu au depășit nivelurile maxime
admisibile. Astfel, rezultatele obținute ne permit
să afirmăm că componentele mediului (solul, apa
și polenul) din zonele de studiu nu sunt poluate cu
pesticide organoclorurate.
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REZUMAT

Conținutul reziduurilor de pesticide organoclorurate în componentele mediului ambiant.
Scopul acestei lucrări constă în determinarea reziduurilor de pesticide organoclorurate în componentele mediului (sol, apă și polen) în 3 zone cu
impact antropic diferit. Rezultatele cercetărilor au
demonstrat concentrații maximale ale ∑ DDX și ∑
HCH în solul din zona agricolă și minimale în zona
forestieră. Conținutul pesticidelor izo-HCH și DDT
sumar în probele de apă analizate din cele 3 zone
de cercetare a fost sub nivelul detectabil de < 0,001
μg/l. Analogic conținutului de pesticide în solul arabil, concentrații maxime ale acestora s-au stabilit,
de asemenea, în polenul plantelor melifere din zona
agricolă. În toate zonele de cercetare conținutul
pesticidelor organoclorurate în componentele mediului nu au depășit nivelul maxim admisibil.
Cuvinte cheie: mediu, impact, pesticide, sol,
apă, polen
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ABSTRACT

Content of Organochlorinated Pesticide
Residues in Environmental Components. The
purpose of this paper is to determine the organochlorinated pesticide residues in environmental
components (soil, water and pollen) in 3 areas with
different anthropic impact. Research results have
shown maximum concentrations of ∑ DDX and ∑
HCH in agricultural area soil and minimum concentrations in forest area. The summary content of isoHCH and DDT pesticides in analyzed water samples
of the three research areas was below the detectable one
<0.001 µg/L. Similar to the pesticide content in
arable soil, maximum concentrations thereof were
also established in the honey-bearing plant pollen
in agricultural area. In all research areas the content
of organochlorinated pesticides in environmental
components did not exceed the maximum allowable level.
Keywords: environment, impact, pesticides,
soil, water, pollen
РЕФЕРАТ

Содержание хлорорганических остатков
пестицидов в компонентах окружающей среды. Целью данной работы является определение компонентов хлорорганических остатков
пестицидов в окружающей среде (почва, вода и
пыльца) в 3 зонах с различным воздействием человека. Результаты исследования показали пиковые концентрации Σ DDX и ∑ HCH в сельскохозяйственной почве и минимальные на лесных площадях. Содержание пестицидов izo-HCH
и DDT в пробах воды трех исследованных зон
было ниже <0,001 μg/l. Аналогично содержанию
пестицидов на пахотных землях, максимальные
концентрации были также установлены в медоносной пыльце сельскохозяйственной зоны. Во
всех исследованных зонах содержание хлорорганических пестицидов в компонентах окружающей среды не превышает максимально допустимый уровень.
Ключевые слова: воздействие на окружающую среду, пестициды, почва, вода, пыльца
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Introduction

A

function is chosen from the levels of tension losses.

cuit shock, the dynamic change of that and the way
of estimation which is determined in [6].
The article is dedicated to problems of analysis
of short circuit currents dynamic exchange and enhancing operational reliability of equipment installed in the networks.

The reliability and security problems of these networks are the key-problems as they form the basic
link between the purveyor anal consumer. For this
reason they pay a lot of attention to these problems.
To analyze and study reliability problems of distributive networks is necessary to know the influence of outward and inward factors and especially
asymmetrical organization created by the short-cir-

II. Resolving the problem
To estimate the calculations of short-circuit
shocks listless of tension levels and the graph structural of networks, the most spread method is the
potential hitch method. The calculation of shortcircuit shocks values in a true system process of
developing and the obtained results are shaven in
table 1.

t present the distributive electric networks with
are the most spread, the graph and configuration

is well-composed.

Constructive graph of these networks

is for functioning in ringlet, but in general works in full
condition, solving some technical problems. The rank of

Table 1
The dynamic change of monophasic and three-phase short-circuit shocks
System

Number of
hitch (N,
units)

Minimal value of short-circuit shock (K.A)

I(3)s.c.

Maximal value of short-circuit shock (K.A)

I(1)s.c.

The disconnection values
of installed (K.A) K.A)equipments (K.A)

I(3)s.c.

I(1)s.c.

Idisc

3.55
4.23
5.12
6.19
7.41
6.33

-

14.6

UnoM = 10 kv
1
2
3
4
5
6

144
178
245
312
391
405

0.41
0.52
0.60
0.73
0.91
1.13

-
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System

Number of
hitch (N,
units)

Minimal value of short-circuit shock (K.A)

Maximal value of short-circuit shock (K.A)

The disconnection values
of installed (K.A) K.A)equipments (K.A)

UnoM = 10 kv
1
2
3
4
5
6

105
128
142
175
201
276

0.52
0.72
0.88
0.92
1.11
0.95

-

From the analysis of the calculation it was ascertained that the values of short-circuit shock in
research period have a dynamical increase slowly
enough, which is explained by the fact that distributive networks serves for distribution of energy to
consumer, but not for its distribution.
For this cause the dynamic of increase of shortcircuit shocks in established period in 10 kV networks constitutes only 2,5 and in 35 kV network
– 3,1. Analyzing the dynamic change of short-circuit shocks and the construction mode of normal organization of function have the zero insolated and
must fulfil the technical request.
Calculation methods described [1,4,6] not always can be used for determination short-circuit
shocks, for these reasons were elaborated methods
with special destination for calculation short-circuit
shocks [3], in basis of that lays on the potential hitch
method.
To increase reliability and security level of distributive networks it is used protection through relays
which can be determined from their destination
and meaning.
Going from expected values of short-circuit
shocks for mechanical directing can be use the following types of protection relays [5,6]: - quick shock
division into section, against poliphase short-circuit
and double lay on land;
- quick homopole division into section and the
maximal homopole temporized shocks, against
monophasic lay on land, respectively the monophase short-circuits;
- shock temporized division into section and the
maximal temporized shock, as reserve protection,
temporized, against polyphasic lack.
Nowadays, the most used protections are: the
maximal shock, temporized protection and maximal shock protection with dependent character.
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4.96
6.38
10.7
14.4
18.3
15.5

3.7
5.8
8.7
12.6
15.4
11.8

16.5

The maximal temporized current protection is a
line reserve protection that should be used as a protection with an independent character, with shocks
relays of the type RTp , or as protection with dependent character with relays - RTpC a
through microprocessors with the same
destination.
The obtained results in this work, have given the
opportunity to find that the factors examined determine the level of operating reliability of electrical
networks and equipment installed, in them and the
results obtained regarding their forecasting enable
a justified planning of technical and economical
insurance activities, of continuity and quality of
electricity supply to consumers, in compliance with
reliability rules [6].
III. Conclusion
From the made analysis it was ascertained
that the most spread method of calculation is the
potential hitch method, which has some priorities towards the others method of calculation the
short-circuit shocks, which appears as the result of
asymmetrical organization that can be shown up in
distributive networks.
To struggle against the short-circuit shocks, for
reliability increase of distributive electric energy
system, it is used respective types of protections,
through them the most popular protection are: the
maximal temporized shock and the maximal shock
protection with dependent character.
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un grad de complexitate foarte înalt, care crește
în funcție de bucla structurală și de condițiile de
funcționare a echipamentelor instalate. Procesul
de funcționare a rețelelor electrice de distribuție și
nivelul de fiabilitate depind de influența atât a factorilor interni, cât și externi. La momentul actual,
problema cheie este sporirea fiabilității sistemului
de distribuție a energiei electrice și de alimentare a
consumatorilor cu energie de calitate.
Această lucrare este consacrată problemelor cu privire la analiza dinamicii de schimb a
curenților de scurt circuit și sporirea fiabilității de
funcționare a echipamentelor instalate în rețelele
de distribuție.
Cuvinte cheie: rețele electrice de distribuție,
curenți de scurtcircuit, indicatori ai fiabilității de
funcționare

ABSTRACT

РЕФЕРАТ

Analysis of Short-circuit Currents in Distributive Electric Networks.The distributive electric
networks are the most overspread networks. They
have a bit difficult graph of structure, which is made
for functioning in ringlet and practically functions
in wholly condition. The rank of their working depend on the influence of outward and inward factors. In the very network the key- problem is the
reliability of distributive system of electric energy
and consumer supply [6].
This work is devoted to problems of analysis of
short circuit currents dynamic exchange and enhancing operational reliability of equipment installed in the networks.
Keywords: distributive electric networks, shortcircuit current, functional reliability indicators

Анализ токов короткого замыкания в распределительных сетях. Распределительные
электрические сети являются наиболее распространенными сетями. Они обладают очень высокой степенью сложности, которая увеличивается в зависимости от структурных петель и условий эксплуатации установленного оборудования. Функционирование распределительных сетей и уровень надежности зависит от внешних и
внутренних факторов. В настоящее время, ключевым вопросом является повышение надежности системы распределения электрического питания и обеспечения потребителей качественной энергией.
Эта статья посвящена проблемам анализа динамики обмена токов короткого замыкания и повышения эксплуатационной надежности оборудования, установленного в сети.
Ключевые слова: распределительные электрические сети, токи замыкания, индикаторы
эксплуатационной надежности

REZUMAT

Analiza curenţilor de scurtcircuit în reţelele electrice de distribuţie. Rețelele electrice de
distribuție sunt cele mai răspândite rețele. Ele au
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Implementarea sistemelor flexibile
automatizate − mijloc de sporire a
productivității muncii și de reducere a
prețului de cost al produselor finite

|

mdr., conf. univ. Ilie

P

rioritatea principală a sistemelor flexibile auto-

(SFA) constă în posibilitatea de a trece
într-un timp record de la un tip de producție la altul.
Elaborarea și utilizarea SFA este una din direcțiile prioritare ce conduce la creșterea productivității, calității
producției și minimizarea ponderii muncii manuale.
matizate

Practica mondială a demonstrat că utilizarea SFA
la confecționarea pieselor și asamblarea mașinilor,
comparativ cu aplicarea utilajului universal, comportă un șir de priorități tehnico-economice [1]:
–– reducerea timpului de prelucrare (de 5 ori),
–– reducerea numărului de muncitori (de 3 ori),
–– reducerea intensității de exploatare a utilajului,
–– reducerea numărului de mijloace de
producție,
–– reducerea duratei și costului pregătirii procesului de producere (de 2 ori) etc.
În fig. 1 este reprezentată schema SFA pentru
confecționarea și asamblarea supapelor conductelor de apă de diferite dimensiuni. Sectoarele mecanic și de asamblare sunt legate între ele cu un robocar, pe platforma de lucru a căruia este instalat
un transportor cu role, care asigură descărcarea și
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instalarea automată a paletelor cu piese și a completelor de montaj.

Fig. 1. Schema SFA pentru confecționarea și asamblarea supapelor conductelor de apă
1 – strung multioperațional, 2 – dispozitiv de ridicat palete
cu piese și instalarea lor în celulele stelajului, 3 – stelaj pentru piese și semifabricate, 4 – robot portal, 5 – manipulator,
6 – robocar, 7 – robot staționar, 8 – strung cu comandă
numerică, 9 – acumulatoare de piese și semifabricate, 10 –
transportor cu role, 11 – prehensor, 12 – traseul robocarului, 13 – masă pentru ansambluri cu defecte,
14 – panou de dirijare

Fig. 2. Construcția și coordonatele deplasării brațului
robotului industrial
a – sistem de dirijare, b – manipulator
1 – bază, 2 – acționarea deplasării orizontale (R),
3 – acționarea deplasării verticale (Z),
4 – acționarea deplasării circulare (θ), 5 – organ de lucru

Direcțiile deplasărilor specifice unui manipulator
pot fi cele mai variate: translații verticale sau orizontale și rotații în diferite direcții.
Construcția manipulatorului depinde de destinație și poate avea diferite grade de mobilitate,
mecanisme de acționare, sisteme de dirijare ș.a.
Organele de lucru ale manipulatoarelor prezintă
acele părți componente care execută nemijlocit
operațiile tehnologice sau auxiliare. Drept exemplu,
organul de lucru al unui manipulator de sudat este
portelectrodul, al manipulatorului de vopsit – pulverizatorul (pistolul) de vopsit, iar al manipulatorului de deplasare pentru încărcare-descărcare sau
asamblare – prehensorul (dispozitivul de apucat).
Practica a demonstrat că eficacitatea aplicării
roboților în procesele de producție depinde în mare
măsură de construcția organelor de lucru ale manipulatoarelor. Funcție de menirea lor, acestea pot fi
dotate cu unul dintre organele de lucru ce urmează:
1) prehensoare (dispozitive de apucat), care execută operații auxiliare (apucarea și deplasarea piesei în zona de lucru);
2) scule tehnologice, prin intermediul cărora se
execută operațiile tehnologice (înșurubare, nituire,
vălțuire etc.);
3) dispozitive complexe, care execută operațiile
principale și auxiliare (apucarea, transportarea și
înșurubarea șurubului) etc.
Prehensoarele cu acționare electrică sunt dotate
cu un sistem ce activează mecanismul de prehensiune. Ca exemplu poate servi prehensorul din fig.
3. Deplasarea fălcilor 1 și 2 se realizează prin transmisia șurub-piuliță 4 și roțile dințate 3 acționate de
motorul 5.

Fig. 3. Prehensor cu acționare electrică
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În componența SFA, pentru prelucrare mecanică,
sunt incluse două strunguri: multioperațional și cu
comandă numerică, deservite de un robot industrial
cu șase grade de mobilitate. Tot aici este instalat și un
acumulator de piese și semifabricate, unde se efectuează pregătirea următoarei partide de piese.
La sectorul de asamblare, manipularea pieselor
este executată de robotul portal cu cinci grade de
mobilitate. Paletele cu piese prelucrate pot fi instalate în patru poziții ale conveierului cu role. Ambele
ansambluri ale supapei se montează la două stații.
Robotul apucă de pe paletă carcasa supapei și o
instalează pe stația de orientare. Ulterior carcasa se
introduce în mandrina celei de-a doua stații, unde
primul ansamblu al supapei se completează cu un
con de reglare și cu un șurub cu piuliță.
Asamblarea preventivă a celui de al doilea ansamblu se realizează, de asemenea, la stația de orientare.
Pentru introducerea prizoanelor care solidarizează
ambele ansambluri, stația de orientare se deplasează la o distanță proporțională cu pasul filetului alezajului. Roboții asigură instalațiile cu prehensoare și
scule. Supapa asamblată se instalează pe paletă și se
scoate din zona de lucru.
În sistemele flexibile de producție, la realizarea
operațiilor se utilizează roboții industriali. Robotul
industrial reprezintă un sistem mecanic cu aspect
uman, capabil să execute activități specifice omului,
sau care s-ar realiza în manieră umană. Funcție de
arealul utilizării, roboții se împart în industriali, informativi și casnici.
Robotul industrial este o mașină automată reprogramabilă, care în procesul de producție îndeplinește
funcții variate. El constă din manipulator (mecanism
de execuție) și sistem de dirijare (fig. 2).
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La deplasarea pieselor fragile se utilizează prehensoare cu camere elastice, ce se deformează sub
acțiunea presiunii aerului sau lichidului pompat.
Forțele de strângere se repartizează uniform grație
contactului pe toată suprafața piesei. Un astfel de
prehensor este reprezentat în fig. 4.

Prehensoarele magnetice pot fi utilizate pentru
manipularea pieselor din materiale feromagnetice.
Forțele de menținere ale acestor prehensoare sunt
considerabile și permit o utilizare mai largă, atunci
când este cazul.
În fig. 6 și fig. 7 sunt reprezentate două tipuri de
prehensoare magnetice. Prehensorul magnetic din
fig. 7 permite adaptarea la suprafața piesei datorită
utilizării gelului cu pulbere de oțel.

Fig. 6. Prehensor magnetic rigid
1 – carcasă fieromagnetică, 2 – magnet g
a

b

Fig. 4. Prehensoare cu camere elastice
a – cu strângere de suprafața exterioară a piesei, b – cu
strângere de suprafața interioară a piesei
1 – braț, 2 – piuliță, 3 – cameră elastică, 4 – șurub, 5 – piese
(semifabricate), 6 – orificii pentru aer comprimat

O variantă mai simplă este reprezentată în fig. 5.
Acest prehensor apucă piesa cu ajutorul unei ventuze. Eliberarea acesteia se efectuează prin egalarea
presiunii de sub ventuză cu cea atmosferică, deschizând supapa 1.

Fig. 7. Prehensor magnetic adaptabil
1 – bobină, 2 – electromagnet,
3 – sacoșe cu pulbere de oțel, 4 – piesa apucată

Fig. 5. Prehensor vacuum
1 – supapă, 2 – ventuză
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Organele de lucru reprezintă mecanisme ce se
fixează pe brațul manipulatorului.
Bunăoară, în fig. 10 este prezentat un organ de
lucru destinat instalării rulmenților în carcasă. Rulmentul 1 se fixează de către fălcile amortizate 2.
După apropierea organului de lucru de carcasă,
tija 4 apasă reazemul 5 și inelul 6, astfel se presează
rulmentul 1 în carcasă. La retragerea tijei 4 (în sus),
fălcile 2 se desfac și rulmentul rămâne îmbinat în
carcasă.

Fig. 8. Organ de lucru pentru instalarea rulmenților
1 – rulment, 2 – fălci amortizatoare, 3 – carcasă, 4 – tijă,
5 – reazem, 6 – inel

Dispozitivele complexe ale manipulatoarelor
realizează atât operații principale (asamblare, sudare, verificare), cât și operații auxiliare (transport,
încărcare, descărcare, ambalare etc.).
Un astfel de dispozitiv este reprezentat în fig. 9
[4], fiind destinat instalării automate a inelelor de
reazem în canalul fusului. El constă din corpul 1, în
care sunt plasate pe ghidaje cărucioarele 4 și 20,
având posibilitate de deplasare cu ajutorul unor
sisteme individuale de acționare 5 și 19. Căruciorul
4 este legat prin semiprisma 8 și șurubul 6 cu sistemul de acționare 5, iar căruciorul 20, prin semiprisma 17 și șurubul 18 – cu sistemul de acționare
19. Arborii 6 și 18 au porțiuni filetate cu care se
înșurubează în semiprismele 8 și 17. Pe peretele
vertical interior al fiecărei semiprisme sunt amplasate, cu posibilitate de rotație și fixare în poziție de
lucru, discurile 16. Pe suprafața frontală a discurilor

Fig. 9. Dispozitiv complex

Dispozitivul dat funcționează astfel: în poziția
inițială tija transmisiei 18 ocupă poziție intermediară, suprafețele de lucru ale degetelor de strângere ale ambelor semiprisme se dispun paralel una
față de alta. Distanța dintre ele trebuie să fie mai
mică decât diametrul exterior al inelului de reazem
10. Acest inel e dispus aici în așa mod, încât cheia
sa să fie orientată spre elementele de desfacere
9. Brațul cu mecanismul complex apasă pe inel și
el intră în crestăturile elementelor degetelor 14.
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sunt instalate elemente de strângere 9. Poziția discurilor se fixează prin suportul 7. Rotația discurilor
se realizează la reglarea organului de lucru. În fiecare semiprismă este fixat câte un deget de strângere montat din verigile 13, stabilite pe elementele elastice 14. În fiecare verigă este executată câte
o gaură 11 prin care trece cablul 15, care are la capete limitatoarele 12. Blocul 2 rigid este îmbinat cu
tija cu arc și cablul cu acționarea 3. Pe suprafețele
de lucru ale fiecărei verigi 13 este realizată o crestătură dispusă de-a lungul degetului de strângere.
O crestătură de aceeași formă este executată și pe
suprafața de lucru a fiecărei semiprisme 8 și 17.
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Deplasarea brațului manipulatorului se realizează
până în momentul când elementele de strângere 9
ale discurilor 16 intră în cheia inelului 10. Se conectează acționările 5 și 19 ale arborilor 6 și 18, rotirea
cărora asigură deplasarea semiprismelor spre periferia inelului. Are loc deformarea elastică a inelului
și creșterea diametrului interior al acestuia.
Când diametrul interior al inelului depășește
valoarea diametrului exterior al fusului de bază,
acționările 5 și 19 se stopează. Se conectează
acționarea 3 a degetelor de strângere, care atinge forța necesară de deformare a inelului elastic. Brațul manipulatorului aduce inelul elastic în
poziția de lucru, fiind introdus pe fusul de bază
până când inelul ajunge în dreptul canalului fusului. Se dă comanda rotirii inverse a arborilor 6 și 18,

asigurând apropierea semiprismelor. Prin aceasta
inelul elastic capătă dimensiunile inițiale, ocupând
poziția necesară în canalul fusului de bază. Se conectează transmisia 3, ce asigură eliberarea inelului, după care brațul manipulatorului cu dispozitivul complex ocupă poziția inițială.
Fiind cercetate particularitățile constructive și
funcționale ale inelelor de reazem excentrice (fig.
10, a), s-a stabilit că teoretic inelele excentrice din
punct de vedere ale deformării au multe avantaje față de cele concentrice. Datorită formei lor,
deformațiile se distribuie mai uniform și astfel devin mai trainice.
La montare, inelele sunt deformate de forța distribuită q (fig. 10, b) sau de două forțe concentrate
F, depuse tangențial (figurile 10, d, f).

Fig. 10. Inelul de reazem (a) și schemele repartizării forțelor și momentelor cu repartizarea deformațiilor în
timpul montării

La instalarea în alezaj, inelele sunt strânse, iar
pe arbore desfăcute. În dependență de aceasta,
forțele de deformare sunt depuse într-o direcție
sau alta, de aceea formulele ce se referă la inelele instalate pe arbore, echivalente celor ce se referă la inelele instalate în alezaj, diferită fiind doar
direcția forțelor și deformațiilor.
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Cercetările efectuate la UTM au demonstrat că
schimbarea excentricității χ conduce la schimbarea valorilor forțelor necesare deformării. Valoarea
maximală rămâne în toate cazurile neschimbată
(figurile 11 și 12).

Fig. 12. Graficul dependenței jocului ∆ de excentricitatea inelului χ pentru diferite dimensiuni ale
inelului

I – r2 = 3,68 mm,
II – r2 = 14,4 mm,
III – r2 = 24,3 mm,
IV – r2 = 42,75 mm,
V – r2 = 60,0 mm.

I – r2 = 3,68 mm,
II – r2 = 14,4 mm,
III – r2 = 24,3 mm,
IV – r2 = 42,75 mm,
V – r2 = 60,0 mm.

Inele sunt deformate de forțele F, îndreptate sub
un unghi oarecare α față de tangentele duse la
circumferința exterioară a inelului (fig. 13, a). În

calitate de parametru al deformării inelului poate fi
luată schimbarea suprafeței cercului cu raza r2.

Fig. 13. Scheme ale acționării forțelor, momentelor și factorilor interni apăruți în timpul montării
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Fig. 11. Graficul dependenței forței de deformare F
de excentricitatea inelului χ pentru diferite
dimensiuni ale inelului
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Algoritmul studierii dependenței deformației
inelului de unghiul α și excentricitatea χ conține
trei etape:
1. Determinarea unghiului ϕ;
2. Calculul forței maximal admisibile, necesare
pentru deformarea inelului de reazem;
3. Optimizarea parametrului δA.
Funcțiile factorilor interni apăruți la acționarea
forței F: MF, NF, și QF sau de la acționarea forței q: M,
N și Q sunt determinate după metoda secțiunilor
(figurile 15, b, c).

Roboții industriali mobili (robocarele) asigură
deservirea automată a secțiilor uzinelor industriale. Roboții mobili (fig. 14) sunt dotați cu sistem de
dirijare, care comandă cu toate acțiunile lor. Ei se
deplasează prin secție și, datorită construcției mecanismului de dirijare, posedă o manevrabilitate
sporită. Robocarele realizează următoarele lucrări:
asigurarea locurilor de muncă cu semifabricate,
scule, dispozitive; transportarea și stocarea pieselor
finite la depozit.

Fig. 14. Roboți industriali mobili (robocare)
1 – cărucior, 2 – manipulator, 3 – palete cu piese

În cazul depozitelor cu multe nivele, robocarul
poate fi deplasat vertical, de către ascensor, la nivelul corespunzător, ulterior produsele fiind deplasate
și încărcate în celula necesară. La întoarcere, robocarul se încarcă cu semifabricate din celula respectivă, coboară cu ascensorul și repartizează automat
semifabricatele pe la locurile de muncă.
Robocarul poate activa non-stop. Un robocar
poate înlocui în secțiile mecanice ale întreprinderilor de la 6 până la 12 muncitori.
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Implementarea sistemelor flexibile automatizate − mijloc de sporire a productivității muncii
și de reducere a prețului de cost al produselor
finite. Prioritatea principală a sistemelor flexibile
automatizate (SFA) constă în posibilitatea trecerii
producției de la un tip la altul într-un timp record.
Elaborarea și utilizarea SFA este una din direcțiile
prioritare ce conduce la creșterea productivității,
calității producției și minimizarea ponderii muncii
manuale. Practica mondială a demonstrat că utilizarea SFA la confecționarea pieselor și asamblarea
mașinilor, comparativ cu utilajul universal, are un șir
de priorități tehnico-economice: reducerea timpului de prelucrare de 5 ori, reducerea numărului de
muncitori de 3 ori, utilizarea efectivă a utilajului,
reducerea numărului de mijloace de producție, reducerea duratei și costului pregătirii procesului de
producere de 2 ori etc.
ABSTRACT

Implementation of Automated Flexible Systems – A Means of Enhancing Labor Productivity and Reducing the Cost Price of Finished
Products. The main priority of automated flexible
systems (AFS) consists in the possibility of moving production from one type to another in record
time. Development and use of AFS is one of the priority directions leading to an increase in productivity, product quality and minimization of the weight
of manual labor. World practice has shown that the

use of AFS in manufacturing parts and assembling
machines, compared with the universal equipment,
has a number of technical and economic priorities:
5-time reduction of the processing time, 3-time reduction of the number of workers, efficient use of
equipment, reduction of the number of production
means, 2-time reduction of the preparation time
and cost of production process, etc.
РЕФЕРАТ

Внедрение гибких автоматизированных
систем - средство повышения производительности труда и снижения себестоимости
готовой продукции. Главным приоритетом гибких автоматизированных систем является возможность переноса производства от одного
типа к другому в рекордно короткие сроки. Их
разработка и использование является одним из
приоритетных направлений, ведущих к повышению производительности, качества продукции и
сведению к минимуму доли ручного труда. Мировая практика показала, что использование
гибких автоматизированных систем в монтаже
оборудования и изготовлении деталей, по сравнению с универсальным оборудованием, имеет ряд технических и экономических приоритетов: пятикратное снижение времени обработки,
трехкратное сокращение числа рабочих, эффективное использование оборудования, снижение
количества производственных средств, двукратное уменьшение времени обучения и стоимости
производственного процесса и т.д.
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