Apare din anul 1995
Conform Hotărârii comune a Consiliului Suprem
pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM
şi Consiliului Naţional pentru Acreditare şi
Atestare nr. 146 din 27 iunie 2013 "Cu privire
la aprobarea rezultatelor evaluării şi clasificării
revistelor ştiinţifice de profil", revista "Intellectus"
este acreditată în categoria de clasificare C,
la profilurile drept, tehnică, biologie, chimie,
economie.

COEDITOR:

revistă de proprietate intelectuală / magazine of intellectual property

EDITOR:

INTELLECTUS 3/2013

ISSN 1810-7079

CUPRINS / CONTENTS

Eveniment
EVENT

4
6
13

Republica Moldova a preluat preşedinţia Consiliului Interstatal
pentru problemele protecţiei juridice şi apărării proprietăţii intelectuale
Republic of Moldova took over the Presidency of the Interstate Council
on Legal Protection and Defense of Intellectual Property

APĂRAREA DREPTURILOR DE PI
PROTECTION OF IP RIGHTS
Încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală şi rolul observatorului
naţional în combaterea acestui fenomen
Infringement of Intellectual Property Rights and the Role of the National
Observer in Combating Them
Ion ŢÎGANAŞ
Delimitarea infracţiunilor prevăzute la art.1851 şi 1852
din Codul penal de faptele adiacente
Delimitation of Offenses provided for in Art. 1851 and 1852
of the Criminal Code from the Surrounding Facts

Vitalie STATI

21

DREPT DE AUTOR ŞI DREPTURI CONEXE
COPYRIGHT AND RELATED RIGHTS
Unele probleme privind evaluarea dreptului de autor în condiţii
de maximă necesitate, raportate la valoarea de piaţă
Some Issues Regarding Copyright Assessment in Conditions
of Maximum Necessity, Reported at Market Value
Viorica NAGACEVSCHI

24

PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
INDUSTRIAL PROPERTY
Oportunităţi şi riscuri în cazurile de înregistrare sau neînregistrare a mărcii
Opportunities and Risks in Cases of Registration or Non-Registration of the Mark
Liliana RĂILEAN

27

Soiurile de plante – obiecte ale proprietăţii intelectuale
Plant Varieties – Intellectual Property Objects

30
36
41

Aurelia LUPAN

Transmiterea drepturilor asupra desenelor sau modelelor
Transfer of Rights on Industrial Designs

Mihaela ARICIU

	INOVARE ŞI TRANSFER TEHNOLOGIC
INNOVATION AND TECHNOLOGY TRANSFER
Роль интеллектуального капитала в инновационном развитии региона
The Role of Intellectual Capital in the Innovative Development of the Region
Алла ЛЕВИТСКАЯ, Е.И. БАБЕНКО
LA CONSILIUL NAţIONAL PENTRU ACREDITARE şI ATESTARE
AT THE NATIONAL COUNCIL FOR ACCREDITATION AND ATTESTATION
Научная аккредитация – инструмент эффективной оценки
результатов интеллектуальной деятельности
Academic Accreditation – A Tool for Effective Assessment of Intellectual
Activity Results
Марина ПИЩЕНКО

CUPRINS / CONTENTS

48

Concursul Naţional „Teza de doctorat de excelenţă a anului 2012”
National Contest “Excellence Doctoral Thesis of 2012”

Tatiana ROTARU

52

PROPRIETATEA INTELECTUALĂ ŞI FACTORUL UMAN
	INTELLECTUAL PROPERTY AND HUMAN FACTOR
Impactul motivaţiei asupra creativităţii potenţialului intelectual
Impact of Motivation on Intellectual Potential Creativity
Simion CERTAN, Ion CERTAN

62

	TEHNOLOGII INOVATIVE
INNOVATIVE TECHNOLOGIES
Automatizarea proceselor de asamblare (montare) a fabricatelor
Automation of Manufactured Product Assembly (Mounting) Processes
Alexei BOTEZ, Petru STOICEV, Tudor COLIN

69

Новые инновационные технологии выявления устойчивых
генотипов томатов
New Innovative Technologies for Identification of Resistant
Genotypes of Tomato

75

Reducerea mecanismelor de clase superioare în grupe structurale
nule de clasa a II-a
Reduction of Higher Class Mechanisms in Null Structural
Groups of Class II

80

Aspecte morfologice privind atenuarea consecinţelor postoperatorii
în intervenţiile chirurgicale cardiace
Morphological Aspects Regarding the Postoperative Events Mitigation
in Heart Surgeries

88

Determinarea dimensiunilor semifabricatului supus deformării plastice
Determination of dimensions of the semifinished workpiece
subjected to plastic deformation

93

COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE
SCIENTIFIC COMMUNICATIONS
O modalitate de cuantificare a competitivităţii produselor finale
One Way of Quantifying the Competitiveness of Final Products
Aliona DANILIUC, Silvestru MAXIMILIAN, Corina GRIBINCEA

100
104

Т.И. САЛТАНОВИЧ, Н.И. МИХНЯ

Iacob VALUŢĂ, Leonid MALAI

Tamara HACINA, Anatol CEBOTARI, Serghei CEBOTARI

Nicolae TRIFAN

Aprecieri comparative privind modelele de contabilizare a investiţiilor imobiliare
Comparative Evaluations of Real Investment Accounting Models

Liuba BRÎNZILĂ

Diversiunea comisă prin răspândirea unei epidemii sau epizootii (art. 343 CP RM)
Diversion Committed by the Spread of an Epidemic or Epizootic Disease
(Art. 343 CC RM)

Gianina COJANU

EVENIMENT / event

Republica Moldova a preluat
preşedinţia Consiliului Interstatal
pentru problemele protecţiei juridice
şi apărării proprietăţii intelectuale

Î

n perioada

9-11 iulie 2013, la Chişinău a avut
Consiliului Inter-

loc cea de -a doua reuniune a

statal pentru problemele protecţiei juridice şi apărării
proprietăţii intelectuale.

La lucrările reuniunii au participat reprezentanţi ai oficiilor de PI din statele membre ale
Consiliului Interstatal, inclusiv Armenia, Belarus,
Kazahstan, Kârgâzstan, Federaţia Rusă, Tadjikistan, Uzbekistan, Ucraina, Republica Moldova.
De asemenea, au fost prezenţi, în calitate de
observatori, reprezentanţi ai Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale (OMPI), Oficiului
Eurasiatic de Brevete (OEAB), Comitetului executiv al Comunităţii Statelor Independente (CSI),
Azerbaidjanului, Georgiei şi Turkmenistanului.
În cadrul reuniunii, Republica Moldova, în calitate de ţară gazdă, a preluat pentru următorul
an preşedinţia Consiliului Interstatal pentru problemele protecţiei juridice şi apărării proprietăţii intelectuale.
În contextul dat, menţionăm că prima reuniune a Consiliului Interstatal a avut loc în anul
2012 în or. Cholpon-Ata, Kârgâzstan, ţară care a
deţinut preşedinţia Consiliului până în prezent.
În cadrul primei reuniuni, reprezentanţii pleni-
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potenţiari au ales vicepreşedinţii consiliului, şi
anume Republica Kârgâzstan şi Republica Tadjikistan.
Această structură importantă a fost creată în
baza Acordului privind colaborarea în domeniul
respectiv şi crearea Consiliului Interstatal pentru
problemele protecţiei juridice şi apărării proprietăţii intelectuale, semnat la 19 noiembrie 2010,
în or. Sankt Petersburg.
Acordul menţionat a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 442 din
16.06.2011 şi a fost transmis Parlamentului spre
informare.
Din componenţa Consiliului Interstatal fac
parte reprezentanţi ai 10 state semnatare ale
Acordului: Armenia, Belarus, Kazahstan, Kârgâzstan, Federaţia Rusă, Tadjikistan, Uzbekistan,
Ucraina, Republica Moldova.
Acordul are drept scop primordial coordonarea activităţii comune de perfecţionare a sistemului interstatal pentru protecţia şi apărarea
proprietăţii intelectuale şi de contracarare a infracţiunilor în domeniul proprietăţii intelectuale.
Reuniunea de la Chişinău a fost deschisă de
către Lilia Bolocan, Director General al Agenţiei
de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI).

EVENIMENT / event

“Pentru noi este o onoare sa fim gazda Consiliului Interstatal pentru problemele protecţiei
juridice şi apărării proprietăţii intelectuale. Sper
că pe parcursul acestor trei zile, împreună, vom
obţine rezultatele dorite pentru care ne-am şi
convocat aici”, a subliniat în alocuţiunea sa Lilia
Bolocan.
La deschiderea reuniunii Consiliului Interstatal a participat, de asemenea, Viceprim-ministrul, ministrul Economiei al Republicii Moldova
Valeriu Lazar, preşedinte al Comisiei Naţionale
de Proprietate Intelectuală.
“Problematica pe care v-aţi propus să o puneţi în discuţie este foarte actuală şi sunt sigur
că aici, la Chişinău, o să aveţi o oportunitate
foarte mare ca să dezbateţi un şir de subiecte
care ne interesează pe toţi. Totodată, această reuniune este o şansă deosebită pentru a face un
schimb de experienţă. Pentru Republica Moldova proprietatea intelectuală este foarte importantă şi suntem obligaţi să creăm condiţii pentru dezvoltarea inovaţiilor”, a menţionat Valeriu
Lazăr în cuvântul său de salut.
În conformitate cu agenda de lucru, la şedinţa
Consiliului Interstatal au fost abordate mai multe subiecte ce ţin de domeniul protecţiei şi respectării drepturilor de proprietate intelectuală.
Astfel, în cadrul seminarului regional cu ge-

nericul “Aspecte actuale ale proprietăţii intelectuale”, organizat de către Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova
cu suportul Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii
Intelectuale şi al Organizaţiei Eurasiatice de Brevete, participanţii au audiat mai multe comunicări interesante, inclusiv un raport cu privire la
cele mai recente realizări în domeniul proprietăţii intelectuale înregistrate la nivel regional şi
internaţional, prezentat de Saule Tlevlessova,
responsabil de Program al Departamentului
pentru ţările dezvoltate şi în curs de tranziţie din
cadrul Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale, şi Leonid Voronețchii, vicepreşedintele
Organizaţiei Eurasiatice de Brevete.
Participanţii la reuniune au luat act de informaţia privind situaţia din statele membre în domeniul protecţiei şi respectării drepturilor de PI,
măsurile întreprinse în acest scop pentru redresarea acestei stări de lucruri. Ei au apreciat importanţa subiectelor abordate, nivelul înalt de
organizare a întrunirii, menţionând necesitatea
de a amplifica eforturile în domeniul informării
societăţii privind proprietatea intelectuală, protecţia şi apărarea efectivă a drepturilor de PI.
Următoarea reuniune a Consiliului Interstatal
va avea loc în anul 2014 la Duşanbe, Republica
Tadjikistan.
Serviciul de presă AGEPI
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apărarea drepturilor de PI/
protection of ip rights

Încălcarea drepturilor de proprietate
intelectuală şi rolul observatorului
naţional în combaterea acestui fenomen

|

dr. în drept Ion Ţîganaş,

Vicedirector general, AGEPI

Î

n ultimii ani, în domeniul proprietăţii intelectuale din

Republica Moldova s-au înregistrat o serie de evenimente şi fapte pozitive, care ne inspiră optimism în ceea
ce priveşte dezvoltarea ulterioară a acestuia. Procesele
derulate au tendinţa de a fortifica un sistem puternic şi
modern, echivalent celui comunitar.

Rezultatele acestor

proiecte vor fi în beneficiul creatorilor şi inventatorilor,
contribuind la dezvoltarea industriilor economiei naţionale bazate pe valorificarea creativităţii şi inovaţiilor,
înlesnind accesul legal al societăţii la realizările culturale şi ştiinţifice.

Proprietatea intelectuală este elementul care
poate încuraja activitatea economică, deoarece
pune accentul pe imaginaţie, inovaţie şi creativitate. Astfel, economia viitorului va fi o economie
creativă şi inovativă. Din punct de vedere istoric,
această etapă reprezintă un nou ciclu economic,
care urmează după cel al economiei agrare, cel industrial şi cel bazat pe prestarea serviciilor.
Creşterea valorii proprietăţii intelectuale reprezintă un indicator de succes al oricărei instituţii sau
întreprinderi, dar şi al ţării1, în general. Drept confirmare pot servi următoarele exemple: contribuţia industriilor dreptului de autor şi a drepturilor conexe
la Produsul Intern Brut al Statelor Unite reprezintă
peste 11%, valoarea unei singure mărci poate de1
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păşi substanţial bugetele naţionale ale multor state, utilizarea indicaţiilor geografice pe un produs
măreşte profitabilitatea întreprinderii cu aproximativ 11%, valoarea proprietăţii intelectuale în cadrul
unor întreprinderi depăşeşte valoarea activelor materiale ale acestora.
Cu regret, aceşti indicatori sunt foarte atractivi şi pentru contrafăcători sau piraţi care, de cele
mai multe ori, au o finanţare mai bună, o structură
organizaţională foarte dezvoltată şi un volum de
producţie care îl depăşeşte pe cel al titularilor de
drepturi, deoarece ei operează la scară globală sau
regională. Caracteristic pentru infracţionalitatea
gulerelor albe, categorie din care face parte şi contrafacerea sau pirateria, este faptul că exponenţii ei
utilizează tehnologii avansate şi dispun de modele
de business moderne privind producerea şi distribuirea bunurilor contrafăcute şi piratate. Pe lângă
metodele clasice, Internetul constituie un alt mijloc
avantajos, prin intermediul căruia elementele criminale organizate ajung mult mai lesne la utilizatorul final.
Este de menţionat faptul că, dacă în anii ’90 erau
contrafăcute, în special, obiectele de lux, îmbrăcămintea, muzica, filmele, softul, actualmente sunt
afectate de fenomenul contrafacerii şi pirateriei
practic toate obiectele de consum, inclusiv produsele alimentare, cosmetice şi de parfumerie, piesele

1. O legislaţie ireproşabilă, ajustată la cerinţele
timpului, echilibrată şi compatibilă cu situaţia din
Republica Moldova – aprecierile organizaţiilor internaţionale privind armonizarea legislaţiei naţionale cu cea comunitară sunt corecte, atâta timp
cât ţara noastră a acţionat permanent în vederea
ameliorării bazei sale normative. Normele privind
asigurarea drepturilor de proprietate intelectuală
se regăseau în toate legile de specialitate, precum
şi în legislaţia administrativă2 şi în cea penală3. Totuşi, odată cu ratificarea Acordului TRIPs a demarat
un proces mai complex şi constant de armonizare
a legislaţiei naţionale privind asigurarea drepturilor. Astfel, în domeniul dreptului de autor a fost
2
Art. 512 al Codului cu privire la contravenţiile administrative din 29.03.1985 (Veştile RSSM nr. 3/47 din 1985), abrogat prin Legea nr. 218-XVI din 24.10.2008
3
Art. 1411 al Codului Penal din 24.03.1961 (Veştile RSSM
nr. 10/41 din 1961), abrogat prin Legea nr. 1160/XV din
21.06.2002

adoptată Legea 1459/2002 cu privire la difuzarea
exemplarelor de opere şi fonograme4 şi s-a modificat Legea 293/1994 cu privire la dreptul de autor
şi drepturile conexe. În plus, în 2003 a fost revizuit
obiectul răspunderii contravenţionale şi s-a ajustat
pedeapsa aplicabilă pentru asemenea delicte, iar în
2005 legislativul a introdus în Codul Penal o normă
separată privind încălcarea dreptului de autor. Violarea acesteia presupune atragerea la răspundere
penală, inclusiv la privaţiune de libertate.
În domeniul proprietăţii industriale, procesul de
implementare a normelor privind asigurarea drepturilor a fost realizat prin includerea unui capitol
separat în toate legile de specialitate, iar ulterior
au fost introduse o serie de amendamente la Codul Penal şi Codul Contravenţional, fiind prevăzute
sancţiuni pentru cazurile de încălcare a drepturilor
de proprietate industrială. Introducerea, în 2011,
a sistemului de asigurare a drepturilor ex-officio a
extins posibilităţile autorităţilor în vederea luptei
împotriva contrafacerii şi pirateriei.
În opinia noastră, sunt câteva subiecte care merită să fie abordate suplimentar, întrucât obstrucţionează asigurarea deplină a drepturilor, şi anume:
▪▪ reglementarea răspunderii pentru încălcarea
dreptului de autor în mediul digital;
▪▪ perfecţionarea sistemului de asigurare a
drepturilor la frontieră;
▪▪ interpretarea uniformă a normelor privind
constatarea prejudiciului în cazul încălcărilor drepturilor de proprietate intelectuală;
▪▪ perfecţionarea normelor privind ridicarea,
confiscarea sau distrugerea bunurilor contrafăcute.

apărarea drepturilor de PI/
protection of ip rights

pentru mijloacele de transport, jucăriile, obiectele
electrocasnice, medicamentele. Astfel, contrafacerea nu numai că prejudiciază drepturile de proprietate intelectuală şi subminează anumite industrii,
dar şi afectează în mod direct sănătatea publică şi
siguranţa statului.
Conform raportului special 301, întocmit anual
de către Alianţa Internaţională pentru Proprietatea Intelectuală, legislaţia în domeniul drepturilor
de proprietate intelectuală din Republica Moldova
este temeinică şi pe deplin armonizată cu directivele europene. Există însă probleme semnificative
în ceea ce priveşte respectarea drepturilor preconizate. De exemplu, titularii de drepturi ce reprezintă
industria cinematografică şi cea software reclamă
faptul că nu se bucură de susţinerea necesară, că
rata pirateriei este ridicată, iar controalele efectuate
de către autorităţi nu au finalitatea aşteptată. Un
raport al Comisiei Europene privind intervenţiile
vamale plasează Republica Moldova pe locul patru
între ţările de provenienţă a mărfurilor contrafăcute
ce intră pe piaţa europeană, cu o pondere de circa
2% din totalul mărfurilor sechestrate la frontieră.
Considerăm că, în cazul Republicii Moldova, urmează să fie realizate trei obiective de bază, care ar
contribui substanţial la respectarea drepturilor de
proprietate intelectuală şi, implicit, la combaterea
fenomenului de contrafacere şi piraterie:

2. Un sistem instituţional eficient, profesionist,
transparent şi operativ – după proclamarea independenţei, asigurarea drepturilor de proprietate intelectuală de către autorităţile de control se efectua
într-un mod sporadic şi neorganizat, motivul principal fiind lipsa unor structuri specializate de combatere a contrafacerii şi pirateriei. Abia în 2002 au fost
transferate competenţele necesare către Agenţia
de Stat pentru Drepturile de Autor privind efectuarea controalelor pe teritoriul Republicii Moldova în
vederea respectării dreptului de autor, întocmirea
4

Legea 1459-XV cu privire la difuzarea exemplarelor de
opere şi fonograme din 14.11.2002 (Monitorul Oficial nr. 1113/42 din 31.01.2003)
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în instanţele de judecată competente pentru aplicarea pedepsei contravenţionale5.

apărarea drepturilor de PI/
protection of ip rights

actelor de constatare, ridicarea exemplarelor presupuse a fi contrafăcute şi transmiterea materialelor
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Deşi acest sistem a funcţionat doar şase ani, considerăm că a reprezentat unul dintre cele mai eficiente mijloace de combatere a pirateriei6, confirmare
fiind nu doar scăderea ratei pirateriei din ţară, dar şi
excluderea, pentru câţiva ani, a Republicii Moldova
din lista neagră a statelor cu piraterie avansată.

200 7

Ulterior, au fost create unităţi specializate în domeniul respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul Serviciului Vamal şi al Procuraturii Generale, acestea dovedindu-şi, în scurt timp,
eficienţa.
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În acelaşi context, prin reformarea sistemului
poliţienesc a fost instituită Secţia de investigare a
infracţiunilor în domeniul proprietăţii intelectuale.
5
Printr-un proiect de lege, în 2003 s-au modificat prevederile art. 512 al Codului cu privire la Contravenţiile Administrative, care introducea aplicarea persoanelor fizice a
unor amenzi în mărime de la 100 până la 200 de unităţi convenţionale (1 unitate convenţională era egală cu 20 de lei),
iar persoanelor cu funcţie de răspundere – de la 200 până la
500 de unităţi convenţionale, cu confiscarea obiectului care
a constituit instrumentul comiterii sau obiectivul nemijlocit
al contravenţiei administrative
6

Sisteme similare s-au păstrat în Bulgaria sau Ucraina,
dar cel mai recent caz îl prezintă Republica Coreea, care a
atribuit Oficiului de stat de proprietate intelectuală (KIPO)
competenţe largi privind constatarea şi combaterea încălcărilor drepturilor de proprietate intelectuală. În consecinţă,
a crescut numărul controalelor efectuate şi numărul mărfurilor contrafăcute scoase din circuitul civil, dovedindu-se că
a fost o măsură justificată
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Conform structurii organizaţionale, în fiecare inspectorat teritorial va fi desemnat câte un poliţist
responsabil de domeniul vizat, care va constata contravenţiile, iar în cazurile mai complicate va solicita
implicarea poliţiştilor din structurile centrale. Astfel,
în vederea combaterii contrafacerii şi pirateriei vor
fi antrenaţi circa 40 de angajaţi ai Inspectoratului
General de Poliţie. Această reformă va conduce,
indubitabil, la sporirea eficienţei poliţiei în vederea
asigurării drepturilor de proprietate intelectuală şi
va finaliza procesul de constituire instituţională a
instituţiilor de drept, responsabile de enforcement.
Cooperarea dintre autorităţile statului, precum şi
implicarea titularilor de drepturi şi a mediului asociativ în procesul dat constituie un obiectiv major.
Realizarea acestui deziderat este pusă în sarcina

3. O societate informată şi dispusă să sprijine lupta împotriva contrafacerii şi pirateriei – considerăm
că acest obiectiv este determinant în procesul de
asigurare a drepturilor, fiind, în acelaşi timp, şi cel
mai greu de realizat. Practica din ultimii ani demonstrează faptul că lipsa suportului din partea consumatorului final minimalizează substanţial eforturile
autorităţilor în privinţa primelor două scopuri. Astfel,
chiar dacă cadrul legislativ naţional asigură, în mare
parte, realizarea drepturilor titularilor, iar procesul
de constituire a sistemului instituţional s-a finalizat,
atestându-se dorinţa autorităţilor de a schimba spre
bine lucrurile, totuşi rezultatul final nu va fi realizat
decât prin implicarea deplină a tuturor componentelor şi actorilor din domeniu, în special din partea
societăţii. Conform experienţei europene, societatea
trebuie să fie factorul determinant în combaterea fenomenelor de contrafacere şi piraterie. Or, cu regret,
percepţia generală a societăţii moldoveneşti este,
deocamdată, una de necunoaştere şi dezinformare7.
Campania publică de sensibilizare a societăţii,
desfăşurată în anul 2012, a fost o reuşită şi un prim
pas spre schimbarea percepţiei consumatorului final asupra proprietăţii intelectuale, în general, şi
asupra contrafacerii şi pirateriei, a consecinţelor
acestora, în mod special.
Luând în consideraţie importanţa subiectului,
este necesar de a întreprinde următoarele acţiuni:
7
Studiu privind cunoaşterea de către consumatori a fenomenelor de contrafacere şi piraterie (http://www.stoppirateria.md/pdf/studiu_raport.pdf )

▪▪ diseminarea raportului naţional privind contrafacerea şi pirateria în rândul societăţii;
▪▪ organizarea seminarelor/treningurilor pentru
societatea civilă, în vederea aprofundării cunoştinţelor cu privire la riscurile şi consecinţele contrafacerii şi pirateriei;
▪▪ demararea, în cooperare cu Ministerul Educaţiei, a proiectului de sensibilizare în rândul tinerei
generaţii etc.
Ideea lansării unui centru informaţional unic,
care ar deţine toate datele privind asigurarea drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova şi le-ar furniza, în caz de necesitate, tuturor
persoanelor interesate, nu este una nouă. Materializarea acestei idei a fost precedată de studierea
experienţei unor centre similare în Marea Britanie,
România sau a observatorului de pe lângă Comisia
Europeană.
La etapa înfiinţării sale, în martie 2009, observatorul UE a fost parte componentă a Directoratului general al pieţii interne şi serviciilor din cadrul
Comisiei Europene, purtând numele de Observatorul european privind contrafacerea şi pirateria şi
având drept sarcină acordarea suportului pentru
asigurarea drepturilor de proprietate intelectuală
şi lupta împotriva contrafacerii şi pirateriei, anomalii care subminau poziţia UE în calitatea sa de lider
în domeniul creativităţii şi inovaţiilor. Pe parcursul
următorilor doi ani, observatorului i-au fost transmise responsabilităţi privind schimbul de informaţii, promovarea celor mai bune practici, instruirea
reprezentanţilor autorităţilor şi furnizarea studiilor
despre contrafacere şi piraterie. Etapa următoare a
constituit-o semnarea Acordului de Colaborare cu
Oficiul privind armonizarea pieţei interne (OHIM)
pentru acordarea asistenţei tehnice şi suportului
necesar în vederea realizării obiectivelor observatorului, care a condus spre susţinerea ideii că OHIM
reprezintă cea mai potrivită instituţie a UE, menită
să gestioneze domeniul legat de enforcement8.
Aşadar, etapa de constituire a observatorului
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observatorului respectării drepturilor de proprietate intelectuală, a cărui activitate va fi examinată în
continuare.
Astfel, următoarea etapă ar trebui să o constituie
cooperarea şi dezvoltarea capacităţilor instituţionale, realizate prin:
▪▪ eficientizarea activităţii observatorului privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală;
▪▪ organizarea seminarelor tematice, în special
pentru poliţişti, vameşi, procurori, judecători;
▪▪ crearea sistemului informaţional unic privind
cooperarea autorităţilor publice;
▪▪ implicarea avansată a titularilor de drepturi, în
special pentru furnizarea rapidă a datelor, instruiri,
mediatizare etc.

8

De jure, instituirea observatorului în cadrul OHIM a avut
loc prin adoptarea Regulamentului Parlamentului European
şi al Consiliului nr. 386 din 19 aprilie 2012 privind transmiterea competenţelor ce ţin de respectarea drepturilor de
proprietate intelectuală către OHIM şi instituirea Observatorului privind încălcările în domeniul proprietăţii intelectuale. De facto, a început să funcţioneze plenar abia la 5 iunie
2012
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UE nu a fost deloc simplă, datorită schimbărilor
frecvente de concept şi formă. Din punct de vedere organizatoric, modificările sunt vizibile: de la
o structură care, în 2009, era, practic, fără echipă,
fără buget şi fără o suficientă siguranţă s-a ajuns la
o instituţie puternică, integrată armonios în ierarhia
instituţională europeană, de o prestanţă deosebită,
cu un staff profesionist şi un buget anual ce îi permite să dezvolte toate proiectele planificate9.
Obiectivele prioritare incluse în planul de acţiuni
al observatorului pentru 2013 sunt:
▪▪ sensibilizarea societăţii;
▪▪ dezvoltarea sistemelor de colectare, analiză şi
furnizare a datelor;
▪▪ creşterea competenţelor instituţionale, prin
organizarea seminarelor şi trainingurilor;
▪▪ identificarea şi diseminarea celor mai bune
practici;
▪▪ elaborarea şi gestionarea bazei de date online
privind operele orfane10, forma şi modul de realizare
a acestora fiind decise de reprezentanţii celor 28 de
state membre ale UE, reprezentanţii Parlamentului
European, ai sectorului privat11 şi de către membrii
observatori12. În scopul monitorizării modului de
implementare a proiectelor, au fost instituite 5 grupuri de lucru13, formate din delegaţii ale sectorului
public şi privat, majoritatea în 4 dintre aceste grupuri fiind deţinută de reprezentanţii businessului.
În Republica Moldova, drept temei juridic pentru
demararea unui asemenea proiect a servit Planul
de acţiuni privind implementarea Recomandărilor
9

Observatorul UE dispune de o echipă formată din 20
de persoane şi un buget pe 2013 de peste 3 milioane euro,
dintre care 2,8 milioane sunt destinate realizării proiectelor, 184 mii – pentru organizarea întâlnirilor şi 56 mii –
pentru traducere

10
Atribuţie transmisă recent în gestiunea observatorului, în conformitate cu Directiva 2012/28/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind anumite utilizări permise ale operelor orfane (http://
ec.europa.eu/internal_market/copyright/orphan_works/
index_en.htm)
11
Actualmente sunt afiliate 52 de asociaţii, ce reprezintă
interesele mediului privat, inclusiv BASCAP, BSA, IFPI, INTA,
MARQUES, REACT, AAPA, GACG, UNIFAB etc.
12
Statutul de observator este oferit la 10 organizaţii, inclusiv EPO, EUROPOL, INTERPOL, WCO, WIPO
13
Grupurile de lucru se axează pe următoarele domenii:
enforcement, statistică, campanii de sensibilizare, juridic şi
proprietatea intelectuală în mediul digital

10

| Intellectus 3/2013

Comisiei Europene pentru instituirea Zonei de Liber
Schimb Aprofundat şi Cuprinzător dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană14, care prevedea
crearea punctului informaţional în cadrul AGEPI.
Instituirea observatorului a fost determinată de
următorii factori:
▪▪ lipsa cooperării dintre instituţiile statului;
▪▪ participarea insuficientă a titularilor de drepturi la procesul de asigurare a drepturilor;
▪▪ lipsa unui centru unic de colectare, stocare,
examinare, sistematizare şi prelucrare a datelor privind contrafacerea şi pirateria;
▪▪ comunicarea insuficientă cu societatea;
▪▪ lipsa datelor oficiale privind încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală;
▪▪ suportul redus acordat din partea utilizatorilor finali;
▪▪ starea de necunoaştere şi de dezinformare a
societăţii.
Astfel, la 5 septembrie 2011 a fost aprobat regulamentul de funcţionare a Observatorului respectării drepturilor de proprietate intelectuală, scopul
primordial al căruia îl constituie asigurarea schimburilor de date dintre autorităţile responsabile de
asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală, precum şi generarea unor rapoarte, studii analitice şi statistice privind domeniul dat.
Pentru început, activitatea observatorului s-a
axat pe identificarea subiecţilor interesaţi şi stabilirea platformei de comunicare. În rezultatul mai
multor discuţii, în mai 2012 a fost semnat un ordin
comun al Serviciului Vamal, AGEPI, Ministerului Afacerilor Interne şi Procuraturii Generale, prin care s-a
decis:
▪▪ iniţierea proiectului de creare a sistemului
informaţional unic, pentru coordonarea şi eficientizarea acţiunilor de identificare, investigare şi a altor
acţiuni necesare combaterii contrafacerii şi pirateriei, îmbunătăţirii nivelului de protecţie a drepturilor
de proprietate intelectuală şi informării publicului;
▪▪ aprobarea tabelului fluxurilor de informaţii,
care cuprinde datele deţinute de autorităţile responsabile, reieşind din competenţele proprii şi datele necesare pentru îmbunătăţirea activităţii lor;
▪▪ desemnarea observatorului în calitate de sub14
Capitolul 9, pct. 2 al Hotărârii Guvernului R. Moldova
nr. 1125 din 14 decembrie 2010

15
Raportul a fost editat cu sprijinul financiar al Misiunii
EUBAM
16

pdf

http://www.stoppirateria.md/pdf/raport_national_2012-ro.

▪▪ colaborarea permanentă cu mass-media;
▪▪ iniţierea unor acţiuni de instruire pentru reprezentanţii instituţiilor de drept şi pentru societatea civilă.
3. colaborarea cu autorităţile publice şi titularii de
drepturi:
▪▪ realizarea schimbului permanent de date;
▪▪ implicarea titularilor de drepturi în procesul
asigurării drepturilor;
▪▪ cooperarea cu structuri similare din străinătate;
▪▪ informarea Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC) privind implementarea Acordului TRIPs17;
▪▪ notificarea OMC privind modificările cadrului
juridic naţional;
▪▪ furnizarea informaţiilor şi documentelor relevante către membrii OMC, agenţii economici din Republica Moldova sau din statele membre ale OMC;
▪▪ gestionarea bazei de date privind cadrul juridic naţional.
Noua versiune a documentului stabileşte componenţa nominală a observatorului. Important este
faptul că, pe lângă membrii din cadrul AGEPI, de
acelaşi statut vor beneficia şi delegaţii Ministerului
Afacerilor Interne, Procuraturii Generale şi Serviciului Vamal. De asemenea, în cadrul şedinţelor publice ale observatorului pot participa şi reprezentanţii
mediului privat, cu drept de vot consultativ.
În general, activitatea observatorului trebuie să
fie marcată de transparenţă şi reprezentativitate. Or,
abordarea publică a unor subiecte de interes comun,
cu participarea autorităţilor publice, mediului privat,
mediului asociativ, experţilor şi specialiştilor din domeniul respectiv, oferă garanţia promovării unor soluţii bine argumentate şi adoptate prin consens.
Un alt aspect important ţine de prezentarea anuală către Comisia Naţională pentru Proprietatea Intelectuală a unui raport de activitate a observatorului, în care să se reflecte situaţia curentă, tendinţele
în domeniul respectării drepturilor şi recomandările
de rigoare.
Concomitent cu desfăşurarea activităţilor regulamentare, în sarcina observatorului sunt puse implementarea câtorva proiecte de interes major, şi
anume:
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diviziune responsabilă de coordonarea activităţilor
privind schimbul de informaţii;
▪▪ instituirea grupurilor de experţi pentru elaborarea conceptului sistemului informaţional unic
şi pentru elaborarea documentaţiei tehnice (caietul
de sarcini, proiectul tehnic, metodologia de acces).
Varianta finală a sistemului informaţional unic se
va realiza în baza platformei de web servicii, care va
permite interconexiunea atât a autorităţilor beneficiare, cât şi a titularilor de drepturi, mediului asociativ
şi a consumatorilor finali. Până la realizarea deplină
a acestui concept, părţile au convenit să facă schimburi de date sub forma unor rapoarte semestriale.
În rezultatul acestei cooperări, observatorul a
elaborat şi publicat15 primul Raport naţional privind
respectarea drepturilor de proprietate intelectuală
în Republica Moldova16. Studiul prezintă situaţia la
zi privind contrafacerea şi pirateria, analizează datele statistice ale autorităţilor publice, descrie constatările primei campanii publice de sensibilizare a
societăţii şi propune recomandări de eficientizare a
activităţilor law enforcement.
Una dintre aceste recomandări ţine de funcţiile
şi competenţele observatorului. Or, în acest răstimp
s-a simţit necesitatea concretizării atribuţiilor principale şi reglementării aspectelor organizaţionale.
Astfel, în iunie 2013 s-a aprobat noul regulament
al observatorului, care înlătură neconcordanţele şi
interpretările anterioare.
Aşadar, trebuie reţinut faptul că activităţile observatorului vor fi axate pe 4 direcţii prioritare:
1. monitorizarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală, şi anume:
▪▪ colectarea, stocarea, examinarea, sistematizarea şi prelucrarea datelor;
▪▪ elaborarea cercetărilor, studiilor, rapoartelor
şi analizelor statistice;
▪▪ recomandarea perfecţionării cadrului normativ.
2. promovarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală:
▪▪ organizarea campaniilor de sensibilizare a societăţii;

17
Co-organizatorul campaniei este Ministerul Educaţiei
al Republicii Moldova, iar partenerii evenimentului – reprezentanţii mediului privat
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▪▪ organizarea campaniei de sensibilizare a tinerei
generaţii asupra fenomenelor contrafacerii şi pirateriei18 – acţiunea reprezintă o continuitate a evenimentelor demarate în cadrul primei campanii din 2012,
doar că grupul ţintă va fi limitat la elevii claselor IXXII din instituţiile de învăţământ ale republicii. Prima
etapă va fi direcţionată către şcolile şi liceele din mun.
Chişinău, după care se va trece la etapa de acoperire
naţională. Obiectivul de bază al campaniei constă în
informarea tinerei generaţii asupra riscurilor şi consecinţelor legate de contrafacere sau piraterie, acţionându-se astfel încât mesajul campaniei să ajungă în
majoritatea instituţiilor de învăţământ din ţară;
▪▪ definitivarea elaborării sistemului informaţional
unic – având în vedere faptul că anume cooperarea
instituţiilor publice şi private pentru contracararea
contrafacerii şi pirateriei a constituit motivul înfiinţării
Observatorului respectării drepturilor de proprietate
intelectuală, este extrem de important de a continua
acţiunile în vederea elaborării platformei informaţionale. Această soluţie tehnică urmează să eficientizeze
activitatea instituţiilor responsabile de respectarea
drepturilor, să realizeze o comunicare rapidă şi avantajoasă cu titularii de drepturi şi să constituie principalul furnizor de informaţie pentru întreaga societate.
Fiind la o etapă incipientă a dezvoltării sale, observatorul va servi în viitor drept un centru veritabil de
colectare, monitorizare şi diseminare a informaţiilor
şi datelor privind încălcările drepturilor de proprietate intelectuală. Importanţa observatorului va creşte
odată cu dezvoltarea platformei informaţionale privind comunicarea în regim online dintre autorităţi,
mediul privat şi consumatorii finali. Pentru viitor se
prevede, de asemenea, înglobarea în acest sistem şi
a unui modul care să permită schimbul de idei, practici şi experienţă, precum şi plasarea recomandărilor
destinate elaboratorilor de politici în acest domeniu.
Referinţe

1. Regulamentul Observatorului respectării drepturilor de proprietate intelectuală
2. Raportul naţional privind respectarea drepturilor
de proprietate intelectuală în Republica Moldova, 2012
3. Regulamentul Parlamentului European şi al
18
Co-organizatorul campaniei este Ministerul Educaţiei
al Republicii Moldova, iar partenerii evenimentului – reprezentanţii mediului privat
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Consiliului nr. 386 din 19 aprilie 2012 privind transmiterea competenţelor ce ţin de respectarea drepturilor de proprietate intelectuală către OHIM şi
instituirea Observatorului privind încălcările în domeniul proprietăţii intelectuale
4. Programul de lucru pentru 2013 al Observatorului european privind încălcările în domeniul proprietăţii intelectuale
Rezumat

Crearea unui centru informaţional unic, a observatorului naţional, care va deţine toate datele privind asigurarea drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova, furnizându-le, în caz de
necesitate, tuturor persoanelor interesate, contribuie în mod decisiv la combaterea încălcărilor drepturilor de PI. Fiind la o etapă incipientă a dezvoltării sale,
cu timpul observatorul va deveni un centru veritabil
de colectare, monitorizare şi diseminare a informaţiilor şi datelor privind violarea drepturilor în cauză.
Importanţa observatorului va creşte odată cu dezvoltarea platformei informaţionale privind comunicarea în regim online dintre autorităţi, mediul privat
şi consumatorii finali, cu înglobarea în acest sistem a
unui modul care să permită schimbul de idei, practici şi experienţă, precum şi plasarea recomandărilor
destinate elaboratorilor de politici în domeniul dat.
Abstract

Creation of a unique information center, of the
national observer, that will hold all the data on the
enforcement of intellectual property rights in the
Republic of Moldova by furnishing them, if necessary, to all interested persons, contributes decisively
to combat IPR infringements. Being at an early stage
of its development, in due course the observer will
become a true center for the collection, monitoring
and dissemination of information and data on the
violation of these rights. Observer’s importance will
increase with the development of information platform for online communication between authorities,
private sector and end users, with the embedment
in this system of a module for the exchange of ideas,
practices and experiences, and placement of recommendations for policy makers in the given field.
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Delimitarea infracţiunilor prevăzute
la art. 1851 şi 1852 din Codul penal
de faptele adiacente

|

dr., conf. univ. Vitalie

STATI,
Catedra Drept Penal şi Criminologie,
Facultatea de Drept, USM

Î

n conformitate cu alin.(2) art.115 al Codului penal
al Republicii Moldova (în continuare – CP RM), ale -

gerea uneia din normele concurente care reflectă cel mai
exact natura juridică a faptei prejudiciabile comise se efectuează în condiţiile art.116-118 CP RM. Din perspectiva

acestei prevederi, în cele ce urmează ne propunem să stabilim criteriile de delimitare a infracţiunilor prevăzute la
art.1851 şi 1852 CP RM în raport cu faptele adiacente de
natură penală sau contravenţională.

Din punctul de vedere al teoreticianului L.D.
Gauhman, la care ne raliem, infracţiunile adiacente sunt cele „care se deosebesc prin unul sau câteva semne constitutive şi care necesită delimitare”1.
Prin prisma acestei aserţiuni, ceea ce urmărim este
nu altceva decât identificarea normei concurente
care reflectă cel mai exact natura juridică a faptei
prejudiciabile comise, astfel încât să fie respectate
cu stricteţe condiţiile prevăzute la art.116-118 din
Codul penal.
În primul rând, este necesar să delimităm infracţiunile prevăzute la art.1851 şi 1852 CP RM de unele
infracţiuni economice.
În acest sens, să încercăm să identificăm criteriul
de delimitare dintre infracţiunea prevăzută la alin.
1
Гаухман, Л.Д. Квалификация преступлений: закон,
теория, практика. – Москва: Центр ЮрИнфоР, 2001, p.316

(2) art.1852 CP RM şi infracţiunea de practicare ilegală a activităţii de întreprinzător (art.241 CP RM)
în ipoteza de desfăşurare ilegală a activităţii de întreprinzător fără utilizarea mărcilor comerciale şi de
fabrică, în cazul în care folosirea lor este prescrisă de
legislaţie (ipoteză prevăzută la lit.d) art.125 CP RM).
Deosebirea care se profilează este următoarea: în
ipoteza enunţată mai sus, infracţiunea prevăzută la
art.241 CP RM presupune omisiunea folosirii mărcii.
Mai precis, ipoteza în cauză presupune că inacţiunea, care însoţeşte acţiunea de desfăşurare a activităţii de întreprinzător, se concretizează în modalitatea normativă de neutilizare a mărcilor comerciale şi
de fabrică, atunci când folosirea lor este prevăzută
de legislaţie. În conformitate cu Legea Republicii
Moldova privind protecţia mărcilor, adoptată de
Parlamentul Republicii Moldova la 19.10.20072, înregistrarea mărcii conferă titularului dreptul exclusiv
asupra acesteia. Dreptul exclusiv asupra mărcii produce efecte pentru terţi începând cu data publicării
în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială al Republicii Moldova sau cu data înscrierii în Registrul
internaţional a datelor referitoare la înregistrarea
mărcii. Din acest moment, neutilizarea de către terţi
a mărcii atrage răspunderea conform art.241 CP RM.
2

187

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.184-
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În contrast, infracţiunea prevăzută la alin.(2)
art.1852 CP RM presupune utilizarea mărcii. Ne referim, în mod special, la una dintre modalităţile
normative cu caracter alternativ ale infracţiunii
specificate la alin.(2) art.1852 CP RM: utilizarea fără
consimţământul titularului a mărcii protejate sau a
unui semn care, din cauza identităţii ori similitudinii
cu marca înregistrată şi a identităţii ori similitudinii
produselor sau serviciilor acoperite de semn şi de
marcă, generează riscul de confuzie în percepţia
consumatorului.
În afară de aceasta, în cazul infracţiunii specificate
la art.241 CP RM, important este ca făptuitorul să obţină un profit în proporţii mari. În opoziţie, în situaţia
infracţiunii prevăzute la alin.(2) art.1852 CP RM, contează altceva: ca victimei (şi anume – titularului mărcii protejate) să-i fie cauzate daune în proporţii mari.
În alt registru, trebuie de menţionat că infracţiunea prevăzută la alin.(2) art.1852 CP RM3 comportă anumite asemănări cu infracţiunea de concurenţă neloială, presupunând modalitatea de la
lit.d) art.2461 CP RM4. Se poate observa că în alin.
(2) art.1852 CP RM se evocă utilizarea mărcii care să
producă confuzie cu cea folosită legitim de un alt
agent economic. Care este deosebirea dintre această acţiune şi infracţiunea de concurenţă neloială în
modalitatea stabilită la lit.d) art.2461 CP RM (având
ca obiect imaterial marca comercială)?
Răspunsul la această întrebare ni-l sugerează mai
mulţi autori. De exemplu, I. Moscalciuc susţine: „... un
anumit consumator poate considera mai importantă achiziţionarea unui produs care este fabricat din
3

La alin.(2) art.1852 CP RM se stabileşte răspunderea pentru utilizarea fără consimţământul titularului a mărcii protejate sau a unui semn care, din cauza identităţii ori similitudinii
cu marca înregistrată şi a identităţii ori similitudinii produselor sau serviciilor acoperite de semn şi de marcă, generează
riscul de confuzie în percepţia consumatorului, aplicarea
semnului pe produse sau pe ambalaje, precum şi utilizarea
lui în calitate de ambalaj în cazul mărcilor tridimensionale,
oferirea produselor sub acest semn spre comercializare sau
comercializarea ori stocarea lor în acest scop, sau, după caz,
oferirea ori prestarea serviciilor sub acest semn, importul sau
exportul produselor sub acest semn, utilizarea semnului în
publicitate, multiplicarea, stocarea sau comercializarea semnului în scopurile menţionate, precum şi îndemnarea terţilor
la efectuarea acestor acţiuni, care au cauzat daune în proporţii mari

4
Dispoziţia de la lit.d) art.2461 CP RM prevede răspunderea pentru folosirea denumirii de firmă sau a mărcii comerciale într-o manieră care să producă confuzie cu cele folosite
legitim de un alt agent economic
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componenţii, în proporţiile şi în condiţiile prestabilite, fiind conştient de faptul că pe produsul pe care
îl achiziţionează nu este aplicată o marcă de produs
înregistrată, valabilă pentru produsul în cauză... Din
contra, pentru un alt consumator poate fi mai important să achiziţioneze tocmai un produs cu marca de produs înregistrată, valabilă pentru produsul
în cauză, deşi îşi dă seama că produsul achiziţionat
nu este fabricat din componenţii, în proporţiile şi
în condiţiile conforme celor prestabilite”.5 La rândul
său, S. Timofei afirmă: „Victima concurenţei neloiale
(inclusiv în modalitatea specificată la lit.d) art.2461
CP RM) este nu numai agentul economic concurent,
dar şi consumatorul. (...) Dimpotrivă, consumatorul
nu este în mod obligatoriu victimă în cazul faptei
prevăzute la alin.(2) art.1852 CP RM. În acest caz,
victima este titularul mărcii folosite legitim, a cărei
confundare o promovează făptuitorul. Este adevărat că titularul în cauză poate fi un agent economic.
Însă, nu este deloc obligatoriu să se afle în raport de
concurenţă cu făptuitorul. În opoziţie, nu pur şi simplu un agent economic, dar numai un agent economic concurent poate fi victimă în cazul concurenţei
neloiale”6. Nu în ultimul rând, A. Păduraru opinează:
„Consumatorul nu este necesarmente victimă în
ipoteza infracţiunii prevăzute la alin.(2) art.1852 CP
RM. În situaţia dată, victimă este nu altcineva decât
titularul mărcii folosite legitim, a cărei confundare
o promovează făptuitorul. Chiar dacă admitem că
titularul respectiv poate avea calitatea de agent
economic, nu este indispensabil ca acesta să se afle
într-un raport de concurenţă cu făptuitorul. În contrast, nu simplamente un agent economic, dar un
agent economic concurent poate avea calitatea de
victimă a infracţiunii de concurenţă neloială”7.
Aşadar, cât priveşte victima infracţiunii de concurenţă neloială, în toate cazurile, atât agentul
economic concurent (cu care făptuitorul se află în
5
Moscalciuc, I. Probleme privind protecţia penală a
consumatorilor împotriva achiziţionării de produse contrafăcute // Revista ştiinţifică a USM „Studia Universitatis”. Seria
„Ştiinţe sociale”, 2007, nr.6, p.162-167
6

Timofei, S. Răspunderea penală pentru infracţiunile în
domeniul concurenţei. – Chişinău: CEP USM, 2011, p.214215

7

Păduraru, A. Infracţiunile în domeniul proprietăţii
industriale în legislaţia Republicii Moldova şi în legislaţia
României. Studiu de drept comparat. – Chişinău: CEP USM,
2011, p.150

8
Timofei, S. Răspunderea penală pentru infracţiunile în
domeniul concurenţei, p.215

lă a produselor care constituie sau includ un obiect
de proprietate intelectuală protejat, săvârşită în
proporţii mari; 2) îndemnarea terţilor la fabricarea
ilegală a produselor care constituie sau includ un
obiect de proprietate intelectuală protejat, săvârşită în proporţii mari.
Fabricarea ilegală a produselor care constituie
sau includ un obiect de proprietate intelectuală protejat presupune ignorarea de către făptuitor a unor
interdicţii legale privitoare la fabricarea produselor
care constituie sau includ un obiect de proprietate intelectuală protejat. De exemplu, potrivit alin.
(1) art.20 al Legii Republicii Moldova privind protecţia desenelor şi modelelor industriale, adoptate
de Parlamentul Republicii Moldova la 12.07.20079,
desenul sau modelul industrial înregistrat conferă
titularului dreptul exclusiv de a interzice oricărui
terţ utilizarea sa fără acordul titularului. Prin „utilizare” se înţelege, printre altele, fabricarea unui produs
în care a fost integrat ori căruia i s-a aplicat desenul
sau modelul industrial în cauză.
În contextul modalităţii de fabricare ilegală a
produselor care constituie sau includ un obiect
de proprietate intelectuală protejat, săvârşită în
proporţii mari, atestăm prezenţa obiectului material (imaterial) şi a produsului infracţiunii. Cât
priveşte produsul infracţiunii, acesta îl reprezintă
produsul contrafăcut. În sensul dispoziţiei de la
alin.(2) art.2462 CP RM, produse contrafăcute sunt
considerate următoarele produse care, în condiţii
de ilegalitate, constituie sau includ un obiect de
proprietate intelectuală protejat: 1) circuitul integrat care încorporează o topografie reprodusă ilicit
sau orice produs care încorporează un astfel de
circuit integrat (în sensul Legii Republicii Moldova
privind protecţia topografiilor circuitelor integrate, adoptate de Parlamentul Republicii Moldova la
29.10.199910); 2) mărfurile (produsele) contrafăcute
(în sensul Legii privind protecţia desenelor şi modelelor industriale); 3) produsele contrafăcute (în
sensul Legii Republicii Moldova privind protecţia
invenţiilor, adoptate de Parlamentul Republicii Moldova la 29.02.200811, precum şi al Legii Republicii
Moldova privind protecţia indicaţiilor geografice,
9
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rivalitate), cât şi consumatorul suferă de pe urma
comiterii infracţiunii în cauză. Nu constituie excepţie nici utilizarea mărcii comerciale într-o manieră
care să producă confuzie cu cea folosită legitim de
un alt agent economic, ipoteză prevăzută la lit.d)
art.2461 CP RM. În această ipoteză, consumatorul
consideră eronat că achiziţionează produse având
marca comercială folosită legitim de un alt agent
economic, altul decât făptuitorul. Deci, şi consumatorului îi sunt prejudiciate drepturile şi interesele
legitime. Fapt pentru care îl considerăm victimă a
infracţiunii, alături de titularul mărcii comerciale
folosite legitim, imitate de către făptuitor. Nu aceeaşi este situaţia în cazul acţiunii corespunzătoare
specificate la alin.(2) art.1852 CP RM. În acest caz,
victima exclusivă este titularul mărcii (comerciale)
folosite legitim, imitate de către făptuitor. De aceea,
consumatorul nu poate să apară ca victimă a infracţiunii prevăzute la alin.(2) art.1852 CP RM.
Totuşi, stabilirea criteriului de disociere a infracţiunii specificate la alin.(2) art.1852 CP RM de infracţiunea prevăzută la lit.d) art.2461 CP RM nu ar fi completă fără precizarea, nelipsită de importanţă, pe
care o face S. Timofei: „Distincţiile reliefate mai sus
nu trebuie să conducă la ideea că nu poate exista
un concurs între concurenţa neloială în modalitatea
specificată la lit.d) art.2461 CP RM şi fapta prevăzută
la alin.(2) art.1852 CP RM. De cele mai dese ori, scopul inducerii în eroare a consumatorilor nu este un
scop în sine. El este secundat de un interes material:
făptuitorul urmăreşte deturnarea consumatorilor
victimei în vederea obţinerii unor câştiguri materiale. Însă, aceste câştiguri materiale nu pot fi obţinute
decât prin violarea dreptului exclusiv asupra mărcii
aparţinând titularului acesteia. O asemenea violare
depăşeşte cadrul reglementării de la lit.d) art.2461
CP RM, înscriindu-se în cel al reglementării de la
alin.(2) art.1852 CP RM”8.
În cele ce urmează, vom supune atenţiei problema delimitării infracţiunilor prevăzute la art.1851 şi
1852 CP RM, pe de o parte, de infracţiunea de contrafacere a produselor (alin.(2) art.2462 CP RM), pe
de altă parte.
Este cazul de menţionat că cele două modalităţi
normative cu caracter alternativ ale faptei prevăzute la alin.(2) art.2462 CP RM sunt: 1) fabricarea ilega-
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denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate, adoptate de Parlamentul Republicii
Moldova la 27.03.200812); 4) materialele contrafăcute (în sensul Legii Republicii Moldova privind protecţia soiurilor de plante, adoptate de Parlamentul
Republicii Moldova la 29.02.200813); 5) exemplarele
contrafăcute ale obiectelor dreptului de autor, ale
drepturilor conexe sau ale altor drepturi protejate;
bunurile contrafăcute; exemplarele operelor, fonogramelor sau videogramelor contrafăcute (în sensul
Legii Republicii Moldova privind dreptul de autor şi
drepturile conexe, adoptate de Parlamentul Republicii Moldova la 02.07.201014).
În cazul aplicării răspunderii pentru infracţiunea prevăzută la alin.(2) art.2462 CP RM, în primplan iese apărarea interesului consumatorului de a
achiziţiona un produs care, în condiţii de legalitate,
constituie sau include un obiect de proprietate intelectuală protejat. Cât priveşte interesul titularului
dreptului de proprietate intelectuală protejat, acesta se află sub protecţia nu a prevederii de la alin.(2)
art.2462 CP RM, ci a unora dintre prevederile de la
art.1851 sau 1852 CP RM.
Drept urmare, vom fi în prezenţa concursului de
infracţiuni prevăzute de alin.(2) art.2462 şi art.1851
sau 1852 CP RM, în cazul lezării atât a interesului
consumatorului de a achiziţiona un produs care,
în condiţii de legalitate, constituie sau include un
obiect de proprietate intelectuală protejat, cât şi a
interesului titularului dreptului de proprietate intelectuală protejat.
Într-o manieră similară, urmează a fi făcută delimitarea dintre infracţiunile prevăzute la art.1851
şi 1852 CP RM de infracţiunea de producere sau
comercializare a medicamentelor contrafăcute
(art.2141 CP RM), având în vedere faptul că între alin.
(2) art.2462 CP RM şi art.2141 CP RM există o relaţie
de concurenţă dintre o normă generală şi o normă
specială. În consecinţă, în acord cu regula fixată la
art.116 CP RM, aplicarea răspunderii pentru producerea medicamentelor contrafăcute, în conformitate cu art.2141 CP RM, exclude calificarea suplimentară potrivit alin.(2) art.2462 CP RM.
12
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Respectând regula în cauză, ajungem la următoarele concluzii: 1) în cazul aplicării răspunderii
pentru infracţiunea prevăzută la art.2141 CP RM, în
prim-plan iese apărarea interesului consumatorului
de a achiziţiona un medicament care, în condiţii de
legalitate, constituie sau include un obiect de proprietate intelectuală protejat. Cât priveşte interesul titularului dreptului de proprietate intelectuală
protejat vizând un medicament, acesta se află sub
protecţia nu a prevederii de la art.2141 CP RM, ci a
unora dintre prevederile de la art.1851 sau 1852 CP
RM; 2) vom fi în prezenţa concursului de infracţiuni
prevăzute de art.2141 CP RM şi art.1851 sau 1852 CP
RM în cazul lezării atât a interesului consumatorului de a achiziţiona un medicament care, în condiţii
de legalitate, constituie sau include un obiect de
proprietate intelectuală protejat, cât şi a interesului
titularului dreptului de proprietate intelectuală protejat vizând un medicament.
În alt context, vom efectua delimitarea infracţiunilor specificate la art.1851 şi 1852 CP RM de unele
fapte de violenţă, de natură penală sau contravenţională.
Astfel, la lit.g) alin.(1) art.1851 CP RM, se stabileşte răspunderea pentru încălcarea dreptului de autor
şi a drepturilor conexe, dacă este în proporţii mari,
săvârşită, printre altele, prin constrângerea la copaternitate asupra unei opere. În acelaşi timp, la alin.
(1) art.1852 CP RM, se prevede răspunderea, printre
altele, pentru constrângerea la coautoratul asupra
unei invenţii, a unui model de utilitate, a unui desen
sau model industrial, a unui soi de plantă sau a unei
topografii a circuitului integrat, care a cauzat daune
în proporţii mari.
În ipotezele conturate, termenul „constrângere”
semnifică influenţarea asupra victimei pe calea abuzului de poziţia de vulnerabilitate a victimei, a profitării de starea de neputinţă a victimei etc. (cu excepţia
influenţării prin violenţă sau prin ameninţarea aplicării violenţei), pentru a o determina să-l recunoască
pe făptuitor sau pe oricare altă persoană în calitate
de coautor al operei, al invenţiei, al modelului de utilitate, al desenului sau modelului industrial, al soiului
de plantă sau al topografiei circuitului integrat.
Să nu uităm că, la lit.c) alin.(3) art.1851 CP RM,
se prevede răspundere agravată în cazul când oricare dintre infracţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2)
art.1851 CP RM se comite prin constrângere fizică

utilitate, al desenului sau modelului industrial, al soiului de plantă, al topografiei circuitului integrat. În
cazul în care constrângerea se exprimă în aplicarea
violenţei, gradul de intensitate a acesteia nu-l poate
depăşi pe cel al vătămării intenţionate medii a integrităţii corporale sau a sănătăţii. Dacă gradul de
intensitate a violenţei este mai mare, răspunderea
se va aplica numai conform art.151 CP RM. În această situaţie, nu va fi necesară calificarea suplimentară
nici în baza alin.(1) art.1852 CP RM, nici în baza lit.d)
alin.(7) art.1852 CP RM. Aplicarea răspunderii în baza
lit.d) alin.(7) art.1852 CP RM exclude calificarea suplimentară potrivit art.78 din Codul contravenţional
sau art.152 ori 155 CP RM15.
În această ordine de idei, este necesar de menţionat că constrângerea la renunţarea la calitatea
de autor sau coautor asupra operei nu intră sub
incidenţa dispoziţiei de la lit.g) alin.(1) art.1851 CP
RM. Într-o astfel de ipoteză, se va aplica, după caz,
art.151, 152 sau 155 CP RM ori art.78 al Codului
contravenţional. În mod similar, constrângerea la
renunţarea la calitatea de autor sau coautor asupra
invenţiei, modelului de utilitate, desenului sau modelului industrial, soiului de plantă sau topografiei
circuitului integrat nu atrage răspundere în baza
alin.(1) art.1852 CP RM. În această situaţie, răspunderea se va aplica, după caz, conform art.151, 152
sau 155 CP RM ori art.78 al Codului contravenţional.
În continuare, demersul nostru investigativ este
focalizat asupra oportunităţii disocierii infracţiunilor specificate la art.1851 şi 1852 CP RM de infracţiunea de confecţionare, deţinere, vânzare sau folosire
a documentelor oficiale, a imprimatelor, ştampilelor
sau sigiliilor false (art.361 CP RM).
În acest context, consemnăm că, la alin.(2)
art.1851 CP RM, se stabileşte răspunderea pentru
marcarea, comercializarea, importarea, exportarea,
transportarea sau depozitarea ilegală a marcajelor
de control, falsificarea acestora, care au cauzat daune în proporţii mari.
În eventualitatea în care marcajul de control
ar avea calitatea de document oficial, ar trebui să
vorbim despre concurenţa dintre alin.(2) art.1851 şi
art.361 CP RM. Totuşi, nu există nici o confirmare a
faptului că marcajul de control ar avea calitatea de
document şi, implicit, calitatea de document oficial,
15
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sau psihică. Drept urmare, constrângerea fizică sau
psihică la copaternitate poate fi calificată numai în
baza lit.c) alin.(3) art.1851 CP RM. Totodată, să nu uităm că, la lit.d) alin.(7) art.1852 CP RM, se prevede
răspundere agravată în cazul când oricare infracţiune dintre cele prevăzute la alin.(1)-(6) art.1852 CP
RM se comite prin constrângere fizică sau psihică.
Drept urmare, constrângerea fizică sau psihică la
coautorat poate fi calificată numai în baza lit.d) alin.
(7) art.1852 CP RM.
În legătură cu circumstanţa agravantă consemnată la lit.c) alin.(3) art.1851 CP RM, menţionăm că
noţiunea „constrângerea fizică sau psihică” are înţelesul de influenţare asupra victimei pe calea aplicării violenţei sau a ameninţării cu aplicarea ei, pentru
a o determina să accepte copaternitatea asupra
operei. În cazul în care constrângerea constă în
aplicarea violenţei, gradul de intensitate a acesteia
nu-l poate depăşi pe cel al vătămării intenţionate
medii a integrităţii corporale sau a sănătăţii. Această concluzie o deducem din analiza comparativă a
sancţiunilor de la art.151 „Vătămarea intenţionată
gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii”, art.152
„Vătămarea intenţionată gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii” şi alin.(3) art.1851 CP RM. Dacă
gradul de intensitate a violenţei este mai mare, răspunderea se va aplica numai conform art.151 CP
RM. În această situaţie, nu va fi necesară calificarea
suplimentară în baza lit.c) alin.(3) art.1851 CP RM.
În legătură cu aspectul analizat, precizăm că aplicarea răspunderii în baza lit.c) alin.(3) art.1851 CP
RM exclude calificarea suplimentară conform art.78
„Vătămarea intenţionată uşoară a integrităţii corporale” din Codul contravenţional sau art.152 ori 155
„Ameninţarea cu omor ori cu vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii” din Codul penal.
O asemenea calificare suplimentară ar fi superfluă şi
ar veni în contradicţie cu principiul „non bis in idem”,
întrucât ar presupune dubla sancţionare a făptuitorului pentru aceeaşi constrângere fizică.
În mod similar, referindu-se la circumstanţa agravantă consemnată la lit.d) alin.(7) art.1852 CP RM,
A. Păduraru este de părerea că noţiunea „constrângerea fizică sau psihică” are înţelesul de influenţare asupra victimei pe calea aplicării violenţei sau a
ameninţării cu aplicarea ei, pentru a o determina să-l
recunoască pe făptuitor sau pe oricare altă persoană în calitate de coautor al invenţiei, al modelului de
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deşi entităţi apropiate ca natură (de exemplu, timbrele de acciz şi timbrele poştale) au o asemenea
calitate. Concluzia dată rezultă expres din pct.9 al
anexei la Hotărârea Guvernului Republicii Moldova
cu privire la aprobarea Concepţiei Sistemului informaţional automatizat „Registrul de stat al blanchetelor de strictă evidenţă şi al timbrelor de acciz”,
nr.1100 din 25.10.200516.
În consecinţă, nu există concurenţă între alin.(2)
art.1851 şi art.361 CP RM.
Într-o altă ipoteză, de asemenea, nu există o asemenea relaţie. În schimb, atestăm o relaţie de altă
natură, şi anume cea de concurs de infracţiuni. Ne
referim la ipoteza de însuşire frauduloasă de către
un terţ a calităţii de autor al invenţiei, al modelului
de utilitate, al desenului sau modelului industrial,
al soiului de plantă sau al topografiei circuitului integrat. Astfel, este posibil ca însuşirea frauduloasă
de către un terţ a calităţii de autor al invenţiei, al
modelului de utilitate, al desenului sau modelului
industrial, al soiului de plantă, al topografiei circuitului integrat să fie secundată de prezentarea de
false dovezi cu privire la crearea unei invenţii, a unui
model de utilitate, a unui desen sau model industrial, a unui soi de plantă, a unei topografii a circuitului
integrat, ori la paternitatea acesteia. În situaţia dată,
infracţiunea, prevăzută la alin.(1) art.1852 CP RM,
poate forma concurs cu infracţiunea specificată la
art.361 CP RM (presupunând modalitatea de folosire a documentelor oficiale false, care acordă drepturi sau eliberează de obligaţii).
În cele ce urmează, vom aborda problema delimitării infracţiunilor prevăzute la art.1851 şi 1852 CP RM
de faptele corespondente din Codul contravenţional.
Se poate menţiona că, în acest caz, criteriul de
delimitare îl constituie gradul de pericol social al
faptei, având la bază fie valoarea exprimată în bani
a entităţilor reprezentând obiectul material sau
imaterial al faptei, fie mărimea daunelor produse. În
acest plan, să nu uităm că, potrivit art.10 al Codului
contravenţional, constituie o contravenţie fapta –
acţiunea sau inacţiunea – ilicită, cu un grad de pericol social mai redus decât infracţiunea, săvârşită cu
vinovăţie, care atentează la valorile sociale ocrotite
de lege, este prevăzută de Codul contravenţional şi
este pasibilă de sancţiune contravenţională.
16
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Sub acest aspect, pentru calificarea faptei conform lit.a) alin.(1) art.1851 CP RM, este obligatoriu ca
valoarea drepturilor subiective violate sau valoarea
obiectelor dreptului de autor sau a drepturilor conexe, valorificate ilegal de către făptuitor, să se exprime în proporţii mari. Prin „proporţii mari” înţelegem
valoarea, exprimată în bani, a drepturilor subiective
violate sau valoarea obiectelor dreptului de autor
sau a drepturilor conexe, valorificate ilegal de către făptuitor, care la momentul săvârşirii infracţiunii
depăşeşte 2500 unităţi convenţionale de amendă.
Dacă valoarea respectivă este mai mică, cele comise
trebuie calificate potrivit lit.a) alin.(1) art.96 din
Codul contravenţional.
În vederea calificării faptei conform lit.b) alin.(1)
art.1851 CP RM, valoarea drepturilor subiective violate sau valoarea exemplarelor de opere sau de fonograme, valorificate ilegal de către făptuitor, trebuie să
se exprime în proporţii mari. Dacă valoarea respectivă este mai mică, cele săvârşite urmează a fi calificate
potrivit lit.b) alin.(1) art.96 din Codul contravenţional.
Pentru calificarea faptei conform lit.c) alin.(1)
art.1851 CP RM, este obligatoriu ca valoarea drepturilor subiective violate să se exprime în proporţii
mari. Dacă valoarea respectivă este mai mică, cele
comise trebuie calificate potrivit lit.c) alin.(1) art.96
din Codul contravenţional.
În vederea calificării faptei conform lit.d) alin.(1)
art.1851 CP RM, valoarea drepturilor subiective violate trebuie să se exprime în proporţii mari. Dacă
valoarea respectivă este mai mică, cele săvârşite urmează a fi calificate potrivit lit.d) alin.(1) art.96 din
Codul contravenţional.
Pentru calificarea faptei conform lit.e) alin.(1)
art.1851 CP RM, este obligatoriu ca valoarea drepturilor subiective violate să se exprime în proporţii
mari. Dacă valoarea respectivă este mai mică, cele
comise trebuie calificate potrivit lit.e) alin.(1) art.96
din Codul contravenţional.
În vederea calificării faptei conform lit.f) alin.(1)
art.1851 CP RM, valoarea drepturilor subiective violate trebuie să se exprime în proporţii mari. Dacă
valoarea respectivă este mai mică, cele săvârşite urmează a fi calificate potrivit lit.f) alin.(1) art.96 din
Codul contravenţional.
Unul dintre drepturile patrimoniale exclusive ale
autorului reprezintă obiectul imaterial al infracţiunii
prevăzute la lit.g) alin.(1) art.1851 CP RM. Pentru ca-

plică producerea unor astfel de daune, calificarea
poate fi făcută conform art.101 din Codul contravenţional.
Pentru consumarea infracţiunii specificate la
alin.(6) art.1852 CP RM este indispensabilă producerea daunelor în proporţii mari. Dacă cele săvârşite
nu implică producerea unor astfel de daune, calificarea poate fi făcută conform art.102 din Codul
contravenţional.
În finalul acestei investigaţii, vom menţiona că
nu întotdeauna poate fi stabilită o complementaritate între normele penale privind infracţiunile
săvârşite împotriva proprietăţii intelectuale şi normele contravenţionale privind faptele săvârşite
împotriva proprietăţii intelectuale. De exemplu, la
alin.(3) art.96 al Codului contravenţional se prevede răspunderea pentru distrugerea din neglijenţă a
originalului operei ştiinţifice, literare, de artă plastică, de sculptură, de arhitectură, a manuscrisului sau
a variantei definitive a originalului fonogramei sau
al operei audiovizuale. În Codul penal nu există o
normă complementară cu alin.(3) art.96 al Codului
contravenţional. De asemenea, alin.(1) art.1852 CP
RM nu este complementar cu vreo normă din Codul contravenţional, în pofida faptului că dispoziţia
de la alin.(1) art.1852 CP RM se încheie cu sintagma
„care au cauzat daune în proporţii mari”.
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lificarea faptei conform lit.g) alin.(1) art.1851 CP RM,
este obligatoriu ca valoarea acestui drept violat să
se exprime în proporţii mari. Dacă valoarea respectivă este mai mică, cele comise trebuie calificate potrivit lit.g) alin.(1) art.96 din Codul contravenţional.
Pentru consumarea infracţiunii specificate la
alin.(2) art.1851 CP RM este indispensabilă producerea daunelor în proporţii mari. Dacă cele săvârşite
nu implică producerea unor astfel de daune, calificarea se face conform alin.(2) art.96 din Codul contravenţional.
Infracţiunea prevăzută la alin.(2) art.1852 CP RM se
consideră consumată din momentul producerii daunelor în proporţii mari. Dacă cele comise nu implică
producerea unor astfel de daune, calificarea poate fi
făcută conform art.97 din Codul contravenţional.
Pentru consumarea infracţiunii specificate la
alin.(21) art.1852 CP RM este indispensabilă producerea daunelor în proporţii mari. Dacă cele săvârşite
nu implică producerea unor astfel de daune, calificarea poate fi făcută conform alin.(1) art.971 din Codul contravenţional.
Infracţiunea prevăzută la alin.(22) art.1852 CP RM
se consideră consumată din momentul producerii
daunelor în proporţii mari. Dacă cele comise nu implică producerea unor astfel de daune, calificarea
poate fi făcută conform art.972 din Codul contravenţional.
Pentru consumarea infracţiunii specificate la
alin.(23) art.1852 CP RM este indispensabilă producerea daunelor în proporţii mari. Dacă cele săvârşite
nu implică producerea unor astfel de daune, calificarea poate fi făcută conform alin.(2) art.971 din Codul contravenţional.
Infracţiunea prevăzută la alin.(3) art.1852 CP RM se
consideră consumată din momentul producerii daunelor în proporţii mari. Dacă cele comise nu implică
producerea unor astfel de daune, calificarea poate fi
făcută conform art.99 din Codul contravenţional.
Pentru consumarea infracţiunii specificate la
alin.(4) art.1852 CP RM este indispensabilă producerea daunelor în proporţii mari. Dacă cele săvârşite
nu implică producerea unor astfel de daune, calificarea poate fi făcută conform art.100 din Codul
contravenţional.
Infracţiunea prevăzută la alin.(5) art.1852 CP RM
se consideră consumată din momentul producerii
daunelor în proporţii mari. Dacă cele comise nu im-
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Autorul prezentei lucrări îşi propune să identifice
criteriul de delimitare dintre infracţiunea prevăzută
la alin.(2) art.1852 CP RM şi infracţiunea de practicare ilegală a activităţii de întreprinzător (art.241 CP
RM) în ipoteza de desfăşurare ilegală a activităţii de
întreprinzător fără utilizarea mărcilor comerciale şi
de fabrică, în cazul în care folosirea lor este prescrisă
de legislaţie (ipoteză prevăzută la lit.d) art.125 CP
RM). În conformitate cu Legea Republicii Moldova privind protecţia mărcilor, înregistrarea mărcii
conferă titularului dreptul exclusiv asupra acesteia.
Dreptul exclusiv asupra mărcii produce efecte pentru terţi începând cu data publicării în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială al Republicii Moldova sau cu data înscrierii în Registrul internaţional a
datelor referitoare la înregistrarea mărcii. Din acest
moment, neutilizarea de către terţi a mărcii atrage
răspunderea conform art.241 CP RM.
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Abstract

The author of this paper aims to identify the criteria of delimitation between the offense referred
to in para. (2) Article1852 CC RM and the offense of
practicing illegal business activity (Art.241 CC RM)
in the case of illegal conduct of entrepreneurial
activity without the use of trade and works marks,
where their use is prescribed by law (case referred
to in letter d) Article 125 CC RM). In accordance
with the Law of the Republic of Moldova on the
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Protection of Trademarks, registration of trademark
confers on its holder the exclusive right on it. The
exclusive right on the trademark produces effects
for the third parties from the date of publication
in the Official Bulletin of Industrial Property of the
Republic of Moldova or the date of entry into the
International Register of data on registration of the
mark. From this moment, non-use of the mark by
third parties attracts liability under Art.241 CC RM.

drept de autor şi drepturi conexe/
copyright and related rights

Unele probleme privind evaluarea
dreptului de autor în condiţii de maximă
necesitate, raportate la valoarea de piaţă

|

Viorica NAGACEVSCHI,
preşedinte al Oficiului Republican
al Drepturilor de autor

E

valuarea unui drept de autor devine necesară
și exponențial avantajoasă pentru societate în

situația în care aceasta se regăsește în ipostaza de a solicita despăgubiri în urma unui prejudiciu adus unui drept
de proprietate intelectuală, situație în care se solicită
evaluarea prejudiciului.

Legislația în vigoare a Republicii Moldova privind domeniul în cauză este bazată pe Legea cu
privire la evaluare nr.989-XV din 18.04.2002, Regulamentul cu privire la atestarea evaluatorilor obiectelor de proprietate intelectuală din 2003 și Legea
cu privire la dreptul de autor și drepturile conexe
nr.139 din 02.07.2010.
Conform art.7 al legii cu privire la dreptul de
autor și drepturile conexe, obiecte ale dreptului de
autor sunt următoarele:
a) operele literare (povestiri, eseuri, romane, poezii etc.);
b) programele pentru calculator care se protejează ca şi operele literare;
c) operele ştiinţifice;
d) operele dramatice şi dramatico-muzicale,
scenariile şi proiectele de scenarii, libretele, sinopsisul filmului;
e) operele muzicale cu sau fără text;
f) operele coregrafice şi pantomimele;

g) operele audiovizuale;
h) operele de pictură, sculptură, grafică şi alte
opere de artă plastică;
i) operele de arhitectură, urbanistică şi de artă
horticolă;
j) operele de artă aplicată;
k) operele fotografice şi operele obţinute printr-un
procedeu analog fotografiei;
l) hărţile, planşele, schiţele şi lucrările tridimensionale din domeniul geografiei, topografiei, arhitecturii şi din alte domenii ale ştiinţei;
m) bazele de date;
n) alte opere.
Examinând lista expusă mai sus, constatăm
că avem o multitudine de obiecte care, în cazul
tranzacționării lor, trebuie evaluate în raport cu
adaosul exact de valoare conferit acestor active intangibile.
De ce este necesar de a evalua un drept de autor
sau un obiect al dreptului de autor?
1. În primul rând, pentru estimarea prejudiciului, în situația în care este necesar de a cere o despăgubire pentru încălcarea unui drept de autor.
Odată cu dezvoltarea intensivă a tehnologiilor
informaționale, Internetul a devenit una din sursele
necontrolabile prin care se încalcă flagrant drepturile de autor. Oricât de corect şi prudent vei proceda
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cu opera ta, descoperi într-un târziu că cineva deja
o folosește, chiar dacă tu n-ai transmis nimănui
acest drept. Or, în cazul lipsei contractului de autor
sau atunci când contractul este încheiat cu grave
încălcări legislative, părțile ajung numaidecât în
instanța de judecată, unde sumele disputate – „mărul discordiei” – sunt adeseori „luate din pod”, adică
nu au niciun suport legal.
2. În al doilea rând: pentru a accede la succesiunea masei succesorale care face obiectul moștenirii.
Sunt cunoscute cazuri concrete când opera literară a celor mai renumiţi oameni de artă nu poate
fi nicidecum evaluată. Cine ne poate edifica, de
exemplu, asupra valorii (în bani) a operei lui Grigore
Vieru sau a frescelor lui Vasile Cojocaru, mare pictor moldovean? Deocamdată, nimeni. În conformitate cu legea cu privire la notariat, pentru a obține
certificatul de moștenitor legal sau testamentar pe
bunurile succesorale este nevoie, în primul rând,
ca acestea să fie evaluate. Şi atunci ne întrebăm: ce
act a stat la baza intrării în dreptul de moștenitor al
obectelor dreptului de autor în cazul personalităţilor menţionate mai sus?
3. În al treilea rând: pentru ca acest drept de
autor sau obiect al dreptului de autor să poată servi
ca garanție pentru credite.
Astăzi companiile vând și cumpără active necorporale. Activitatea economică sau financiară a multor autori nu este nici pe departe înfloritoare. Astfel,
dreptul de autor ar putea constitui un mijloc accesibil de obținere a unor surse financiare pentru crearea, editarea și promovarea pe piață a mai multor
opere care, în lipsa mijloacelor financiare necesare,
nu pot fi publicate, prinzând praf pe rafturile editurilor, în aşteptarea unor vremuri mai favorabile.
Am enumerat doar trei cauze care vorbesc despre
necesitatea stringentă de a dezvolta domeniul evaluării dreptului de autor. Conform datelor statistice,
în prezent avem nu mai mult de 19 persoane licenţiate în evaluarea respectivului drept. Dintre acestea,
doar 2 persoane au fost angajate în cazuri concrete
de stabilire a valorii unor lucrări artistice, şi anume:
Buga Larisa, care a evaluat un film artistic, şi Cravcenco Raisa, care a evaluat linia melodică a unui film.
Poate că au existat şi alte cazuri similare, cert este
faptul că încă nu a evaluat nimeni o piesă muzicală
sau un text literar, un vers sau un scenariu de teatru.
Cauza acestei situaţii deplorabile rezidă în lipsa
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unei metodologii de calculare a obiectelor dreptului de autor în Republica Moldova. Dacă ne referim,
prin analogie, la acţiunile notariale, domeniu care
îmi este bine cunoscut, aici există o metodologie
clară, aplicându-se anumite taxe de la care poţi deroga în sus şi nicidecum sub limita acestora.
În atare cazuri, statul are numai de câştigat, fiindcă taxa de stat se varsă zilnic la Trezoreria Băncii Naţionale, iar plata pentru serviciul notarial – la fiecare
sfârşit de lună. Totuşi, constatăm cu regret că autorii
de vârsta a treia trăiesc sub limita existenţei. De multe ori suntem impuşi de situaţie să le solicităm organizaţiilor de gestiune colectivă (OGC) desfăşurarea
unor acţuni de binefacere, inclusiv împărţirea onorariilor aparţinând unor autori activi către cei care astăzi sunt mai rar difuzaţi. Evident, aceste iniţiative nu
constituie o normă, ci doar un gest uman de a veni în
ajutorul creatorilor rămaşi fără surse de subzistenţă.
La momentul actual, din cauza că nu cunoaştem
valoarea economică a unui text muzical, a unei melodii, a unui film etc., utilizatorii dreptului de autor
şi drepturilor conexe oferă OGC-urilor plăţi de 5001500 de lei pe lună pentru 720 de ore de difuzare a
operelor autorilor solicitaţi. Având în republică aproximativ 3000 de autori, plus cei străini, difuzați, de
asemenea, frecvent la posturile noastre de radio şi
TV, cum am putea împărţi aceşti 500-1500 de lei celor care n-au dormit nopţile, creând aceste valoroase
opere artistice? Un calcul rudimentar demonstrează
că fiecare minut din cele 720 de ore le va aduce autorilor aproximativ 0,02 bănuți. În asemenea situaţie, cum s-ar spune, comentariile sunt de prisos.
Cu siguranţă, problema abordată necesită o atitudine cât mai serioasă din partea instituţiilor de resort, determinându-le să întreprindă fără întârziere
acţiunile necesare pentru redresarea situaţiei.
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Abstract

Evaluarea unui drept de autor devine necesară și
exponențial avantajoasă pentru societate în situația
în care aceasta se regăsește în ipostaza de a solicita despăgubiri în urma unui prejudiciu adus unui
drept de proprietate intelectuală, situație în care se
solicită evaluarea prejudiciului. În Republica Moldova evoluţia domeniului evaluării drepturilor de autor este în fază incipientă şi există mai multe probleme stringente care îşi aşteaptă soluţionarea, unele
dintre acestea fiind abordate în prezentul articol.

Assessment of a copyright becomes necessary and exponentially beneficial to society when it
is found in a position to claim compensation following a damage caused to an intellectual property
right, a situation which calls for the assessment of
damage. In the Republic of Moldova the copyright
assessment field is in its infancy and there are more
pressing issues awaiting resolution, some of them
being addressed in this article.
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Oportunităţi şi riscuri în cazurile
de înregistrare sau neînregistrare a mărcii
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expert, Secţia mărci internaţionale, AGEPI

P

ractica judiciară economică atestă cazuri frecvente când unele persoane fizice sau juridice în-

registrează ilicit mărcile comerciale care aparţin altor
persoane, evident, fără consimţământul acestora. Astfel,
persoanele în cauză devin proprietari ai mărcilor create
şi promovate de către concurenţii lor, folosind drepturile
obţinute în mod nelegal si neloial. În consecinţă, datorită

acestor conflicte de ordin concurenţial, sunt defavorizaţi toţi participanţii la piaţa de mărfuri şi servicii
agenţii economici, cât şi consumatorii de rând.

– atât

De remarcat faptul că în republica noastră nu
toţi agenţii economici conştientizează riscurile la
care se expun neînregistrându-şi mărcile ce le aparţin conform dreptului de proprietate. Majoritatea
firmelor nu apelează la serviciile specializate în
domeniul PI decât în momentele critice, în special,
după ce au fost implicate în vreun proces de judecată, făcând obiectul unor cauze civile, administrative,
iar uneori chiar şi penale.
Cazurile din practica judiciară pe care le vom
prezenta în continuare demonstrează elocvent
gravitatea problemelor survenite în cazurile de neînregistrare a mărcii sau de înregistrare a acesteia
pe numele unui alt agent economic, în scopul de a
profita de succesul unei întreprinderi, concurente
sau neconcurente, fără a face eforturi financiare, intelectuale şi promoţionale proprii, adică folosinduse de rodul muncii străine.
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Este necesar să conştientizăm faptul că simpla
înregistrare a firmei la Camera Înregistrării de Stat
nu este suficientă pentru protejarea denumirii comerciale sau a mărcii întreprinderii. Această autoritate înfăptuieşte prin intermediul oficiilor sale
teritoriale doar înregistrarea de stat a persoanelor
juridice şi a întreprinzătorilor individuali, constituiţi
pe teritoriul Republicii Moldova, nu însă şi înregis-

Cazul 1
(Privind anularea înregistrării mărcii nr. 10032,
titularul mărcii – Josan Ion)
Instanţa a hotărât: se admite acţiunea OAO Faberlic RU, referitor la anularea înregistrării mărcii.
Este cerută anularea înregistrării mărcii fL FABERLIC,
înregistrată pe numele persoanei fizice pentru toate produsele.
În motivarea acţiunii, OAO Faberlic RU a indicat
că compania este titularul a două mărci înregistrate
conform procedurii internaţionale. Totodată, FABERLIC reprezintă denumirea de firmă a companiei,
bine cunoscută în lume la momentul depunerii cererii de către persoana fizică, deci aceasta din urmă
ştia sau putea să ştie despre existenţă mărcilor
(marca a fost utilizată de către companie din 1997 –
pe produse, documente ale companiei, la expoziţii
şi în Internet). Nu este deloc de neglijat şi faptul că
consumatorii vor fi induşi în eroare privitor la produs şi producător.
Instanţa de judecată a constatat riscul inducerii
în eroare a consumatorului, creându-se astfel o
asociere cu producătorul mărfurilor deja cunoscute.
S-a menţionat, de asemenea, faptul că marca este
declarată nulă, din moment ce s-a acţionat cu rea-

credinţă, ţinându-se cont şi de faptul că s-a acţionat
în scop de blocaj. Totodată, persoana fizică a ştiut
sau putea să ştie despre existenţa mărcilor respective, întrucât compania era deja titularul unor mărci
internaţionale.

proprietate industrială/
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trarea obiectelor de PI, şi nici nu conferă protecţie
mărcilor de produs/serviciu. De aceea, chiar dacă
înregistrarea unei firme s-a făcut la nivel naţional,
există riscul ca o altă persoană să înregistreze denumirea/marca ce aparţine firmei respective – la
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală
(AGEPI), organ guvernamental specializat, investit
cu dreptul de a înregistra şi elibera, în numele statului, certificate de înregistrare a mărcilor.
Astfel, pentru a avea siguranţa afacerii proprii,
este necesar ca agentul economic să-şi înregistreze
drepturile de PI la AGEPI. Or, anume titlul de protecţie care apare sub forma certificatului de înregistrare a mărcii, eliberat de către AGEPI, confirmă drepturile dobândite prin înregistrarea mărcii respective
pe teritoriul Republicii Moldova. De altfel, drepturile asupra mărcilor pot fi dobândite şi protejate pe
teritoriul ţării noastre şi prin înregistrarea internaţională (conform Aranjamentului de la Madrid privind înregistrarea internaţională a mărcilor) si/sau
prin recunoaşterea mărcii ca fiind notorie.

Cazul 2
(Privind cererea de înregistrare a mărcii CELENTANO PIZZA CELENTANO nr. 020523, pe numele lui
Zarkhin Mark)
Instanţa de judecată a hotărât: nu se admite înregistrarea în calitate de marcă combinată a semnului CELENTANO PIZZA CELENTANO pe numele
persoanei fizice Zarkhin Mark, constatându-se că
marca solicitată conţine numele de familie Celentano. Persoana terţă Adriano Celentano, fiind concomitent şi titular al mărcilor internaţionale cu acelaşi nume, a contestat înregistrarea acestei mărci
pe drept. Totodată, afară de elementul CELENTANO
marca solicitată nu conţine alte elemente distinctive (cuvântul PIZZA şi steagul Italiei nu pot beneficia de protecţie separată), deci probabilitatea confuziei este categorică.
La examinarea cazului s-a luat în considerare, de
asemenea, faptul că semnul este similar cu mărcile
lui Adriano Celentano şi că există riscul de asociere
cu imaginea şi renumele cântăreţului/actorului, astfel prejudiciindu-i-se drepturile şi în cadrul prestării
serviciilor. Semnul propus spre înregistrare conţine
numele unei personalităţi notorii, ceea ce face imposibilă înregistrarea fără consimţământul acesteia.
Cazul 3
(Privind interzicerea comercializării produselor
cu marca Şofran şi Şafran, interzicerea folosirii
mărcii respective de către Armicom S.R.L.)
Şafranăx S.R.L. a depus o cerere de chemare în
judecată împotriva Armicom S.R.L., cu privire la
interzicerea folosirii mărcii comerciale, denumirii
Şofran şi Şafran, interzicerea comercializării
produselor cu marca dată pe piaţa de desfacere a
Republicii Moldova, încasarea prejudiciului material de 305.000 lei, prejudiciului moral în mărime de
30.000 lei, precum şi a cheltuielilor de judecată.
Din start, reclamantul a ţinut să sublinieze faptul că el a întreprins toate măsurile pentru a obţine
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certificatul de înregistrare a mărcii cu denumirea
respectivă, obţinând în cele din urmă titlul de protecţie.
Însă, la un anumit moment, compania a constatat că în ultima perioadă a scăzut brusc indicele
de comercializare a pâinii cu denumirea ŞAFRAN.
În rezultatul efectuării unor investigaţii, reclamantul a stabilit că pâinea cu denumirea ŞOFRAN este
comercializată, de asemenea, de către agentul economic Armicom S.R.L.. Drept consecinţă, s-a redus
substanţial cantitatea mărfii vândute de compania
cu drepturi obţinute prin înregistrare, cauzându-i-se
un prejudiciu material în proporţii deosebit de mari.
Utilizând în mod intenţionat denumirea comercială ŞOFRAN, concurentul înregistra, în rezultatul
creşterii vânzărilor, beneficii semnificative pe seama reclamantului. Însă reclamantul investise mijloace financiare considerabile pentru procurarea
unor utilaje performante, precum şi în publicitate,
astfel obţinând un produs destul de cunoscut; marca ŞAFRAN se bucură de popularitate pe piaţa de
desfacere din Republica Moldova.
Astfel, instanţa a stabilit că Şafranăx S.R.L. a înregistrat pe drept marca ŞAFRAN pe numele său,
obţinând odată cu titlul de protecţie şi dreptul de
a interzice terţilor utilizarea în activitatea lor comercială, pentru a profita astfel de renumele mărcii, a
semnului identic cu marca înregistrată, fapt ce ar
genera confuzii şi în percepţia consumatorilor. De
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asemenea, au fost adoptate decizii corecte privind
repararea prejudiciului cauzat de folosirea ilegală a
mărcii, precum şi a prejudiciului moral cauzat titularului mărcii.
Consideraţii finale
Un nume bine ales conferă unicitate şi siguranţă
unei afaceri, cu condiţia ca acest nume sa fie protejat ca marcă. Înregistrarea legală a mărcii garantează expres consumatorului autenticitatea, originea,
calitatea produsului/serviciului protejat de marcă,
iar producătorului – posibilitatea de a deveni proprietarul absolut al mărcii, cu drept de proprietate,
drept de a dispune, a folosi, a transmite şi a interzice folosirea acesteia. Astfel, utilizarea drepturilor
exclusive asupra mărcilor devine un instrument
important ce serveşte la dezvoltarea potenţialului
competitiv al produsului/serviciului.
Referinţe

1. Legea privind protecţia mărcilor nr. 38-XVI
(adoptată la 29.02.2008, în vigoare din 06.09.2008)
2. www.agepi.gov.md
3. www.cis.gov.md
4. www.unece.org/fileadmin/DAM/ceci/ppt_presentations/2011/SubRegCapBuild_Chisinau/Cenusa.pdf

Rezumat

Abstract

Cazurile din practica judiciară prezentate în articol demonstrează elocvent gravitatea problemelor
survenite în cazurile de neînregistrare a mărcii sau
de înregistrare a acesteia pe numele unui alt agent
economic, în scopul de a profita de succesul unei
întreprinderi, concurente sau neconcurente, fără a
face eforturi financiare, intelectuale şi promoţionale
proprii, adică folosindu-se de rodul muncii străine.

Cases of legal practice presented in the article
eloquently demonstrate how complicated can become a problem of non-registration of the mark or
of its registration in the name of another economic
agent, in order to take advantage of the success of
an enterprise, whether competing or noncompeting, without making own financial, intellectual and
promotional efforts, that is using the fruit of foreign
labor.
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Soiurile de plante – obiecte
ale proprietăţii intelectuale

|
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expert principal,

S

elecţia sau ameliorarea plantelor reprezintă o
evoluţie a plantelor reglată de fiinţele umane în

conformitate cu necesităţile şi dorinţele acestora.

Pe măsură ce omul conştientizează legile materiei vii, se extind şi posibilităţile sale de influenţare
direcţionată asupra dezvoltării plantelor pe calea
necesară. În acest sens, activitatea creatoare a amelioratorului se aseamănă mult cu munca creatoare a
inventatorului. La fel ca şi inventatorul, amelioratorul se implică în procesul de modificare a obiectului,
direcţionându-i evoluţia spre obţinerea rezultatului
final planificat. Însă, spre deosebire de inventator,
care operează cu obiecte neînsufleţite, amelioratorul lucrează cu sisteme vii ale naturii. Specificul
obiectului în cauză se reflectă semnificativ nu doar
asupra metodelor aplicate în vederea creării unor
soiuri noi de plante, dar şi asupra formelor de recunoaştere publică a rezultatelor.
În majoritatea ţărilor lumii, soiurile noi de plante
sunt considerate drept obiecte specifice ale proprietăţii intelectuale. Chiar dacă sunt asemănătoare cu
invenţiile, regimul lor juridic nu coincide pe deplin
cu al acestora. E drept că, la fel ca şi invenţiile, ele
constituie soluţia unor probleme şi obiective practice determinate. Însă, spre deosebire de domeniul
invenţiilor, în care metodele şi rezultatul soluţionării
problemelor practice sunt de ordin tehnic, în sfera
creării soiurilor de plante problemele se rezolvă
prin metode şi cu ajutorul resurselor biologice.

Apriori, rezultatul activităţii amelioratorului
trebuie să-l constituie rezolvarea unei probleme
practice concrete, care constă în selecţia unui nou
soi cu calităţile necesare consumatorului. Acestea
sunt aşa-numitele caractere agronomic valoroase.
O simplă prezentare a problemei nu este protejată de lege, chiar dacă sunt relevate şi anumite elemente creative. Este necesar de a expune nu doar
caracteristicele soiului de plantă ce urmează să fie
obţinut, dar şi desfăşurarea întregului proces de selecţie care a condus la obţinerea unui soi nou, testat
ulterior conform cerinţelor prevăzute de lege.
Soluţionarea sarcinii privind obţinerea unui soi
de plantă constituie baza realizărilor selecţiei, reprezentând esenţa obiectului de proprietate intelectuală, pe care îl delimitează de alte rezultate ale
activităţii intelectuale. Acest fapt se manifestă şi în
procesul obţinerii soiurilor noi de plante, indiferent
dacă acestea sunt sau nu ocrotite de lege. Pentru a
fi protejate ca obiecte ale proprietăţii intelectuale,
soiurile noi trebuie să corespundă unor caracteristici suplimentare, cu alte cuvinte, să îndeplinească
criteriile de brevetabilitate prevăzute de legislaţie.
La acestea se referă:
▪▪ distinctivitatea;
▪▪ uniformitatea;
▪▪ stabilitatea;
▪▪ noutatea.
Noutatea este una din cele mai importante ca-
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racteristici ale unui soi, pentru a fi brevetat atât
în Republica Moldova, cât şi în alte ţări membre
ale Uniunii Internaţionale pentru Protecţia Soiurilor de Plante (UPOV). Articolul 10 din Legea
nr. 39 din 29.02.2008 privind protecţia soiurilor de plante (în continuare – Lege) stipulează:
(1) Soiul este considerat nou dacă, la data depunerii cererii de brevet la Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (în continuare – AGEPI) sau la data
priorităţii revendicate, materialul de înmulţire sau
recoltat al soiului nu a fost vândut, nici nu a fost pus
la dispoziţia terţilor de către ameliorator sau cu consimţământul acestuia în scopul exploatării soiului:
a) pe teritoriul Republicii Moldova – cu mai mult
de un an înainte de data depunerii cererii de brevet;
b) pe teritoriul altor state – cu mai mult de 4 ani
înainte de data depunerii cererii de brevet, iar în cazul arborilor şi viţei de vie – cu mai mult de 6 ani
înainte de data depunerii cererii de brevet.
Distinctivitatea. Soiul corespunde criteriului
de distinctivitate, dacă se deosebeşte clar, prin cel
puţin unul sau mai multe caractere relevante care
rezultă dintr-un anumit genotip sau dintr-o combinaţie de genotipuri, de orice alt soi notoriu
cunoscut la data înregistrării cererii de brevet la
AGEPI sau, după caz, la data priorităţii revendicate.
(2) Distinctivitatea unui soi este definită prin caractere ce pot fi recunoscute şi descrise cu precizie
(art. 7 (1), (2)).
Uniformitatea. Soiul este considerat uniform
dacă, luând în considerare variaţiile ce rezultă din
particularităţile lui de reproducere, plantele soiului
rămân suficient de uniforme în expresia caracterelor incluse în examinarea distinctivităţii soiului, precum şi a altor caractere folosite pentru descrierea
soiului (art. 8).
Stabilitatea. Soiul este considerat stabil dacă,
după înmulţiri repetate sau la sfârşitul fiecărui ciclu
de înmulţire, caracterele relevante pentru stabilirea
distinctivităţii şi orice alte caractere folosite pentru
descrierea soiului rămân invariabile (art. 9).
În cazul dat, o importanţă majoră capătă însăşi
noţiunea obiectului de proprietate intelectuală
menţionat anterior. Deci soi este un grup de plante
aparţinând unui singur taxon botanic de cel mai jos
rang cunoscut care, indiferent dacă corespunde pe
deplin sau nu condiţiilor de acordare a protecţiei
prin brevet, poate fi:
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▪▪ definit prin expresia caracterelor rezultând
dintr-un anumit genotip sau dintr-o anumită combinaţie de genotipuri; expresia caracterelor materialului soiului de acelaşi tip poate fi variabilă sau
invariabilă, gradul de variabilitate fiind determinat
de genotip sau de combinaţia de genotipuri;
▪▪ distinct faţă de orice alt grup de plante prin
expresia a cel puţin unuia dintre caractere;
▪▪ considerat ca o entitate, având în vedere proprietatea sa de a fi reprodus fără vreo modificare.
Categorii ale soiului sunt clona, linia, hibridul, materialul soiului fiind prezentat prin seminţe, plante
întregi sau părţi de plante capabile să reproducă
plante întregi.
În Republica Moldova, soiurilor de plante le este
oferită o protecţie juridică specială prin eliberarea
unui brevet pentru soi de plantă. Articolul 11 din
Lege stipulează că dreptul la brevet aparţine amelioratorului sau succesorului său în drepturi. Aşadar,
ţinând cont de cele menţionate anterior, se evidenţiază două categorii de drepturi:
▪▪ drepturi morale – drepturile autorului asupra
soiului de plantă;
▪▪ drepturi patrimoniale – drepturile titularului
brevetului pentru soi de plantă.
De cele mai multe ori autorul soiului de plantă
este amelioratorul sau un grup de amelioratori care
au obţinut sau au descoperit şi dezvoltat soiul. Anume persoanei în cauză sau grupului respectiv de
persoane le aparţine dreptul de autor asupra soiului. Acest drept nu poate fi retras şi este nelimitat în
timp. Drepturile morale ale autorului sunt stabilite
în Legea dreptului de autor şi a drepturilor conexe
nr. 139 din 02.07.2010, articolul 10, în care este stipulat că autorul beneficiază de dreptul la paternitate, dreptul la nume, dreptul la respectarea integrităţii obiectului de proprietate intelectuală, dreptul la
divulgare şi dreptul la retractare.
Drepturile patrimoniale asupra soiurilor de plante le revin titularilor de brevet pentru soi de plantă,
care pot să fie amelioratorii soiului sau alte persoane decât acestea. Articolul 15 din Lege stipulează:
(1) Titularul de brevet are dreptul exclusiv asupra brevetului şi asupra soiului protejat prin brevet,
care constă în dreptul de a exploata soiul, dreptul de a dispune de brevet şi de soi, dreptul de a interzice terţilor să efectueze fără autorizaţia sa următoarele acţiuni referitoare la materialul soiului sau
materialul recoltat al soiului protejat:

cazul speciilor pentru care aceasta nu deţine colecţii de referinţă (art. 46(2) p. b); c)). În cadrul examinării tehnice, Comisia de stat poate folosi rezultatele
testărilor deja efectuate sau care se efectuează la
moment de către o structură competentă dintr-un
stat membru al UPOV, unde solicitantul şi-a prezentat materialele cu consimţământul şi cu respectarea
condiţiilor impuse de organul competent respectiv.
Comisia de stat poate examina, de asemenea, rezultatele testărilor deja efectuate de către solicitant, şi
poate să ţină cont de acestea (art. 46(3)).
În baza rezultatelor obţinute, Comisia de stat întocmeşte un raport de examinare tehnică, pe care îl
transmite către AGEPI în vederea adoptării deciziei
de acordare a brevetului pentru soi de plantă, cu obţinerea drepturilor exclusive asupra soiului, sau de
respingere a cererii de brevet pentru soi de plantă.
În acest mod, soiul nou de plantă obţinut sau
descoperit şi dezvoltat de către ameliorator în ţara
noastră devine obiect al proprietăţii intelectuale, fiind protejat de lege.
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a) producerea sau reproducerea (în scopul înmulţirii);
b) condiţionarea în scopul înmulţirii;
c) oferirea spre vânzare;
d) vânzarea sau alte forme de comercializare;
e) exportul;
f) importul;
g) stocarea în scopul efectuării acţiunilor menţionate la lit. a)-f).
Este relevantă şi informaţia privind durata protecţiei în Republica Moldova a soiului prin brevet
pentru soi de plantă, care se extinde până la 25 de
ani, iar în cazul soiurilor de viţă de vie, cartof şi arbori – până la 30 de ani, începând de la data publicării menţiunii privind acordarea brevetului în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială.
Aşadar, în ţara noastră, autorităţile oficiale desemnate de stat pentru a se ocupa de înregistrarea
şi testarea tehnică a soiurilor de plante, precum şi de
eliberarea titlurilor de protecţie sunt AGEPI şi Comisia
de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante (CSTSP).
Expertizarea noutăţii soiului prezentat pentru
brevetare se face în baza cercetării informaţiei formulate de solicitant în Cererea de Brevet pentru Soi
de Plantă (CBSP). Însă AGEPI şi CSTSP pot lua în considerare orice informaţie oficială privind comercializarea către persoane terţe a soiului prezentat spre
înregistrare, testare şi brevetare, din publicaţiile oficiale ale ţărilor membre UPOV.
Examinarea tehnică a soiului privind distinctivitatea, uniformitatea şi stabilitatea acestuia este
efectuată de către CSTSP în cadrul centrelor sale de
testare a soiurilor conform listei de specii de plante
aprobate, dar poate fi realizată, de asemenea, şi de
o altă autoritate, desemnată în numele Comisiei de
stat, sau de solicitant, la cererea Comisiei de stat, în

Referinţe

1. Legea nr. 39 din 29.02.2008 privind protecţia soiurilor de plante
2. Regulamentul privind procedurile de depunere
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din 13.08.1997 cu privire la taxele pentru servicii cu
semnificaţie juridică în domeniul protecţiei obiectelor
de proprietate intelectuală

Rezumat

Abstract

În majoritatea ţărilor lumii, soiurile noi de plante
sunt considerate drept obiecte specifice ale proprietăţii intelectuale, beneficiind de protecţie legislativă. În Republica Moldova, acestea sunt protejate
prin Legea nr. 39 din 29.02.2008 privind protecţia
soiurilor de plante, iar autorităţile oficiale desemnate de stat pentru a se ocupa de înregistrarea şi testarea tehnică a soiurilor de plante, precum şi de eliberarea titlurilor de protecţie sunt AGEPI şi Comisia
de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante (CSTSP).

In most countries of the world, new varieties of
plants are considered as specific objects of intellectual property, benefiting from legal protection.
In the Republic of Moldova, they are protected by
Law no. 39 of 29.02.2008 on the Protection of Plant
Varieties, and the official authorities designated by
the state to deal with the registration and technical
testing of plant varieties and the issuance of titles of
protection are AGEPI and the State Commission for
Variety Testing (SCVT).
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Transmiterea drepturilor asupra
desenelor sau modelelor

|
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T

ransmiterea drepturilor asupra desenelor sau modelelor poate avea loc în următoarele situaţii:

- anterior depunerii cererii de înregistrare a desenului

sau modelului la OSIM,

- odată cu depunerea cererii de înregistrare a desenu-

lui sau modelului,

- după depunerea cererii de înregistrare a desenului sau

modelului,

- după eliberarea Certificatului de înregistrare a dese-

nului sau modelului.

Potrivit art.38 din Legea 129/1992, republicată
sunt transmisibile:
- dreptul la eliberarea certificatului de înregistrare a desenului sau modelului (în acest caz
drepturile se transmit anterior depunerii de către
autor sau succesorul său în drepturi a cererii de înregistrare);
- drepturile care decurg din cererea de înregistrare a desenului sau modelului (în acest caz
actul de cesiune se încheie în perioada cuprinsă între data depunerii şi data eliberării certificatului de
înregistrare);
- drepturile născute din înregistrare (după eliberarea certificatului de înregistrare).
Transmiterea se poate face pe cale succesorală,
cesiune sau licenţă.
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SUCCESIUNEA
Drepturile patrimoniale născute în legătură cu
desenele sau modelele realizate pot face obiectul
transmiterii de drepturi prin succesiune.
În cazul transmiterii drepturilor prin succesiune
se vor aplica regulile dreptului comun pentru stabilirea masei şi cotelor cuvenite succesorilor, iar în
ceea ce priveşte durata lor se aplică legea specială.
Succesiunea poate fi legală sau testamentară.
Prin succesiune legală se poate înţelege modul
de transmitere a drepturilor prin efectul legii. Dacă
este vorba despre o succesiune pe cauză de moarte, în cadrul masei succesorale trebuie să fie menţionate distinct titlurile de proprietate intelectuală.
Deşi legea nu o menţionează, este evident că
transmiterea drepturilor patrimoniale, în cazul persoanelor juridice, poate avea loc şi prin divizare, fuziune, lichidare, absorbţie.
În cazul reorganizării persoanei juridice, cum ar fi
comasarea sau divizarea, trebuie să fie menţionate
expres în patrimoniul acesteia titlurile de proprietate intelectuală.
Drepturile de proprietate intelectuală fac parte
din patrimoniul persoanei juridice şi constituie active necorporale. Pentru a putea trece în patrimoniul
succesorului persoanei juridice, trebuie să fie menţionate ca elemente de patrimoniu.

CESIUNEA
Legea specială nu reglementează cesiunea desenelor sau modelelor înregistrate. În lipsa dispoziţiilor speciale, jurisprudenţa consideră cesiunea ca
fiind o variantă a contractului de vânzare-cumpărare, aplicându-i regulile din această materie.
Transmiterea prin cesiune a desenelor sau modelelor se face în baza unui contract, care trebuie să
îmbrace forma scrisă în vederea opozabilităţii faţă
de terţi.
Cesiunea drepturilor asupra desenelor sau modelelor se poate realiza şi cu titlu gratuit.
Părţile contractului de cesiune sunt cedentul
(persoana care transmite drepturile) şi cesionarul
(cel care preia drepturile).
Părţile în contractul de cesiune pot fi atât persoane fizice, cât şi juridice.
În cazul în care una dintre părţi este o persoană
juridică, contractul trebuie semnat de reprezentantul legal al acesteia (administrator, preşedinte sau
directorul general al firmei).
După cum se ştie, cesiunea poate fi totală sau
parţială. Cesiunea totală se referă la totalitatea
drepturilor conferite de certificatul de înregistrare,
iar parţială, atunci când se referă numai la o parte
din drepturile conferite de certificatul de înregistrare (la conţinutul drepturilor transmise – de fabricare
şi comercializare sau numai unul dintre acestea ori
o cotă din drepturi).

Pentru a se putea face transmiterea drepturilor
prin cesiune, urmează să fie îndeplinite următoarele condiţii:
▪▪ desenul sau modelul trebuie să existe
(aceasta presupune ca durata protecţiei să nu fi
expirat, titularul să nu fi fost decăzut ca urmare a
neplăţii taxelor de menţinere în vigoare şi eliberare
a certificatului de înregistrare etc.);
▪▪ să fie în comerţ;
▪▪ drepturile să fie determinabile (pot face
obiect al cesiunii şi drepturile viitoare, dar acestea
trebuie să fie determinabile);
▪▪ cedentul trebuie să fie titularul dreptului
cesionat.
Cedentul poate fi autorul desenului sau modelului sau succesorul său legal, solicitantul unei înregistrări a desenului sau modelului, titularul certificatului de înregistrare a desenului sau modelului.
Transmiterea drepturilor prin cesiunea desenelor sau modelelor are ca obiect bunuri incorporale, acestea se supun regulilor de drept comun
(art.1318 din Codul civil), astfel încât predarea se
realizează prin remiterea titlurilor, sau prin uzul ce
face cumpărătorul de aceste bunuri, cu consimţământul vânzătorului, care are obligaţia de a tolera
actele de exploatare săvârşite de cesionar.
Totodată, potrivit prevederilor art.1325 din Codul civil, cedentul are obligaţia de a preda lucrul
şi accesoriile sale şi tot ce a fost destinat uzului său
perpetuu, presupunând furnizarea de către cedent
a planurilor, schiţelor, programelor de calculator etc.
Obligaţia cesionarului este aceea de a plăti preţul cesiunii de exploatare a obiectului cesiunii şi de
a evita decăderea sa din drepturi prin neplata taxelor legale.
Atunci când transmiterea drepturilor sunt născute din certificatul de înregistrare, durata contractului
este limitată în timp. Durata contractului de cesiune
poate fi de maxim 25 ani, adică pe toată perioada
de protecţie a certificatului de înregistrare.
O clauză a contractului de cesiune cu o durată
mai mare de 25 ani este nulă de drept.
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În cazul transmiterii drepturilor prin succesiune
testamentară, este necesar ca în testament să fie
evidenţiate titlurile de proprietate intelectuală pentru a putea fi testate.
Ca să procedeze la înscrierea transmiterii de
drepturi prin succesiune, succesorul trebuie să
depună la OSIM Certificatul de moştenitor, în
care să se menţioneze numărul Certificatului de înregistrare a desenului sau modelului.
Transmiterea de drepturi prin succesiune se comunică la OSIM în vederea înscrierii în Registrul cererilor depuse sau în Registrul desenelor sau modelelor şi se publică în BOPI– D.M. în luna imediat
următoare celei în care a fost făcută înscrierea, acestea fiind opozabile terţilor numai după publicare.
Urmare solicitării privind înscrierea acestor transmiteri de drepturi, OSIM comunică titularului numărul BOPI– D.M. în care s-a făcut această înscriere.

ÎNSCRIEREA DREPTURILOR
Cadrul legal ce reglementează înscrierea transmiterii de drepturi:
▪▪ Legea nr.129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor, republicată (art.38 şi 39),
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▪▪ H.G. 211/2008 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr.129/1992 privind
protecţia desenelor şi modelelor (art.41-42),
▪▪ Legea nr. 831/2005 pentru modificarea şi
completarea OG nr.41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de
utilizare a acestora (Anexa 5 pct.14, lit.a)),
▪▪ prevederi de drept comun.

Documentele necesare înscrierii transmiterii de
drepturi:
▪▪ cererea de înscriere a schimbării titularului,
▪▪ contractul de cesiune,
▪▪ taxa prevăzută de lege.
Conform art.44 din H.G. nr.211/2008, pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii
nr.129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor, cererea de înscriere a schimbării titularului se
prezintă în scris şi sub semnătură de către titularul anterior schimbării sau de noul titular.
Cererea trebuie să conţină următoarele elemente:
a. solicitarea expresă privind înscrierea schimbării
titularului;
b. numărul certificatului de înregistrare la care se
referă cesiunea;
c. numele şi adresa titularului anterior schimbării,
precum şi numele şi adresa noului titular;
d. data schimbării titularului;
e. când noul titular este străin, denumirea statului al cărui cetăţean este ori în care noul titular îşi are
domiciliul sau sediul ori acesta are o întreprindere în
înţelesul art.3 din Convenţia de la Paris;
f. modalitatea de transmitere a drepturilor;
g. durata transmiterii drepturilor.
Este suficient să se depună o singură cerere
chiar dacă schimbarea se referă la mai multe certificate de înregistrare ale aceleiaşi persoane, cu condiţia ca schimbarea titularului să fie aceeaşi pentru
toate certificatele de înregistrare, iar numerele tuturor certificatelor să fie indicate în aceasta.
Cererea şi documentele, pe baza cărora se va
opera transmiterea de drepturi, trebuie să fie depuse la OSIM în câte un exemplar pentru fiecare
certificat de înregistrare menţionat în cerere.
Când transmiterea rezultă dintr-un contract, cererea va fi însoţită de o copie a contractului sau a
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unui extras din acesta, certificată pentru conformitate cu originalul de către un notar public.
În cazul încheierii unui contract de cesiune,
drepturile patrimoniale ale autorului se stabilesc în
acest contract.
Când schimbarea titularului rezultă dintr-o fuziune sau din reorganizarea unei persoane juridice, cererea va fi însoţită de o copie a documentului corespunzător.
Dacă schimbarea vizează numai unul sau o
parte dintre co-titulari şi nu toţi co-titularii, la cerere se va anexa un document semnat de ceilalţi
co-titulari în original, care să conţină acordul expres al acestora cu privire la noul co-titular.
Când schimbarea s-a produs prin efectul legii
sau în baza unei hotărâri judecătoreşti, cererea
va indica şi va fi însoţită de documentul care dovedeşte această schimbare.
OSIM poate solicita dovezi suplimentare, atunci
când are îndoieli privind veridicitatea indicaţiilor din
cerere sau din document, privind înscrierea titularului
ori corectitudinea oricărei traduceri necesare înscrierii.
Înscrierea transmiterii de drepturi asupra desenelor sau modelelor aflate în litigiu se suspendă
până la data rămânerii definitive şi irevocabile a
hotărârilor judecătoreşti cu privire la acestea.
Cererea este considerată a fi depusă numai
după plata taxei prevăzute de lege în anexa 5,
pct.14, lit.a. din Legea nr. 831/2005 pentru modificarea şi completarea OG nr.41/1998 privind taxele
în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora.
În cazul în care printre titulari sunt atât români,
cât şi străini, taxele datorate în comun se plătesc
în EURO.
Potrivit prevederilor art.28, pct.2 din lege, taxele privind protecţia desenelor şi modelelor se plătesc tot în EURO şi atunci când sunt persoane fizice
şi persoane juridice cu domiciliul sau, după caz, cu
sediul în străinătate.
În cazul în care titularul certificatului de înregistrare, noul titular sau mandatarul, după caz, au
depus la OSIM contractul de cesiune sau alte documente ce dovedesc transmiterea de drepturi a
certificatului de înregistrare, într-o limbă străină,
aceştia au obligaţia depunerii traducerii în limba română a documentelor care atestă transmiterea de
drepturi.

LICENŢA
Legea specială nu reglementează licenţa desenelor sau modelelor înregistrate. În lipsa dispoziţiilor speciale, jurisprudenţa consideră că aceasta
trebuie privită ca un contract de locaţiune.
Contractul de licenţă este un contract cu titlu
oneros, comutativ, consensual, dar cu executare
succesivă. În acest caz, nu se transmite un drept de
proprietate, ci numai unul de folosinţă a obiectului
creării sau a certificatului de înregistrare a desenului sau modelului.
Licenţierea drepturilor ce decurg din certificatul
de înregistrare a desenelor sau modelelor trebuie să
îmbrace forma scrisă în vederea opozabilităţii faţă
de terţi.
Părţile contractului de licenţă sunt licenţiatorul
(persoana care cedează dreptul de folosinţă) şi beneficiarul licenţei.
Părţile în contractul de licenţă pot fi atât persoane fizice, cât şi juridice.
După întinderea drepturilor la care dau naştere
licenţele, acestea pot fi:
▪▪ exclusive – când licenţiatorul se obligă să nu
mai transmită drepturile cu privire la exploatarea
desenului sau modelului altor persoane;
▪▪ neexclusive – dacă licenţiatorul îşi conservă
un drept de exploatare a desenului sau modelului
şi altor persoane;
▪▪ totale – dacă se referă la totalitatea drepturilor conferite de certificatul de înregistrare;
▪▪ parţiale – dacă se referă la o parte din drepturile conferite de certificatul de înregistrare.
În cazul contractului de licenţă, beneficiarul nu
poate să transmită dreptul dobândit fără consimţământul titularului certificatului de înregistrare.
În cazul în care una dintre părţi este o persoană
juridică, contractul trebuie semnat de reprezentan-

tul legal al acesteia (administrator, preşedinte sau
directorul general al firmei).
În cazul încheierii unui contract de licenţă, licenţiatorul are următoarele obligaţii: de remitere şi de
garanţie.
Remiterea presupune acceptarea actelor de folosinţă a desenului sau modelului de către licenţiat,
aceasta având un caracter complex, care poate conferi contractului o fizionomie specială (contract de
colaborare).
Obligaţia de garanţie se referă la garantarea licenţiatorului de evicţiune pentru fapta terţilor,
acţionându-i în contrafacere pe acei care tulbură
folosinţa beneficiarului licenţei, fără ca acesta să
aibă obligaţia de garantare a rentabilităţii. În cazul
licenţei exclusive, beneficiarul licenţei poate exercita personal acţiunea în contrafacere împotriva
terţului. Obligaţia de garanţie poate implica şi îndeplinirea obligaţiei de menţinere în vigoare a certificatului de înregistrare etc.
Beneficiarul licenţei are ca principală obligaţie
cea de a plăti preţul. Aceasta înseamnă că beneficiarul trebuie să folosească efectiv desenul sau
modelul care face obiectul contractului de licenţă,
neîndeplinirea acestei obligaţii ducând la rezilierea
contractului din partea titularului certificatului de
înregistrare.
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Transmiterea de drepturi se comunică la OSIM în
vederea înscrierii în Registrul cererilor depuse sau
în Registrul desenelor şi modelelor şi se publică
în BOPI– D.M. în luna imediat următoare celei în
care a fost făcută înscrierea, acestea fiind opozabile
terţilor numai după publicare.
Urmare solicitării privind înscrierea acestor
transmiteri de drepturi, OSIM comunică titularului numărul BOPI– D.M. în care s-a publicat această
înscriere.

ÎNSCRIEREA DREPTURILOR
Cadrul legal ce reglementează înscrierea contractului de licenţă:
▪▪ Legea nr.129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor, republicată (art.38 şi 39),
▪▪ H.G. 211/2008 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr.129/1992 privind
protecţia desenelor şi modelelor (art.41, 43),
▪▪ Legea nr. 831/2005 pentru modificarea şi
completarea OG nr.41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de
utilizare a acestora (anexa 5, pct.14, lit.a), c)),
▪▪ prevederi de drept comun.
Documentele necesare înscrierii transmiterii de
drepturi:
▪▪ cererea de înscriere a licenţei,
▪▪ contractul de licenţă,
▪▪ taxa prevăzută de lege.
Conform prevederilor art.45 din H.G. nr.211/
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2008 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare
a Legii nr.129/1992 privind protecţia desenelor şi
modelelor, cererea de înscriere a unei licenţe se
prezintă în scris şi sub semnătură de către titular
sau beneficiarul licenţei.
Cererea trebuie să conţină următoarele elemente:
a. solicitarea expresă privind înscrierea licenţei;
b. numărul certificatului de înregistrare la care se
referă licenţa;
c. numele/denumirea şi adresa/sediul titularului,
d. numele/denumirea şi adresa/sediul beneficiarului licenţei;
e. indicarea asupra faptului că licenţa este exclusivă sau neexclusivă ori alte indicaţii cu privire la tipul
licenţei;
f. dacă este cazul, denumirea statului al cărui
cetăţean este beneficiarul licenţei sau în care îşi are
domiciliul sau sediul ori acesta are o întreprindere în
înţelesul art.3 din Convenţia de la Paris;
g. data acordării şi durata licenţei.
Este suficient să se depună o singură cerere,
chiar dacă se referă la mai multe certificate de înregistrare ale aceleiaşi persoane, cu condiţia ca
contractul de licenţă să fie acelaşi pentru toate certificatele de înregistrare, iar numerele tuturor certificatelor să fie indicate.
Cererea şi documentele pe baza căreia se va opera înscrierea licenţei trebuie să fie depuse la OSIM
în câte un exemplar pentru fiecare certificat de
înregistrare menţionat în aceasta.
Cererea de înscrierea a licenţei va fi însoţită
de o copie a contractului de licenţă sau a unui
extras din acesta, certificată pentru conformitate cu originalul de către un notar public.
Când licenţa este acordată prin efectul legii
sau în baza unei hotărâri judecătoreşti, cererea

va indica şi va fi însoţită de copia legalizată a hotărârii rămase definitivă şi irevocabilă.
OSIM poate solicita dovezi suplimentare, atunci
când are îndoieli privind veridicitatea indicaţiilor din
cerere sau din document depuse la OSIM ori corectitudinea oricărei traduceri necesare înscrierii.
Înscrierea contractului de licenţă aflat în litigiu
se suspendă până la data rămânerii definitive şi
irevocabile a hotărârilor judecătoreşti cu privire
la acesta.
Cererea este considerată a fi depusă numai
după plata taxei prevăzute de lege în anexa 5,
pct.14, lit.a. din Legea nr. 831/2005 pentru modificarea şi completarea O.G. nr.41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi
regimul de utilizare a acestora.
În cazul în care printre solicitanţi sunt atât români, cât şi străini, taxele datorate în comun se
plătesc în EURO.
Potrivit prevederilor art.28, pct.2 din lege, taxele privind protecţia desenelor şi modelelor se
plătesc tot în EURO şi atunci când sunt persoane
fizice şi persoane juridice cu domiciliul sau, după
caz, cu sediul în străinătate.
În cazul în care licenţiatul, licenţiatorul sau mandatarul, după caz, a depus la OSIM contractul de
licenţă sau alte documente ce dovedesc transmiterea de drepturi a certificatului de înregistrare, într-o
limbă străină, aceştia au obligaţia depunerii traducerii în limba română a documentelor care atestă
transmiterea de drepturi.
Licenţa se comunică la OSIM în vederea înscrierii în Registrul cererilor depuse sau în Registrul desenelor sau modelelor şi se publică în BOPI– D.M.
în luna imediat următoare celei în care a fost făcută înscrierea, acestea fiind opozabile terţilor numai
după publicare.

EVOLUţIA îNSCRIERILOR DE MODIFICĂRI îN SITUAţIA JURIDICĂ
ANII
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FUZIUNI
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0
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0

0

0

11
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0

0

0

0

0

0

6

0

0

193

237

192

131

24

TITULARUL

94

108

91

57

9

MANDATARUL

87

111

86

52

15

AUTORUL

0

0

0

18

0

ALTE MODIFICĂRI FĂRĂ TAXĂ (CONF.HOT.PRIMĂRIE, LEGE, ETC.)

12

18

15

4

0

REZILIERI CONTRACTE
MODIFICĂRI îN SITUAţIA JURIDICĂ = TOTAL

Licenţa se comunică la OSIM în vederea înscrierii în Registrul cererilor depuse sau în Registrul desenelor sau modelelor şi se publică în BOPI– D.M.
în luna imediat următoare celei în care a fost făcută înscrierea, acestea fiind opozabile terţilor numai
după publicare.
Urmare solicitării privind înscrierea acestor transmiteri de drepturi, OSIM comunică titularului numărul BOPI– D.M. în care s-a publicat această înscriere.

1. Legea nr.129/1992 privind protecţia desenelor
şi modelelor industriale. Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1 din 8 ianuarie 1993
2. http://www.monitoruljuridic.ro/index.
php?pag=search&k=punct&p=701
3. http://www.dreptonline.ro/legislatie/legea_
desenelor_modelelor_129_1992_republicata.php
4. http://www.dsclex.ro/coduri/cciv5.htm

Rezumat

Abstract

În lucrare sunt examinate exhaustiv condiţiile şi
modul de transmitere a drepturilor asupra desenelor sau modelelor în România. Aceasta poate avea
loc în următoarele situaţii: anterior depunerii cererii
de înregistrare a desenului sau modelului la OSIM,
odată cu depunerea cererii de înregistrare a desenului sau modelului, după depunerea cererii de
înregistrare a desenului sau modelului, după eliberarea Certificatului de înregistrare a desenului sau
modelului.

In this work are exhaustively discussed the terms and conditions of transfer of rights on industrial
designs in Romania. This can occur in the following
situations: prior to the submission of the application for registration of the industrial design to OSIM,
together with the application for registration of the
industrial design, after the submission of the application for registration of the industrial design, after
the issuance of the Certificate of registration of the
industrial design.
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Роль интеллектуального капитала
в инновационном развитии региона
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В

условиях инновационной экономики важнейшую роль в ее развитии и процветании принад-

лежит человеческому капиталу.

В

свою очередь, ин-

теллектуальный капитал человека, являющийся более
масштабным по своей природе, в постиндустриальных
условиях оказывает детерминирующее воздействие на
процесс воспроизводства.

Недостаточное и неэффективное использование интеллектуального капитала, а именно
его элементов в АТО Гагаузия влечет за собой
множество проблем, связанных с социальноэкономическим развитием региона. Это и определило цель данной статьи.
В связи с намеченной целью выделяются следующие задачи, требующие решения:
▪▪ Четко определить понятие «интеллектуальный капитал»;
▪▪ Проанализировать основные статистические данные об использовании интеллектуальной собственности в Республике Молдова и АТО
Гагаузия;
▪▪ Показать роль ВУЗа в повышении социально-экономической эффективности АТО Гагаузия.
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Существуют различные определения понятия
«интеллектуальный капитал». Объясняется это,
прежде всего, сложностью структуры и многоаспектностью содержания. Термин «интеллектуальный капитал» появился в начале 1990-х гг. и
обозначал «сумму знаний всех работников предприятия», которая предоставляет ему конкурентное преимущество на рынке. Под этим понимались патенты, управленческие навыки, технологии, информация о клиентах и поставщиках,
а также опыт.
Введение термина «интеллектуальный капитал» является своеобразным отражением возросшей роли знания человека в создании стоимости капитала современного предприятия.
При этом знание является капиталом не для
того, кому оно принадлежит, а для того, кто его
использует для получения прибыли.
Способность использовать интеллектуальные ресурсы и создавать новые решения для
удовлетворения человеческих потребностей начинает занимать центральное место в экономике, основанной на знаниях [1].
Человеческое знание и возможности всегда

ценности. Следовательно, переход нашей экономики на инновационный путь развития - приоритетная задача нашего общества на сегодня и
на длительную перспективу.
Как показывает современная мировая практика, от 80 до 90% роста ВВП в развитых странах
обеспечивает внедрение в жизнь достижений
науки, освоение передовых технологий, знаний
и информации. Инновации становятся движущей
силой для экономического роста страны, опирающиеся на интеллектуализации экономики.
В 2012 г. ведущей мировой бизнес-школой
INSEAD и Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС) был опубликован
отчет «Глобальный рейтинг инноваций - 2012»,
согласно которому страны выстраиваются в
определенном рейтинге [4]. В дополнение к общему рейтингу «Глобальный рейтинг эффективности в сфере инноваций» показывает, в каких
странах затраты на инновации принесли эффект.
Первые места в этом рейтинге «эффективности»
заняли страны, добившиеся результатов инновационной деятельности, невзирая на ослабленную инновационную среду и менее значительные затраты на инновации.
Первая десятка стран-лидеров «Глобального рейтинга эффективности в сфере инноваций»: Китай, Индия, Республика Молдова, Мальта, Швейцария, Парагвай, Сербия, Эстония, Нидерланды, Шри-Ланка. Как мы видим, Республика Молдова находится на 3 месте в данном рейтинге, что является для страны хорошим показателем. В глобальном индексе инновационности
Молдова в 2012 году заняла 50 место, в сравнении с 2011 годом Молдова утратила 11 позиций
в рейтинге. [4]
Согласно результатам исследований Всемирного банка, только 15-16% экономического роста обусловлено физическим капиталом, около
20% природным и 65% связано с человеческим
и социальным капиталом.
По определению П. Друкера, инновационный тип мышления – это ориентация на превращение изменений в ключевой фактор успеха: на
развитых рынках инновационный процесс превращается в необходимый критически важный
элемент успеха. [1]
К сожалению, в Республике Молдова станов-
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были в ядре создания стоимости, а в век информации становятся всё более важными. Традиционно при анализе индивидуального и общественного производства не уделялось особого
внимания интеллектуальному капиталу, рассматривались более осязаемые материальные активы. Компонент знания в цепочке создания экономической выгоды был затенен тенденцией
определения бизнеса как преимущественно материальной деятельностью.
Практически все исследователи выделяют
три составляющих интеллектуального капитала: человеческий капитал, структурный или организационный капитал, клиентский капитал [2].
К человеческому капиталу предприятия относят
знания, навыки, способности к нововведениям,
соблюдение работниками внутренних норм и
ценностей предприятия.
К структурному капиталу относят патенты,
лицензии, торговые марки, организационную
структуру, электронные сети, информационные
базы данных. Человек выступает главным носителем интеллектуального капитала. Следует заметить, что элементы, не являющиеся факторами производства, играют определяющую роль
в повышении стоимости структурного капитала.
Так, патенты, торговые марки, отношения с клиентами и поставщиками формируют позитивный
имидж предприятия. Они позволяют завоевывать устойчивое положение на рынке, укреплять
доверие к своим товарам и услугам, повышать их
привлекательность.
Клиентский капитал представляет собой
ценность, заключенную в отношениях с клиентами. В свою очередь, организационный капитал
состоит из инновационного капитала и капитала
знаний о процессах. [1]
Инновационный процесс и интеллектуальный капитал взаимосвязаны. Инновационный
процесс, инновационный экономический цикл,
их динамика и скачки порождаются эволюцией
и новыми прорывами в интеллектуальном капитале и наоборот. Развитие инновационной экономики, смена фаз инновационного экономического цикла от фазы возникновения инновационной идеи до коммерциализации и распространения новшества способствуют самовозрастанию интеллектуального капитала, росту его
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ление инновационной экономики сдерживается,
прежде всего, за счет традиционного мышления
и взглядов представителей бизнес-структур. В
результате, экономическая деятельность сопровождается высокими рисками, неразвитостью
конкурентной среды, появлением монополий.
Рынок инноваций Республики Молдова характеризуется следующими особенностями:
▪▪ Отсутствие достоверных статистических
данных о рынке инноваций в стране, факульта-

тивный характер регистрации лицензионных
контрактов;
▪▪ Фрагментарность и ограниченность рынка
инноваций;
▪▪ Слабая рыночная взаимосвязь реального
сектора с научными и университетскими структурами;
▪▪ Низкий платежеспособный спрос на инновации;
▪▪ Отсутствие финансовых ресурсов для поддержания спроса.

Таблица 1
Патентование изобретений в РМ (национальная процедура)
19931995

19962000

20012005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Всего

Подано заявок

936

1559

1707

289

353

292

141

143

108

5528

Национ. заявители

574

1337

1653

282

335

272

136

139

97

4824

Иностранные
заявители

362

222

54

8

18

20

5

4

11

704

Выдано патентов

266

1138

1222

288

268

250

290

132

63

3917

Национальные
заявители

138

964

1135

287

262

247

280

125

61

3499

Иностранные
заявители

128

174

87

1

6

3

10

7

2

418

Источник: www.agepi.gov.md

В нашей стране слабо развиты направления коммерческого использования инноваций. В
коммерциализации интеллектуальной собственности доминируют товарные знаки, а патенты являются исключением. Более активными в
этом отношении являются частные предприятия,
чаще всего с участием иностранного капитала.
В Республике Молдова не было ни одного случая использования патентов на изобретения в
качестве залога. Со стороны менеджмента предпринимательских структур наблюдается непонимание необходимости патентования как в Ре-

спублике Молдова, так и вне страны (Таблица 1).
Если рассмотрим данные с начала 1992 г., то
увидим в следующей таблице картину поддержания в силе патентов на изобретения (Таблица 2). По данным таблицы 2 видим, что зарубежных патентов больше, чем национальных в 5
раз. Среди всех категорий заявителей наибольший удельный вес приходится на высшие учебный заведения. Однако их активность ослабевает, что является отрицательной тенденцией для
инновационного развития страны.

Таблица 2
Поддержание в силе патентов на изобретения (на 31.12.2011)

Годы
1992-1995
1996-2000
2001-2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Всего

Национальные патенты
16
24
138
100
212
177
51
34
1
753

Источник: www.agepi.gov.md
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Зарубежные патенты
26
460
1447
668
690
495
173
74
29
4016

Всего
42
484
1585
768
902
672
224
108
30
4916

стороны государства именно данных структур
(Таблица 3).
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Следовательно, необходима поддержка со

Таблица 3
Распределение заявок на изобретения по категориям заявителей, шт.

ВУЗы
Институты АН РМ
Отраслевые институты
Предприятия
Физические лица
Всего

19931995
143
51
118
65
197
574

19962000
252
202
163
160
571
1348

20012005
379
221
131
130
895
1706

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Всего

87
48
27
12
121
295

72
99
34
8
144
357

70
85
19
8
135
317

54
95
32
2
133
316

91
82
41
3
119
336

52
84
22
6
108
372

1200
967
587
394
2423
5571

Источник: www.agepi.gov.md

Среди держателей самых крупных изобретений в Республике Молдова лидирует Государственный университет Молдовы (более 470 изобретений). На юге страны, в АТО Гагаузия инновационная картина в отношении изобретений
иная. Так, наибольшее количество изобретений
принадлежит Комратскому государственному
университету - 3, а остальные заявители в основном физические лица. По данным 2011 г. в АТО
Гагаузия насчитывается всего 21 обладатель патентов.
Таким образом, в АТО Гагаузия необходимо усилить инновационную активность региона. Это достижимо путем консолидации государственных органов, высокого потенциала научных работников Комратского государственного
университета и предпринимательских структур.
Основными инструментами регулирования инновационной деятельности при этом могут стать:
▪▪ Разработка и принятие законодательнонормативной базы;
▪▪ Передача технологий из научного сектора
в предпринимательский;
▪▪ Разработка финансовых механизмов поддержки инновационного развития;
▪▪ Формирование инфраструктуры инновационного развития;
▪▪ Развитие инновационного рынка.
Рычагов воздействия интеллектуального капитала на экономику и на все стороны общественной жизни немало. Они весьма существенны, поэтому при разумном их использовании могут стать конкурентными преимуществами фирмы, кластера, сети, региона и обеспечить устой-

чивое качественное развитие общества, а значит и его успешную деятельность, как на уровне
страны, так и на международной арене.
Спрос современного общества на такой новый
фактор социально-экономического развития как
интеллектуальный капитал, свидетельствует об
изменении парадигмы развития. Человеческий
капитал является продуктом, прежде всего, системы образования. Следовательно, именно с помощью деятельности ВУЗа в регионе можно добиться важных стратегических результатов. В частности, Комратский государственный университет
(КГУ), как единственный субъект высшего образования на территории АТО Гагаузия, обладая высоким научным потенциалом, мог бы способствовать повышению социально-экономической эффективности и стабильности региона.
Явное новшество в мировой образовательной системе, что можно было бы применить на
базе и с помощью регионального ВУЗа – образование для пожилых людей, которые уже выпали из традиционного образовательного цикла,
рассчитанного на молодежь. Тем самым, индивид имеет возможность получать образовательные услуги в течение всей своей жизни. Переход
к непрерывному образованию – это переход к
технологии накопления и устойчивого воспроизводства человеческого капитала. Накопление
человеческого капитала даже с багажом «ненаправленного» образования повышает скорость
производства инноваций.
Образованные люди – это источник и фактор общественного восприятия новых идей, а
новые идеи – новые результаты использова-
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ния интеллектуальной собственности. Следовательно, именно КГУ мог бы способствовать усилению интеллектуальной активности человеческого капитала региона. С уровнем интеллекта
и научных знаний человека, с его квалификацией и специализированными навыками, способностью адаптироваться к новым историческим
условиям, требующим при формировании инновационной экономики от хозяйствующих субъектов нового мышления и нового поведения,
связано будущее нашего общества.
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Реферат

Недостаточное и неэффективное использование интеллектуального капитала, а именно
его элементов в АТО Гагаузия влечет за собой
множество проблем, связанных с социальноэкономическим развитием региона. Это и определило цель данной статьи.
Rezumat

Utilizarea inadecvată şi ineficientă a capitalului
intelectual, şi anume a elementelor sale în cadrul
UTA Găgăuzia, implică un şir de probleme legate de
dezvoltarea social-economică a regiunii. Prezentul
articol şi-a propus drept scop elucidarea acestor
aspecte
Abstract

Inadequate and inefficient use of intellectual capital, namely its elements in ATU Gagauzia entails a
lot of problems related to socio-economic development of the region. This determined the purpose
of this article.
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Научная аккредитация – инструмент
эффективной оценки результатов
интеллектуальной деятельности

Марина ПИЩЕНКО,

консультант Управления оценки и аккредитации
Национального совета по аккредитации и аттестации РМ
старший научный исследователь Национального института
экономических исследований АНМ

Д

ля оценки качества проводимых научных исследований с

2004 года в Республике Молдо-

ва функционирует система аккредитации организаций
в области науки и инноваций, координирующим и ис-

НациональСистема направлена, прежде всего, на стимулирование деятельности отдельных ученых и научных коллективов в проведении исследований высокого качества, поскольку ее первостепенной задачей является повышение результативности научной деятельности в стране [1,2].
полнительным органом которой является
ный совет по аккредитации и аттестации.

Аккредитация предполагает комплексную
оценку деятельности научной организации в це-

лом, однако главным звеном в сложной системе
показателей все же являются индикаторы, отражающие научные результаты [3]. Таким образом,
оценка результатов интеллектуальной деятельности научных исследователей является базовым элементом аккредитации организаций в области науки и инноваций.
Достоинство действующей системы оценки и
аккредитации - использование прозрачной методики расчета. Оценка организаций осуществляется на базе развернутой системы показателей, сгруппированных по пяти основным разделам. Ниже представлен удельный вес каждой
группы показателей в их общем объеме (рис. 1).

Рис.1. Основные разделы системы показателей
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Максимальное количество баллов, которые
организация может набрать в ходе ее оценки,
составляет 1000 баллов (для организаций, осуществляющих свою деятельность в области общественных, гуманитарных и экономических
наук - 900 баллов). При этом 30% составляет раздел «Научный потенциал организации», включающий показатели, характеризующие кадровый
потенциал, уровень технической оснащенности,
а также финансовое состояние организации. На
раздел «Научные результаты», в котором отражен уровень проводимых научных исследований в стране, приходится 70%. При этом оценивается вклад организации в развитие фундаментальных и прикладных наук, а также в разработку и внедрение новаторских научно-технических
идей. Данный раздел включает значительное количество показателей и основными подразделами его являются: Публикации за рубежом/в стране; Патентная активность, лицензирование, сертификация; Трансфер технологий и др.

Следует отметить дифференцированный подход к оценке организаций [4]. Показатели, характеризующие ее деятельность, разбиты на три
группы: как сумма за весь оцениваемый период
(за 5 лет), как среднее значение за пять лет или в
расчете на одного научного исследователя. Пороговые значения отдельных показателей для
различных организаций отличаются в зависимости от профиля организации (институт, университет) и отрасли, в которой она осуществляет научную деятельность: точные, медицинские, сельскохозяйственные, экономические, общественные или гуманитарные науки. Всего было разработано семь вариантов Карт оценки, каждая из
которых содержит 110 индикаторов. В Карту
оценки включен большой спектр показателей, учитывающих результаты интеллектуальной деятельности научных сотрудников организации (таб.1).

Таблица 1
Пороговые значения отдельных показателей в зависимости от области
научной деятельности и вида организации1

4

5

6

7

8

9

15

=1

=1

=1

=1

=1

=1

=1

Количество лицензионных
контрактов на основе
патентов, ноу-хау

15

=1

=1

=1

=1

=1

=1

=1

Количество внедренных
патентов

15
10

≥ 0,5
< 0,5

≥ 0,3
< 0,3

≥ 0,5
< 0,5

≥ 0,3
< 0,3

>1
=1

≥ 0,3
< 0,3

>1
=1

Зарегистрированные
патенты, стандарты,
технические условия

15
10

≥1
<1

≥1
<1

≥ 1,5
< 1,5

≥1
<1

≥1
<1

≥1
<1

>1
=1

Патентные заявки,
поданные в АGEPI

5
3

≥ 1,5
< 1,5

≥ 1,5
< 1,5

≥2
<2

≥ 1,5
< 1,5

≥1
<1

≥ 1,5
< 1,5

>1
=1

Разработанное
оборудование, устройства

10
7

>1
=1

>1
=1

>1
=1

>1
=1

=1

=1

=1

общественные,
гуманитарные и
экономические науки

медицинские науки

3

1

Баллы

естественные науки

сельскохозяйственные
науки

2

Количество
зарегистрированных
патентов за рубежом

Показатель

общественные,
гуманитарные и
экономические науки

биологические,
химические и
экологические науки

ВУЗ

точные науки

НИИ

1
Данные пороговые значения показателей были рассчитаны как средние значения каждой научной области за период 5 лет.
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1

3

4

5

6

7

8

9

10
7

=1

≥ 0,1
< 0,1

≥ 0,2
< 0,2

=1

=1

=1

=1

Количество
опубликованных
монографий за рубежом

20

=1

=1

=1

=1

=1

=1

=1

Количество статей в
журналах с импактфактором

25
15

≥3
<3

≥ 0,5
< 0,5

≥ 0,1
< 0,1

≥ 0,2
< 0,2

≥ 0,1
< 0,1

≥2
<2

≥ 0,1
< 0,1

Количество
опубликованных
монографий в стране

15
10

≥ 0,2
< 0,2

≥ 0,2
< 0,2

≥ 0,1
< 0,1

≥ 0,1
< 0,1

≥1
<1

≥ 0,5
< 0,5

≥1
<1

Количество статей в
национальных журналах
категории А

10
7

≥1
<1

>1
=1

>1
=1

>1
=1

>1
=1

≥ 0,5
< 0,5

>1
=1
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2

Созданная и
зарегистрированная
научная продукция

- значение показателя рассчитывается на 10 научных исследователей/за 1 год
- значение показателя вычисляется как сумма за весь оцениваемый период (за 5 лет)

Таким образом, данная методология, в основу которой легла единая система показателей,
но с разными пороговыми значениями для каждой научной области в отдельности, позволила:
▪▪ максимально объективно оценивать научные организации;
▪▪ выявить организации, добившиеся наивысших результатов, с целью проведения ранжирования и отнесения их к соответствующей
категории;
▪▪ создать национальную систему ранжирования по различным отраслям.
В конце 2009 года завершился первый этап аккредитации и начался второй2. В процессе первого этапа аккредитации был накоплен большой

объем информации по всем научным учреждениям Республики Молдова. Оценка основных
показателей иллюстрирует определенные тенденции в развитии научных организаций, а также поднимает ряд проблем. Так, при оценке патентной активности организаций и исследователей, аккредитация и повторная аккредитация
дают возможность сопоставить показатели. В
целом, оценивая показатели «Количество патентов в расчете на 1 организацию» и «Количество
патентов в расчете на 1 исследователя» наблюдаем положительную динамику (рис.2). Вместе с
тем, необходимо отметить низкий уровень внедрения полученных патентов.

Рис. 2. Патентная активность: а) Количество патентов в расчете на 1 организацию, среднегодовое, шт.
б) Количество патентов в расчете на 1 исследователя, среднегодовое, шт.
2

2005-2009 гг. – аккредитация; 2010-2012 гг. – повторная аккредитация.
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Система оценки и аккредитации содержит
ряд индикаторов, которые учитывают не только
количество, но и качество публикуемых материалов - наукометрические показатели, позволяющие оценить вклад конкретных ученых и научных коллективов в мировой информационный
поток. Учитывая импакт-факторы (ИФ) научных
журналов и количество опубликованных в них
статей в процессе оценки результатов интеллек-

туальной деятельности появилась возможность
оценить влияние конкретного молдавского ученого или научной организации на мировую науку. Ниже представлены рейтинги на базе оценки
одного из наукометрических показателей «Количество статей в журналах с импакт-фактором»,
который позволяет оценить организацию с точки зрения качества проводимых научных исследователей (Таб.2, 3).

Таблица 2
Рейтинг НИИ, составленный на базе показателя «Количество статей в журналах
с импакт-фактором в расчете на одного исследователя», в год
TOP-10

Наименование научно-исследовательского института

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Институт прикладной физики Академии наук Молдовы

10

Государственное учреждение Научно-исследовательский институт полевых культур
«Селекция»

Институт математики и информатики Академии наук Молдовы
Институт электронной инженерии и нанотехнологий им. Д. Гицу Академии наук Молдовы
Институт химии Академии наук Молдовы
Институт почвоведения, агрохимии и защиты почв им. Н. Димо
Институт животноводства и ветеринарии
Институт генетики и физиологии растений Академии наук Молдовы
Государственное медико-санитарное учреждение Институт кардиологии
Институт микробиологии и биотехнологии Академии наук Молдовы

Количество
статей, шт.
0,48
0,33
0,28
0,26
0,04
0,07
0,03
0,02
0,01
0,01

Таблица 3
Рейтинг ВУЗов, составленный на базе показателя «Количество статей в журналах
с импакт-фактором», всего за 2006-2010 гг.
Рейтинг

Название высшего учебного заведения

1
2
3

Технический университет Молдовы

4

Тираспольский государственный университет

10

5

Бэлцкий государственный университет им. А.Руссо

6
7

Государственный аграрный университет Молдовы

10
9

Молдавская экономическая академия

4

8

Кишиневский государственный педагогический университет им. И. Крянгэ

3

Молдавский государственный университет
Государственный университет медицины и фармации им. Н. Тестемицану

Отметим положительные стороны использования импакт-фактора: широкий охват научной
литературы; публичность и легкодоступность
результатов; простота в понимании и использовании; журналы с высоким ИФ обычно имеют бо-
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Количество статей,
2006-2010 гг.
203
198
104
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лее жесткую систему рецензирования, чем журналы с низким ИФ. В то же время импакт-фактор
не идеален. Наиболее очевидные его недостатки
следующие: число цитирований, на самом деле,
не отражает качество исследования, впрочем, как

Electrochemistry (Электронная обработка материалов) с ИФ=0,356.
Проведенный анализ одновременно позволил выявить низкую долю статей в журналах с
импакт-фактором, что говорит о необходимости
более активного продвижения национальных
журналов в признанные международные базы
данных, а также о необходимости создания собственного национального индекса научного цитирования. Тем более что, как видно из представленной ниже диаграммы, наибольший объем научных статей (до 70%) публикуется именно в национальных аккредитованных журналах.
Это, в свою очередь, ведет к тому, что необходимо особо уделять внимание качеству национальных журналов (рис.3).
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и число публикаций; промежуток времени, когда учитываются цитирования, слишком короток
(классические статьи часто цитируются даже через несколько десятилетий после публикации);
природа результатов в различных областях исследования приводит к различной частоте публикации результатов, которые оказывают влияние на
импакт-факторы. Так, например, медицинские
журналы часто имеют большие импакт-факторы,
чем математические.
В настоящее время в Республике Молдова
существует единственный национальный журнал категории А, который имеет импакт-фактор
- журнал Института прикладной физики Академии наук Молдовы Surface Engineering and Applied

Рис.3. Соотношение публикаций в национальных и международных научных журналах, %

В настоящее время в республике получили
аккредитацию 74 научных журнала, среди которых высшая категория (А) присвоена 2 журналам, категорию В получили 21 журнал и 51 журнал имеют категорию С.
С целью повышения престижности национальных журналов и получения признания на
международном уровне, Национальный совет
по аккредитации и аттестации разослал информационное письмо в адрес всех организаций с
предложением инициировать процедуру включения своих журналов в международные базы
данных SCOPUS, Web of Science и др.
Исходя из экономической и социальной значимости полученных научных достижений, а

также признания результатов на национальном
и международном уровне, Национальный совет
по аккредитации и аттестации присваивает научной организации категорию:
▪▪ Категория А - организация с международным признанием;
▪▪ Категория В - организация, конкурентоспособная на международном уровне;
▪▪ Категория С - организация, конкурентоспособная на национальном уровне;
▪▪ Категория D - организация с неудовлетворительными показателями деятельности.
Соответствующая категория определяется
баллами, набранными в ходе проведения оценочной деятельности. Так, за период 01.2010-
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04.2013 гг., процедуру оценки и аккредитации
прошли 37 организаций. При этом высшую категорию получили 9 организаций, 26 организаций
получили категорию В и 2 организациям была
присвоена третья категория. Результаты аккредитации дают возможность проводить сравнение научных организаций, а также формировать
рейтинги с начислением единого итогового
балла, которые могут быть использованы и для

ранжирования научных организаций в целом.
Таким образом, аккредитация является одним
из возможных способов создания национального рейтинга. По нашим данным, в республике до
настоящего времени отсутствует опыт ранжирования научных организаций. Ниже представлен
рейтинг высших учебных заведений Молдовы,
как научных организаций (таб.4).
Таблица 4
Рейтинг ВУЗов

Рейтинг

Название высшего учебного заведения

Категория

1

Технический университет Молдовы

893

А

2

Государственный университет медицины и фармации им. Н. Тестемицану

839

А

3

Молдавский государственный университет

796

А
A

4

Молдавская экономическая акдемия

758

5

Государственный аграрный университет Молдовы

739

В

6

Государственный университет физического воспитания и спорта

726

В

7

Кишиневский государственный педагогический университет им. И. Крянгэ

694

В

8

Бэлцкий государственный университет им. А.Руссо

639

В
В

9

Тираспольский государственный университет

623

10

Европейский университет Молдовы

509

C

11

Институт международных отношений Молдовы

502

С

12

Университет политических и экономических европейских знаний
«Константин Стере»

497

С

Создание национальных рейтингов организаций в области науки и инноваций в Республике
Молдова служит нескольким целям:
▪▪ Во-первых, позволяет проводить сравнение научных учреждений и выделить организации, обладающие научными результатами, признанными международным сообществом, конкурентоспособными на национальном уровне и
имеющими значимость для экономики и общества.
▪▪ Во-вторых, создают дух здоровой конкуренции между организациями, что в свою очередь повышает их научную активность и позволяет формировать вектор дальнейшего развития.
▪▪ В-третьих, является определенным обоснованием для целевого выделения как государственных, так и негосударственных средств на
содержание и развитие научной организации.
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Оценка результатов интеллектуальной деятельности научных исследователей является
ключевым моментом при проведении аккредитации организаций в области науки и инноваций. В представленной статье раскрыта система показателей, заложенная в основу действующего процесса оценки научных достижений,
при этом особое внимание уделено индикаторам, характеризующим продукт интеллектуальной деятельности. Также приведены национальные рейтинги, базирующиеся на результатах аккредитации.
Rezumat

Evaluarea rezultatelor activității intelectuale a
cercetătorilor științifici este un element-cheie pentru acreditarea organizațiilor din sfera științei și

inovării. În articolul dat este descris sistemul de indicatori utilizat în procesul aprecierii performanţei
ştiinţifice, o atenție deosebită fiind acordată indicatorilor ce caracterizează produsul activității intelectuale. De asemenea, sunt prezentate ratingurile
naționale, în baza rezultatelor de acreditare.
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Реферат

Abstract

Evaluation of the results of intellectual activity of
researchers is a key moment during the accreditation of the organizations in the field of science and
innovation. The present article presents the system
of indicators underlying the current process of evaluation of scientific achievements, with special attention paid to the indicators related to the product
of intellectual activity. The national ratings based
on the results of the accreditation are given.
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Concursul Naţional „Teza de doctorat
de excelenţă a anului 2012”

|

Tatiana Rotaru, consultant,
Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare

P

entru a treia oară,

Consiliul Naţional pentru
Acreditare şi Atestare (CNAA) a organizat Concursul Naţional „Teza de doctorat de excelenţă a anului”.
Conform Regulamentului respectiv, scopul acestei competiţii intelectuale este de a stimula, susţine şi dezvolta
creativitatea ştiinţifică a cercetătorilor; a spori calitatea
şi eficienţa cercetărilor realizate; a evidenţia lucrările în
care sunt abordate cele mai actuale şi inovative teme ale
ştiinţei contemporane.

În contextul dat, menţionăm că pe parcursul
anului 2012, în cadrul şedinţelor comisiilor de experţi pe domenii, au fost identificate 34 de teze de
doctor şi de doctor habilitat care întruneau calităţile prevăzute de cerinţele concursului. Comitetul
pentru concurs, în număr de 17 persoane (conducător – acad. Valeriu Canţer, preşedintele CNAA,
secretar – dr., conf. univ. Victoria Ganea, consultant
superior al CNAA), a desemnat, după o evaluare repetată şi discuţii pe etape în trei subcomitete, cele
mai bune12 lucrări.
Pentru comparaţie: dacă în anul 2011, la a doua
ediţie a Concursului Naţional „Teza de doctorat de
excelenţă a anului”, au fost promovate 48 de lucrări, dintre care au fost selectate 14, apoi în 2012,
la etapa iniţială, numărul acestora s-a redus până la
34 de lucrări. Prin urmare, comisiile de experţi au
selectat cu mai multă exigenţă lucrările promovate la această competiţie. Componenţa Comitetului
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pentru concurs a fost întru totul reprezentativă: 16
din cei 17 membri sunt profesori universitari, inclusiv 5 academicieni. Desigur, concursul este prestigios prin certificarea calităţii înalte a cercetărilor
de doctorat, premianţii fiind distinşi cu Diplome de
gradul 1, 2 şi 3 ale CNAA şi premii băneşti din partea
organizaţiilor de cercetare şi educaţie pe care le-au
reprezentat, în funcţie de capacităţile financiare ale
acestora.
În contextul dat, am sugera Ministerului Educaţiei, care actualmente, prin diversele sale acţiuni, promovează calitatea evoluată a studiilor, să preconizeze pentru viitor, începând cu ediţia a 4-a, acordarea
unor premii onorabile laureaţilor acestui important
concurs naţional. Ar fi un lucru pe cât de firesc, pe
atât de extraordinar ca tinerii cercetători, care pe
parcursul a câţiva ani de muncă şi sacrificii au pregătit lucrări de doctorat excelente, să fie apreciaţi
material la nivel de stat – cel puţin, la fel ca şi sportivii de performanţă. Lucrările lor, publicate în reviste
internaţionale ISI, creează, de asemenea, o imagine
favorabilă Republicii Moldova – stat în care, precum
ne convingem, se realizează şi cercetări ştiinţifice de
performanţă.
Aşadar, care sunt cei 12 laureaţi ai ediţiei a treia
a competiţiei intelectuale „Teza de doctorat de excelenţă a anului 2012”? La compartimentul Teze de
doctor habilitat de excelenţă au fost nominalizaţi
trei premianţi. Diploma de doctor habilitat de exce-

structurii şi contextului care, în totalitatea lor, au determinat remodelarea configuraţiei ordinii mondiale şi schimbarea structurii sistemului internaţional.
Cea de-a treia teză de doctor habilitat nominalizată la compartimentul dat este „Sinteza structurală
şi stereoselectivă a compuşilor drimanici şi norlabdanici”, autoare Aculina Arâcu, vicedirector al Institutului de Chimie al AŞM, apreciată cu Diploma de
doctor habilitat de excelenţă în chimie, gradul II.
Rezultatele cercetărilor înregistrate de dna Arâcu
au identificat o nouă direcţie ştiinţifică în chimia
terpenoidelor prin elaborarea metodelor originale
chemo-, regio- şi stereoselective de sinteză a unei
serii de compuşi noi drimanici şi norlabdanici optic
activi, inclusiv a celor cu conţinut de azot şi halogeni în baza diterpenoidelor labdanice accesibile.
Valoarea aplicativă a rezultatelor ştiinţifice: a fost
creat un compus nou cu proprietăţi pronunţate antimicotice; s-au elaborat compoziţii noi de aromă
pentru tutun, brevetate şi implementate la Combinatul de Tutun din Chişinău pentru producerea
ţigaretelor de tip „MT” şi ”Tutun-CTC”.
Ultimele două lucrări au fost elaborate cu concursul – în calitate de consultanţi ştiinţifici – al acad.
Alexandru Roşca şi, respectiv, acad. Pavel Vlad, cărora li s-au conferit, de asemenea, Diplome de Recunoştinţă ale CNAA pentru că au fost alături de
discipolii lor, i-au susţinut şi i-au ghidat spre un final
pe potriva aşteptărilor.
Compartimentul următor al Concursului Naţional „Teza de doctorat de excelenţă a anului 2012” vizează lucrările de doctorat pe trei domenii: ştiinţele
vieţii, ştiinţele reale şi ştiinţele sociale, fiind nominalizate la fiecare din ele câte trei lucrări învingătoare.
În domeniul Ştiinţele vieţii – a fost conferită Diploma de doctor de excelenţă în medicină, gradul
I, specialitatea Chirurgie, dlui Viorel Istrate, pentru
teza de doctorat „Mucozectomia endoscopică şi
disecţia endoscopică submucoasă în tratamentul
formaţiunilor displazice şi neoplazice ale mucoasei tractului digestiv”, susţinută în cadrul USMF „N.
Testemiţanu”. Scopul pe care şi l-a formulat cercetătorul în acest studiu: ameliorarea rezultatelor tratamentului leziunilor displazice şi neoplazice precanceroase, al cancerului precoce al mucoasei tractului
gastrointestinal, sporirea eficacităţii profilaxiei oncologice primare şi secundare, în baza elaborării,
perfecţionării şi aprecierii comparative a tehnicilor
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lenţă în informatică, gradul I, i-a fost conferită dlui
Vitalie Cotelea, conferenţiar universitar la Academia
de Studii Economice din Moldova. Dacă cineva consideră că în Republica Moldova se susţin prea multe
teze de doctorat, îl vom decepţiona într-o mare măsură: prima teză de doctor habilitat în informatică –
domeniu care astăzi revoluţionează tehnologiile de
vârf şi schimbă faţa lumii – a fost susţinută abia în
2007 de dna Svetlana Cojocaru, actualul director
al Institutului de Matematică şi Informatică al AŞM.
Următoarea lucrare de doctor habilitat în acest domeniu a fost susţinută tocmai peste 5 ani şi este
anume acea care a ieşit acum pe locul întâi: „Modele, algoritmi şi instrumente de proiectare şi analiză a
bazelor de date”, autor Vitalie Cotelea. Vom mai preciza: de când a fost inclusă în Nomenclator această
noua specialitate, şi-au echivalat gradele ştiinţifice
de doctor habilitat în tehnică – în cea de doctor habilitat în informatică – încă 6 persoane. Mai există în
ţara noastră 23 de doctori în informatică, ceea ce e
foarte puţin pentru un stat ce tinde să-şi extindă şi
să-şi aprofundeze cercetările în acest domeniu.
Câteva cuvinte despre laureatul Concursului Naţional „Teza de doctorat de excelenţă a anului 2012”,
Vitalie Cotelea, care a făcut o cercetare în domeniul
tehnologiei bazelor de date. Lumea în care trăim astăzi, cu siguranţă, o putem numi o lume a bazelor
de date. Pe zi ce trece, sporeşte atât numărul lor, cât
şi volumul datelor stocate – în creştere exponenţială. Această teză de doctorat vine cu soluţii care
contribuie la automatizarea proiectării bazelor de
date. Lucrarea este efectuată la un excelent nivel
ştiinţific, toate soluţiile propuse fiind fundamentate
strict matematic.
Teza de doctor habilitat în politologie cu tema
„Edificarea relaţiilor internaţionale postrăzboi rece:
aspecte teoretico-metodologice şi replieri geostrategice” este cea de-a doua lucrare căreia i s-a conferit Diploma de doctor habilitat de excelenţă în politologie, gradul II, susţinută de prodigiosul om de
ştiinţă Victor Juc, profesor cercetător, vicedirector al
Institutului Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al
AŞM. Rezultatele obţinute în rezultatul investigaţiilor întreprinse au contribuit la crearea în Republica
Moldova a unei direcţii ştiinţifice în domeniul cercetării relaţiilor internaţionale, şi anume edificarea
relaţiilor internaţionale în perioada postrăzboi rece,
având ca suport analiza instituţiilor şi proceselor,
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de mucozectomie. Rezultatele studiului au fost
aprobate ca valoare ştiinţifică şi implementate în
Secţia chirurgie endoscopică a Spitalului clinic al
MS, în activitatea didactică a Catedrei chirurgie nr.1
„N. Anestiadi” şi a Clinicii Medicale nr.6 ale USMF „N.
Testemiţanu”. Lucrarea a fost realizată sub conducerea acad. Gheorghe Ghidirim.
Cu Diploma de doctor de excelenţă în medicină,
gradul II, specialitatea Igienă, a fost distinsă Cătălina Croitoru pentru studiul „Evaluarea fiziologo-igienică a instruirii elevilor la lecţiile de informatică”,
conducător ştiinţific Gheorghe Ostrăfeţ, profesor
universitar, teză susţinută la USMF „N. Testemiţanu”.
Problema ştiinţifică soluţionată constă în stabilirea
factorilor de risc asociaţi activităţii la computer, elaborarea şi implementarea măsurilor de profilaxie
primară a efectelor nedorite în utilizarea tehnologiilor informaţionale.
Cea de-a treia Diplomă de doctor de excelenţă în
biologie, gradul III, i-a fost acordată Iuliei Iaţco, autoarea tezei de doctorat „Tehnologii de obţinere a
preparatelor lipidice din biomasa algei verzi Dunaliella salina”, specialitatea Biotehnologie, susţinută în
cadrul Institutului de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM. Conducător ştiinţific al tezei – dr. Liliana
Cepoi. Este important că tehnologiile complexe de
obţinere a preparatelor lipidice în baza biomasei de
Dunaliella salina, elaborate în cadrul acestei lucrări,
oferă avantaje de optimizare şi eficientizare a fluxurilor tehnologice ale întreprinderilor, care realizează
cultivarea algei verzi, obţinând concomitent mai
multe preparate în cadrul aceluiaşi flux tehnologic.
Tehnologia de extragere a fosfolipidelor şi tehnologia de obţinere a preparatului lipidic complex DsLT
au fost implementate la SRL „Ficotehfarm”. Şi acest
exemplu ne confirmă că ştiinţa şi practica merg
mână în mână.
Cel de-al doilea bloc Ştiinţele reale este reprezentat de Oleg Şapoval, căruia i-a fost conferită
Diploma de doctor de excelenţă în ştiinţe fizicomatematice, gradul I, specialitatea Fizica stării
condensate. Comitetul pentru concurs a evidenţiat lucrarea sa „Tehnologia şi proprietăţile fizice ale
nanocompozitelor peliculare din telururi şi manganite”, susţinută în cadrul Institutului de Inginerie
Electronică şi Nanotehnologii „D. Ghiţu”. Valoarea şi
actualitatea acestei cercetări rezidă în următoarele
aspecte: elaborarea materialelor funcţionale noi se
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orientează în prezent nu numai spre cele omogene
cu caracteristici fizice inerente, dar şi spre cele complexe sau structurate, în care se generează o funcţionalitate nouă sau se obţine o sporire a parametrilor fazei funcţionale. Ele pot fi studiate şi realizate
în baza conceptului de materiale nanocompozite,
ceea ce a şi demonstrat teza de doctorat. A fost dezvoltată ingineria formării structurilor multistrat pe
bază de compuşi semiconductori de teluride şi oxizi
complecşi ai metalelor de tranziţie. Rezultatele ştiinţifice au fost reflectate în 25 de articole ştiinţifice
publicate în ţară şi 10 – peste hotare, inclusiv în reviste cu factor de impact. Vin să certifice rezultatele
obţinute şi cele 5 brevete de invenţie ale tânărului
cercetător. Oleg Şapoval a fost ghidat în realizarea
cercetării de acad. Valeriu Canţer.
Viorel Felea este cel de-al doilea laureat al Concursului naţional, deţinător al Diplomei de doctor de
excelenţă în ştiinţe fizico-matematice, gradul II, pentru teza de doctorat „Cuplajul spin – reţea şi transformările structurale în magneţi frustraţi cu structura
de tip spinel şi MnWO4”, realizată la interferenţa a
două domenii: fizica şi ingineria semiconductorilor. Conducător ştiinţific al tezei – dr. hab. Vladimir
Ţurcan. În această lucrare a fost soluţionată problema ştiinţifică a tranziţiilor structurale în materiale
magnetice ce prezintă frustraţii ale interacţiunilor
de schimb magnetic. Rezultatele obţinute pentru
compuşii cu magnetocapacitatea colosală şi comportamentul multiferoic pot fi folosite la elaborarea
traductorilor magnetoelectrici bazaţi pe fenomenul
de multiferoicitate, pentru aplicaţii în sistemele de
înregistrare ce utilizează memorii magnetice.
Ultima, cea de-a treia lucrare de doctorat premiată la compartimentul Ştiinţele reale, este „Analiza
modelelor de tip Polling cu întârzieri semi-Markoviene”, specialitatea Cibernetică matematică şi cercetări operaţionale, susţinută la Universitatea de
Stat din Moldova. Autoarea tezei, Diana Bejenari,
avându-l drept conducător ştiinţific pe acad. Gheorghe Mişcoi, a fost distinsă cu Diploma de doctor de
excelenţă în ştiinţe fizico-matematice, gradul III.
Ultimul compartiment al Concursului Naţional
„Teza de doctorat de excelenţă a anului 2012”, domeniul Ştiinţele sociale, scoate în evidenţă numele
Iuliei Caprian, posesoare a Diplomei de doctor de
excelenţă în economie, gradul I, cu teza „Eficientizarea controlului financiar în Republica Moldova”,

pedagogia se va menţine, cu siguranţă, la un nivel
apreciabil.
Încheie gala laureaţilor anului 2012 studiul de
doctorat cu tema „Securitatea naţională a Republicii Moldova în contextul opţiunii de integrare
europeană”, susţinut de Vitalie Varzari la Institutul
de Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AŞM
şi apreciat cu Diploma de doctor de excelenţă în
politologie, gradul III. Tânărul cercetător l-a avut în
calitate de conducător ştiinţific pe dl Victor Juc, numele căruia a fost deja nominalizat în acest articol.
În cazul de faţă, constatăm o coincidenţă frumoasă,
când atât autorul tezei de doctorat, cât şi conducătorul său ştiinţific, care a susţinut concomitent teza
de doctor habilitat – au devenit respectiv laureaţi ai
Concursului Naţional „Teza de doctorat de excelenţă a anului 2012”.
Gala laureaţilor anului 2012 s-a încheiat, însă
Concursul se perpetuează prin lucrările care sunt
elaborate în prezent de către savanţii noştri şi care,
cu siguranţă, vor fi prezente printre nominalizările
anului 2013.

Rezumat

Abstract

Pentru a treia oară, Consiliul Naţional pentru
Acreditare şi Atestare (CNAA) a organizat Concursul
Naţional „Teza de doctorat de excelenţă a anului”.
Conform Regulamentului respectiv, scopul acestei
competiţii intelectuale este de a stimula, susţine
şi dezvolta creativitatea ştiinţifică a cercetătorilor;
a spori calitatea şi eficienţa cercetărilor realizate; a
evidenţia lucrările în care sunt abordate cele mai
actuale şi inovative teme ale ştiinţei contemporane.

For the third time, the National Council for Accreditation and Attestation (NCAA) organized the
National Contest “Excellence Doctoral Thesis of the
Year”. Under the respective Regulation, the purpose
of this intellectual competition is to stimulate, support and develop scientific creativity of researchers;
to enhance the quality and efficiency of research
conducted; to highlight the works which address
the most current and innovative topics of contemporary science.
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specialitatea Finanţe; monedă; credit, susţinută la
USM. E o temă pe înţelesul tuturor şi fiecare îşi dă
bine seama de semnificaţia acestui subiect. A realizat lucrarea sub conducerea dr. hab. Galina Ulian,
profesor universitar. Aspiranta la gradul ştiinţific
respectiv a elaborat mecanismele de eficientizare a controlului financiar în Republica Moldova, a
fundamentat direcţiile şi strategiile de organizare
a acestei activităţi în raport cu resursele financiare
publice.
Daniela Răduţ este deţinătoarea Diplomei de
doctor de excelenţă în pedagogie, gradul II, obţinută pentru o valoroasă realizare în acest domeniu.
Teza de doctor intitulată „Fundamentarea pedagogică a acţiunii educative familiale la vârsta adolescenţei” a fost susţinută la Universitatea Pedagogică
de Stat „I. Creangă” din Chişinău. Autoarea lucrării a
beneficiat de îndrumările unui conducător ştiinţific, veritabil exeget în domeniu – Larisa Cuzneţov,
doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar.
Atâta timp cât mai avem specialişti de un atare calibru şi tinere care îmbrăţişează această profesie,
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Impactul motivaţiei asupra creativităţii
potenţialului intelectual

|

prof. univ., dr. hab.

Simion CERTAN,

Universitatea Agrară de Stat din Moldova

1. Introducere.

T

recerea la economia de piaţă este calificată drept
model de gospodărire şi principala măsură de

redresare a economiei republicii, se menţionează în ho-

Parlamentului Republicii Moldova din 26 iulie
1990. Funcţionalitatea noului sistem economic al ţării
noastre, marcat de dinamism, dar şi de o anumită incertitudine, riscuri, uneori chiar de ostilitate, depinde, în mod
hotărâtor, de oamenii creativi, de potenţialul intelectual
în ansamblu. Creativitatea este influenţată de un număr
impunător de factori, inclusiv de motivarea personalului
intelectual, aspecte abordate în cele ce urmează, care de termină actualitatea prezentului articol.
tărârea

2. Stadiul cunoaşterii problemei
Problemele ce ţin de studiul evoluţiei activităţii
inovaţionale, precum şi cele privind aspectul motivaţional se regăsesc frecvent în cercetările naţionale şi internaţionale. Însă, chiar dacă acestea au fost
discutate la diferite întruniri oficiale din ţara noastră, abordate la sesiuni ştiinţifice, expuse în diverse publicaţii naţionale şi internaţionale, activitatea
inovaţională, formarea şi dezvoltarea potenţialului
inovaţional rămâne a fi o investigaţie de actualitate
şi de mare importanţă pentru ţara noastră.
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3. Material şi metodă
Materialele utilizate în cercetare includ monografii şi alte publicaţii specifice care ne-au ajutat
să înţelegem şi să explicăm fenomenele ce au loc
în activitatea inovaţională şi sistemul de motivare.
Analiza cantitativă se realizează pe datele selectate
şi prelucrate de autori în baza anuarelor statistice
ale Biroului Naţional de Statistică. Studiul informaţiei empirice, analiza relaţiilor ne-au furnizat semnificaţii şi explicaţii pertinente în raport cu fenomenele
sau procesele de formare a potenţialului intelectual
care se înregistrează în ţara noastră.
4. Rezultate şi meditaţii
Abordarea oricărui subiect, inclusiv a celui anunţat, pleacă de la definirea noţiunilor utilizate. Definiţiile, în opinia cercetătorului Ştefan Odobleja, nu
sunt numai mijloace de pricepere sau înţelegere a
lucrurilor şi fenomenelor, dar şi puncte de plecare
pentru noi creaţii.
4.1. Noţiuni şi semnificaţii
Motivul, potrivit lui V. Breban [1, p.365], este “cauza, raţiunea unei acţiuni, a unui fapt; imbold care
împinge la o acţiune”. A motiva înseamnă a aduce

dezvoltării gândirii creative a oricărei fiinţe umane se
determină prin identificarea şi evaluarea ideilor.
Ideea, fiind termen de origine greacă, conform
Dicţionarului explicativ al limbii române, exprimă
(…) gândirea, felul de a vedea (…), este punctul de
plecare în activitatea ce are menirea să asigure procesele inovaţionale.
Spiritul inovator se manifestă prin tendinţa spre
realizări, capacitatea de a soluţiona probleme noi
(produse/servicii, proiecte). Inovatorul purcede la
rezolvarea problemelor vechi prin modalităţi noi.
Spiritul inovator se manifestă prin lansarea produselor inovaţionale.
Inovaţia reprezintă activitatea orientată spre
formarea unui produs nou sau îmbunătăţirea unui
produs existent, o modalitate nouă de prestare a
serviciului, noi procedee în tehnologiile produselor
şi/sau serviciilor. Inovaţia este un mijloc important
pentru orice ţară sau afacere în îmbunătăţirea poziţiei sale competitive faţă de ofertanţii rivali. Cantitativ, inovaţia, ca fenomen, poate fi estimată prin
numărul brevetelor de invenţie sau a brevetelor
pentru soiurile de plante eliberate, prin numărul
desenelor/modelelor industriale şi titlurile de protecţie a mărcilor eliberate.
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argumente în favoarea unei acţiuni, a mobiliza individul pentru a obţine rezultatul dorit.
Motivaţia [1, p.365] reprezintă “totalitatea motivelor…care determină o acţiune”.
Motivarea, susţine G.A. Cole [3, p.100], este un
proces prin care oamenii aleg între mai multe variante posibile de comportament, pentru a-şi atinge
scopurile personale.
Intelectul, conform Dicţionarului explicativ al
limbii române (2, p.497), este „capacitatea de a gândi, de a cunoaşte, de a avea o activitate raţională…”
G. Guillfort consideră intelectul drept un fenomen
complex şi multilateral ce poate fi caracterizat prin
conţinut, produse şi caracter.
Cei care au intelect formează potenţialul intelectual, care simte necesitatea de realizări înalte prin
creativitate.
Creativitatea reprezintă forma specială a gândirii, capacitatea proprie spiritului omenesc de a
depăşi prezentul şi faptele liniar constituite şi de a
descoperi printre ele adevăruri şi relaţii noi, printr-o
activitate combinatorie de plasare a lucrurilor în noi
perspective, interacţiuni, ipostaze. Acest mod de
gândire permite a introduce în lume ceva nou.
Din caracteristica unei personalităţi creative fac
parte: interesul sporit faţă de tot ce este nou, neobişnuit; capacitatea de a propune un număr mare
de idei şi soluţii; tendinţa de a-şi exprimă liber
opiniile; înclinaţia spre imaginaţie şi fantezie; preocuparea de restructurări, adaptări, îmbunătăţiri,
modificări; neconformismul, individualismul, originalitatea; critica făcută în mod constructiv. Nivelul

4.2. Produsele creativităţii şi activităţii inovaţionale
Numărul cererilor depuse pentru brevet de invenţie are o tendinţă clară de reducere – de la 401
în anul 2005 (tabelul 1) la 108 în anul 2011 sau de
3.7 ori. Situaţia este identică şi pentru

Tabelul 1
Evoluţia cererilor depuse pentru protecţia invenţiilor, soiurilor de plante,
modelelor de utilitate, desenelor/modelelor industriale şi mărcilor
Anul
Cereri depuse pentru brevet de
invenţie
inclusiv, solicitanţi naţionali
Brevet pentru soiuri de plante
inclusiv, solicitanţi naţionali
Au fost eliberate brevete de invenţie
inclusiv, solicitanţi naţionali
Brevet pentru soiuri de plante
inclusiv, solicitanţi naţionali
Titluri de brevet de invenţie valabile
Titluri de brevet pentru soiuri de
plante
Desene/modele industriale eliberate
Titluri eliberate de protecţie
a mărcilor

1995

2000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

299

246

401

289

353

292

141

143

108

270
227
124
266

240
12
11
234
200
1316

390
22
22
269
261
3
2
1108

281
7
5
288
287
4
4
1196

335
13
11
268
262
3
3
1033

272
32
30
250
247
12
12
1049

136
10
10
290
280
17
13
1139

139
18
18
132
125
25
25
1018

97
18
16
63
61
15
15
799

-

-

13

17

24

32

49

74

86

1383

1735

1469

1689

1305

1463

1171

1167

1114

3827

3289

4742

4925

5330

5797

5017

4487

4451

Sursa: Anuarul statistic al Republicii Moldova, Ed. Statistica, Chişinău, 2012, p.186-188
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cererile solicitanţilor naţionali. Chiar dacă ponderea cererilor depuse pentru brevet pentru soiuri de
plante creşte de la 2.4% în 2006 la 18.5% în 2011,
numărul acestora rămâne inacceptabil de mic pentru o ţară agrară cum este Republica Moldova. Aceeaşi tendinţă de micşorare a ponderii (de la 67.1%
în anul 2005 la 58.3% în 2011) şi, respectiv, a numărului de brevete (de la 269 la 63) constatăm şi în
ceea ce priveşte brevetele de invenţie eliberate. În
consecinţă, numărul total al titlurilor de brevet de
invenţie se micşorează de la 1316 în 2000 la 799 în
2011 sau cu circa 40 la sută.
Totalul titlurilor de brevet pentru soiuri de plante
creşte de la 13 în anul 2005 la 86 în anul 2011 sau
de 6.6 ori, însă rămâne insuficient, constituind doar
10.7% din totalul numărului titlurilor de brevet de
invenţie din ţara noastră. Declinul categoric în domeniul brevetelor de invenţie corelează perfect cu
situaţia din economia naţională.
Mai lent, de la 1735 în anul 2000 la 1114 în 2011
sau cu circa o treime, s-a redus numărul brevetelor

de desene/modele industriale eliberate. Totalul titlurilor de protecţie a mărcilor eliberate a crescut de la
3827 în 1995 la 5797 în anul 2008 sau de 1.5 ori, ca
să se reducă ulterior până la 4451 în anul 2011 sau cu
circa 22 la sută în raport cu anul 2008. Numărul impunător al titlurilor de protecţie a mărcilor în raport
cu numărul titlurilor pentru desene/modele industriale eliberate se datorează creşterii afacerilor mici şi
mijlocii, care tind să se evidenţieze pe piaţă.
Nivelul de dezvoltare a gândirii creative, care permite elaborarea ideilor noi, neordinare, este influenţat, mai întâi, de mediul în care activează persoana. Un
asemenea mediu poate fi atât întregul ansamblu de
instituţii (persoanele juridice), cât şi persoanele fizice
care solicită protecţia invenţiilor şi modelelor de utilitate.
Numărul persoanelor juridice care solicită protecţia
invenţiilor şi modelelor de utilitate (tabelul 2) variază
între 128 în anul 2000 şi 232 în 2005. Solicitările instituţiilor academice cresc de la 29 în anul 2000 până

Tabelul 2
Evoluţia categoriilor de solicitanţi naţionali privind protecţia invenţiilor şi modelelor de utilitate
Anii

1995

2000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Persoane juridice, total

191

128

232

inclusiv: Instituţii academice

32

29

64

176

217

196

195

218

166

48

100

87

95

82

84

Instituţii de cercetare ramurală

66

26

38

27

35

25

32

41

22

Instituţii de învăţământ superior

71

51

104

89

73

74

61

91

53

Întreprinderi şi organizaţii

22

22

26

12

9

10

7

4

7

Persoane fizice

85

126

184

121

145

138

135

121

109

Sursa: Anuarul statistic al Republicii Moldova, Ed. Statistica, Chişinău, 2012, p.187

la 100 în 2007, apoi se micşorează cu circa 16 la sută
în 2011. Dacă în anul 1995 numărul solicitanţilor de
protecţie a invenţiilor şi modelelor de utilitate din
instituţiile ramurale era de 2.06 ori mai mare decât
cel al solicitanţilor din instituţiile academice, apoi în
anul 2011 acest număr a fost respectiv de 3.82 ori
mai mic.
Cele mai multe (104) solicitări de protecţie a invenţiilor şi modelelor de utilitate din partea instituţiilor de învăţământ superior au fost înregistrate în
anul 2005, micşorându-se, practic, continuu – până
la 53 în anul 2011. Solicitările de protecţie a invenţiilor şi modelelor de utilitate din partea întreprinderi-
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lor şi organizaţiilor se reduc de la 22-26 în anii 19952005 la 4-7 în anii 2009-2011, ceea ce demonstrează
cu certitudine scăderea interesului acestora pentru
creativitate, pentru invenţii.
Chiar dacă interesul pentru dezvoltarea gândirii
creative, care permite elaborarea ideilor noi şi neordinare, variază, după cum vedem, de la 184 de persoane fizice în anul 2005 la 85 în 1995 şi, respectiv,
109 în 2011, raportul acestora faţă de persoanele
juridice implicate a fost, în anii menţionaţi, respectiv de 79.3%, 44.5% şi 65.6%. Gândirea creativă este
produsul predispoziţiilor înnăscute, fiind dezvoltată
de mediu, inclusiv prin altoirea cunoştinţelor şi deprinderilor, altfel zis, prin învăţare şi antrenament.

Învăţarea are menirea de a realiza o creştere personală. Cei antrenaţi în acest proces pot afla lucruri
pe care nu le ştiau înainte şi a căror cunoaştere şi
aplicare face posibilă soluţionarea atât a problemelor zilei, cât şi celor viitoare, asigurând o eficienţă
sporită a economiei atât în prezent, cât şi în perspectivă. Numărul de elevi şi studenţi are tendinţa
clară de a se micşora.
Astfel, după cum constatăm examinând figura 1, numărul de elevi şi studenţi în anul de studii
2011/2012 alcătuieşte 72.8% din numărul celor ce
învăţau în anul de studii 2002/2003.
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4.3. Sistemul de cultivare a potenţialului creativ
Tot mai frecvent, în condiţiile economiei concurenţiale, oamenii nu-şi pun doar problema realizării
unor schimbări, ci doresc să ştie şi cum să le facă.
Pentru a realiza schimbările dorite, potenţialul creativ trebuie să fie instruit în mod adecvat.
Învăţarea, după cum afirmă cercetătorul Petington, citat de Daniela Tatiana Corodeanu [4, p.122],
este „procesul prin care abilităţile, cunoştinţele, atitudinele şi comportamentul sunt formate şi dezvoltate”. Ciclul învăţării, după Richard Pettinger [5, p.46],
include: experienţă concretă – observare şi reacţie –
conceptualizare şi reacţie – testare a ideilor şi conceptelor în noi situaţii.

Sursa: Educaţia în Republica Moldova, Publicaţie statistică, 2011/2012
Fig. 1. Evoluţia numărului de elevi şi studenţi în perioada 2002-2012

Numărul total de elevi s-a redus de la 605.2 mii
în anul de studii 2002/2003 până la 381.4 mii în anul
de studii 2011/2012 sau cu circa 37 la sută.
Numărul elevilor raportat la 10000 de locuitori se
reduce respectiv de la 1671 la 1071 sau cu circa 36 la
sută. Declinul numărului de elevi a fost cauzat de situaţia demografică din ţară şi, parţial, de faptul că din
ce în ce mai mulţi elevi preferă să înveţe în alte ţări.
Totalul personalului didactic din şcoli s-a micşorat de la 41.7 mii în anul de studii 2002/ 2003 (figura 2) până la 36.2 mii în anul de studii 2011/2012
sau cu circa 13.2 la sută. Diminuarea numărului de
cadre didactice ce activează în şcoli de zi, gimnazii,
licee este însoţită de un alt fenomen – majorarea
vârstei medii a personalului didactic. Ponderea cadrelor didactice în vârstă de pensionare creşte de
la 6.8% în anul de studii 2002/2003 până la 20.1%

în anul de studii 2011/ 2012. Faptul că fiecare al
cincilea cadru didactic este în vârstă de pensionare
ar trebui să determine autorităţile publice ca să elaboreze de urgenţă toate măsurile necesare pentru
ameliorarea situaţiei.
După aderarea, în mai 2005, a Republicii Moldova
la „Proectul Bologna”, care are drept obiectiv perfecţionarea sistemului de învăţământ european, astfel
încât să asigure transformarea economiei Uniunii
Europene în una dintre cele mai competitive şi dinamice economii bazate pe cunoaştere la nivel mondial, sistemul de învăţământ din ţara noastră a suferit
schimbări de proporţii. Conform proiectului respectiv, învăţământul universitar naţional este structurat în trei cicluri: primul – de licenţă; al doilea –
de masterat, fie de cercetare, fie profesional, şi al
treilea – de doctorat.
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Sursa: Educaţia în Republica Moldova, Publicaţie statistică, 2011/2012
Fig. 2. Ponderea cadrelor didactice în vârstă de pensionare

Dacă din anul de studii 1999/2000 până în
2004/2005 numărul studenţilor s-a majorat de la
77312 până la 114552 sau cu circa 48 la sută, apoi
către anul de studii 2011/2012 acest număr s-a diminuat până la 103956 sau cu 9.3 la sută faţă de
anul de studii 2004/2005. Deşi ţara noastră a aderat
la „Proiectul Bologna” în anul 2005, ciclul a fost a închis în anul de studii 2009/2010.
Numărul total al studenţilor înmatriculaţi în anii

2009-2011 a crescut uşor cu 4.3 la sută (tabelul 3),
însă numărul celor înmatriculaţi la ciclul I (studii de
licenţă) s-a redus cu 0.44 mii, iar al celor înmatriculaţi la ciclul II (studii de masterat) a sporit cu 27 la
sută. Chiar şi în anul 2011 raportul studenţilor care
fac studii de licenţă şi a celor care fac studii de masterat (2.7:1), nu corespunde recomandărilor „Proiectului Bologna”. Şi mai mare (4.3:1) este decalajul
absolvenţilor ciclului I şi II.
Tabelul 3
Evoluţia numărului de studenţi, mii

Absolvenţi
2009

2010

Înmatriculaţi
2011

2009

2010

Numărul de studenţi
2011

09/10

10/11

11/12

Total

26.61

28.41

27.79

27.08

27.90

28.26

109.9

107.8

103.9

Ciclul I (studii de licenţă)

18.16

21.99

21.95

20.53

20.40

20.09

93.40

90.70

85.34

-

4.54

5.10

5.83

6.74

7.42

10.97

12.86

14.44

Ciclul II (studii de masterat)

Sursa: Anuarul statistic al Republicii Moldova, Ed. Statistica, Chişinău, 2012, p.166

În condiţiile concurenţei acerbe a agenţilor economici, nu pot fi aplicate doar soluţiile cristalizate
în manuale, monografii şi alte publicaţii. Condiţiile
generate de economia bazată pe relaţiile de piaţă
determină necesitatea investigaţiilor performante
care ar asigura coerenţa ipotezelor, analizei fenomenelor şi concluziilor în baza cărora s-ar propune
acţiuni concrete, adecvate realităţilor de azi.
Fiecare absolvent al ciclului de masterat poate
crea viitorul punând accentul pe sinteza cunoştinţelor acumulate şi elaborarea conceptelor care oferă
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posibilităţi de inovare. Cei care doresc să devină creativi sunt chemaţi să-şi formeze competenţe de cercetător, să acumuleze experienţă privind formarea şi
dezvoltarea cunoştinţelor şi deprinderilor ce ţin de
observarea, conceptualizarea şi generalizarea proceselor şi fenomenelor care se produc, testarea ideilor
şi conceptelor în noile situaţii generate de economia concurenţială. Altfel zis, cei ce doresc să devină
creativi trebuie să fie înzestraţi cu deprinderi de a
efectua cercetări ştiinţifice, care reprezintă căutarea
orientată a explicaţiilor şi soluţiilor pentru proble-

mele generate de fenomene şi procese specifice
economiei bazate pe relaţiile de piaţă. Formarea
competenţelor de cercetător are loc în ciclul al treilea – de doctorat, care are o durată de 3-4 ani şi se
organizează prin învăţământ de zi sau învăţământ
cu frecvenţă redusă.
Cercetările ştiinţifice se finalizează cu prezentarea şi susţinerea tezei de doctor/doctor habilitat,
care este o lucrare ştiinţifică originală, elaborată în
baza propriilor cercetări ştiinţifice publicate, conţine rezultate teoretice şi practice noi la nivel naţional şi mondial, ilustrează importanţa aportului
autorului la dezvoltarea ştiinţei şi este perfectată în
scopul obţinerii gradului ştiinţific de doctor/doctor
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habilitat. Potrivit cerinţelor CNAA, tezele de doctor/
doctor habilitat trebuie să fie un produs al activităţii
inovaţionale.
Numărul doctoranzilor în anii 2000-2006 (tabelul
4) s-a majorat cu circa o treime, iar ulterior a oscilat, constituind în anul 2011 puţin peste 92 la sută
din indicele anului 2006. În anii 2005-2011 numărul
doctoranzilor creşte uşor (cu 8.3%) în instituţiile de
cercetări ştiinţifice, dar se micşorează (cu 10.8%) în
instituţiile de învăţământ superior. Numărul postdoctoranzilor variază de la 28 în 2005 la 59 în anul
2009, inclusiv în instituţiile de cercetări ştiinţifice –
de la 4 în 2005 la 30 în 2009, iar în instituţiile de învăţământ superior – de la 24 în 2005 la 31 în 2008.
Tabelul 4
Evoluţia numărului doctoranzilor şi postdoctoranzilor

Anii
Numărul doctoranzilor

2000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

1248

1667

1685

1610

1574

1601

1550

1556

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
Numărul postdoctoranzilor
din care: - instituţii de cercetări ştiinţifice

22

359

367

354

345

378

359

389

1308

1318

1256

1229

1223

1191

1167

311

361

366

446

335

422

318

83

76

86

99

66

104

72

228

285

280

347

269

316

246

9

18

24

12

26

14

10

28

41

52

48

59

51

40

4

14

23

17

30

23

13

24

27

29

31

29

28

27

Absolvenţi ai postdoctoratului

4

12

13

18

13

25

30

inclusiv: - instituţii de cercetări ştiinţifice

- instituţii de învăţământ superior

1

3

2

8

7

12

17

din care au susţinut teza

-

1

-

1

-

-

-

- instituţii de învăţământ superior

3

9

11

10

6

13

13

1

1

1

4

1

3

1

din care au susţinut teza

Sursa: Anuarul statistic al Republicii Moldova, Ed. Statistica, Chişinău, 2012, p.187

Aşadar, numărul de absolvenţi ai doctoratului în
anii 2005-2011 este de 2559, pe când numărul celor care în anii respectivi au susţinut teza constituie
113, ceea ce reprezintă doar 4.4% din numărul doctoranzilor absolvenţi. Numărul absolvenţilor postdoctoratului în anii 2005-2011 a fost de 115, dintre
care 14 au susţinut teza de doctor habilitat, ceea ce
constituie 12.17% din totalul absolvenţilor.

Efectivul salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare (tabelul 5) în anul 2006 a constituit
76.5% din numărul celor ce activau în anul 2000,
ulterior înregistrându-se o creştere de până la 5216
în anul 2011, sau cu 15.8 la sută. Ponderea cercetătorilor în totalul efectivului de salariaţi din activitatea de cercetare-dezvoltare a reprezentat 69.6% în
2000, 55.6% – în 2006 şi 64.6% – în 2011.
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Tabelul 5
Salariaţii încadraţi în activitatea de cercetare-dezvoltare
Anii

2000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

5889

4672

4505

4587

5315

5424

5114

5216

inclusiv cercetători

4101

2583

2507

2592

3471

3561

3267

3372

din total: - doctori

2043

932

927

983

1311

1374

1288

1359

501

256

259

271

367

382

378

393

Efectivul salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, total

- doctori habilitaţi

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

Numărul total al cercetătorilor, înregistrat în anul
2011, include 1618 femei, deci, aproximativ 48 la
sută. Ponderea doctorilor în totalul cercetătorilor a
constituit 49.8% în 2000, 36.98% – în 2006 şi 40.3% –
în anul 2011, iar a doctorilor habilitaţi – respectiv
12.2; 10.3 şi 11.6 la sută.

În anul 2011 prevalau cercetătorii de vârstă înaintată. Astfel, cercetătorii în vârstă de până la 25 de
ani alcătuiau 6.1% din total (figura 3), de 25-34 ani –
20.3%, de 35-44 ani – 16.5%, de 45-54 ani –17.5%,
de 55-64 ani – 22.2%, de 65 şi mai mult – 17.4%. Comentariile sunt de prisos.
până la 25 ani
25-34 ani
35-44 ani
45-54 ani
55-64 ani
65 ani şi peste

Sursa: Educaţia în Republica Moldova, Publicaţie statistică, 2011/2012
Fig. 3. Ponderea cadrelor didactice în vârstă de pensionare

Potenţialul didactico-ştiinţific în instituţiile de învăţământ superior (tabelul 6) s-a majorat de la 5058
în anul de studii 1999/2000 până la 6571 în anul de

studii 2006/2007 sau cu 29.9%, ulterior diminuându-se până la 6147 în anul de studii 2011/2012 sau
cu circa 6.5 la sută.

Tabelul 6
Evoluţia potenţialului didactico-ştiinţific în instituţiile de învăţământ superior
Anii

1999/
2000

2004/
2005

2005/
2006

2006/
2007

2007/
2008

2008/
2009

2009/
2010

2010/
2011

2011/
2012

Personalul didactico-ştiinţific în
instituţiile universitare

5058

5909

6221

6571

6447

6415

6413

6493

6147

din total: - doctori habilitaţi, %

6

6

6

6

6

6

7

7

7

- doctori în ştiinţe, %

37

37

37

35

35

36

36

36

39

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

Practic, pe parcursul perioadei indicate în tabelul
6 ponderea doctorilor şi doctorilor habilitaţi se menţine la nivelul 41-46%. Dacă raportul doctorilor şi
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doctorilor habilitaţi în activitatea de cercetare-dezvoltare a fost de 4.1:1 în 2000, 3.6:1 în 2006 şi 3.46:1
în anul 2011, apoi, în aceeaşi ani, în instituţiile universitare el a constituit, respectiv, 6.1:1; 6.1:1 şi 5.6:1.

4.4. Motivaţia activităţii creative a potenţialului intelectual
Motivaţia este “forţa” care determină un anume
comportament. Motivaţiile desemnează acele elemente formale sau informale, de natură economică sau moral-spirituală, care se administrează celor
antrenaţi în activitatea inovaţională, satisfăcându-le
anumite necesitaţi individuale şi de grup, pentru a-i
determina ca, prin atitudinile, eforturile, deciziile,
acţiunile şi comportamentele lor să contribuie la
realizarea obiectivelor.

Motivarea poate fi efectivă şi/sau eficientă, dacă-i orientată spre mobilizarea unui colectiv sau
grup, inclusiv a celui format din intelectuali. Colectivul şi/sau grupul antrenat în cercetare-dezvoltare
poate fi mobilizat, mai întâi, prin asigurarea resurselor financiare necesare pentru a desfăşura activitatea.
Cheltuielile interne în activitatea de cercetaredezvoltare din ţara noastră, chiar dacă au crescut în
ultimii trei ani cu 5 la sută (tabelul 7), rămân a fi insuficiente. Cu atât mai mult cu cât ponderea cheltuielilor interne în activitatea de cercetare-dezvoltare
se micşorează în produsul intern brut de la 0.52% în
2009 la 0.4% în anul 2011.
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Situaţia prezentată mai sus privind formarea şi
dezvoltarea potenţialului creativ şi activitatea inovaţională este determinată de un şir de factori, printre care se evidenţiază sistemul de motivare.

Tabelul 7
Categoriile de cheltuieli interne în activitatea de cercetare-dezvoltare, milioane lei

Anii

2009

2010

2011

Produsul intern brut

60430

71885

82174

Cheltuieli interne în activitatea de
cercetare-dezvoltare, total

317.6

316.2

333.5

din care: cheltuieli interne curente

281.8

291.8

312.8

inclusiv: - remunerarea muncii

174.2

170.5

174.8

- cheltuielile de asigurări sociale şi
asistenţă medicală obligatorii

43.4

43.2

44.4

Cheltuieli materiale

45.3

51.3

62.6

Alte cheltuieli curente

19.0

26.9

31.0

Cheltuieli interne capitale

35.8

24.3

20.6

din care: - echipamente

25.4

17.2

16.2

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

Cheltuielile de capital s-au redus, în anii de referinţă, cu 42.5 la sută, alcătuind în 2011 doar 6.17%
din totalul cheltuielilor interne în activitatea de cercetare-dezvoltare. În anul 2011, cheltuielile materiale în activitatea de cercetare-dezvoltare au constituit
circa 18.8%, iar pentru echipamente – 4.8% din totalul cheltuielilor interne.
Creativitatea celor antrenaţi în activitatea inovaţională este influenţată, categoric, de modalitatea
de „încurajare”. Recunoaşterea venită de la superiori
încurajează obţinerea unor rezultate deosebite şi
contribuie la creşterea dorinţei de a înregistra performanţe în viitor. Orice persoană, inclusiv oamenii
creativi, reacţionează pozitiv la laudele ce îi vizează –

fie verbale, fie sub formă de premii sau distincţii.
Însă, cu regret, persoanele creative sunt menţionate foarte rar. Spre exemplu, canalul TV “PUBLIKA” a
realizat recent proiectul „10 pentru Moldova”, conform căruia au fost selectate şi menţionate mai multe personalităţi din diverse domenii de activitate;
între acestea, însă, nu se regăsesc şi reprezentanţi
ai ştiinţei.
Activitatea creativă, în special cea a individului,
este influenţată prin recompense. Un sistem echilibrat de recompense va avea impact pozitiv asupra
moralului persoanei recompensate, va motiva angajaţii antrenaţi în cercetare-dezvoltare să fie eficienţi. Sistemul de recompense trebuie să dea posibi-
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litate angajaţilor să-şi satisfacă necesităţile de bază
(în termenii folosiţi de Maslow, primele două nivele).
Evident, partea esenţială a recompensei aşteptate de către angajaţi o constituie banii. Cu toate că
suma medie a veniturilor lunare ce revin unui membru al gospodăriei a crescut în ultimii trei ani cu 23.9

la sută (tabelul 8), aceste venituri nu acoperă minimul de existenţă. Este semnificativ faptul că media
lunară a veniturilor unui membru al gospodăriei a
constituit în 2009 – 42.4%, în 2010 – 42.8% şi în 2011 –
47.5% din câştigul salarial nominal mediu al salariatului în economie.
Tabelul 8
Câştigul mediu nominal lunar, lei

Anii

2009

2010

2011

1166.1

1273.7

1444.7

1187.8

1373.4

1503.0

98.2

92.7

96.1

Câştigul salarial nominal mediu lunar al salariatului în economie

2747.6

2971.7

3042.0

Inclusiv: - agricultură, economia vânatului şi silvicultură

1468.9

1636.6

1831.8

- industrie

3135.6

3430.9

3393.5

- activităţi financiare

5637.7

6368.2

6047.1

- administraţie publică

3209.0

3204.8

3457.3

- învăţământ

2135.6

2361.0

2755.8

Veniturile disponibile ale populaţiei (media lunară pe un
membru al gospodăriei)
Minimul de existenţă (media lunară pe o persoană)
Raportul venitului disponibil cu minimul de existenţă, %

% faţă de salariu mediu pe economie
- cercetare-dezvoltare
% faţă de salariu mediu pe economie

77.7

79.4

87.8

3210.7

3333.3

3352.0

116.8

112.1

110.2

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

Oamenii din orice domeniu de activitate şi din
orice organizaţie sunt dispuşi să-şi compare recompensele oferite atât cu cele ale colegilor din propria
lor organizaţie, cât şi cu ale lucrătorilor din alte instituţii. Din acest motiv, percepţia de echitate joacă
un rol deosebit.
Câştigul salarial nominal mediu al salariaţilor
din învăţământ este inferior câştigului mediu pe
economie, iar cel al angajaţilor din sectorul cercetare-dezvoltare, chiar dacă este puţin mai mare, are
o tendinţă clară de diminuare. Trezeşte nedumeriri
faptul că în agricultură şi industrie (ramuri producătoare de bunuri), precum şi în învăţământ şi cercetare-dezvoltare (domenii care asigură prosperitatea
economiei) câştigul salarial nominal mediu lunar al
salariatului este mai mic decât al celor antrenaţi în
administraţia publică.
În concluzie, considerăm că este imperios necesar
de a fi elaborat un sistem de recompense care să asi-
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gure echitatea salariaţilor şi să motiveze activitatea
acestora în orice domeniu, inclusiv în ştiinţă şi educaţie, domenii care asigură funcţionalitatea noului
sistem economic al ţării noastre.
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Abstract

Funcţionalitatea noului sistem economic al Republicii Moldova, bazat pe relaţiile de piaţă şi deschis faţă de lume, frecvent marcat de dinamism, dar
şi de incertitudine şi riscuri, uneori chiar de ostilitate,
depinde, în mod hotărâtor, de activitatea inovaţională. Activitatea inovaţională, formarea potenţialului inovaţional este influenţată, categoric, de politica
motivaţională, de sistemul de recompensare. În articol se meditează asupra evoluţiei activităţii inovaţionale, formării potenţialului inovaţional, a sistemului motivaţional şi se propun unele soluţii menite să
contribuie la creşterea proprietăţii intelectuale.
Cuvinte-cheie: educaţie, inovaţie, intelect, motivare, performanţă, recompense, cercetare

The functionality of the new economic system of
the Republic of Moldova, based on market relations
and open to the world, often marked by dynamism,
and also uncertainty and high risks, sometimes
even hostility, depends, crucially, on the innovation
activity. Innovation activity, formation of innovation potential is influenced categorically by the motivational policy, by the recompense system. The article reflects on the evolution of innovation activity,
formation of innovation potential, motivational system and proposes some solutions that would help
increase intellectual property.
Keywords: education, innovation, intellect, motivation, performance, recompense, research
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A

samblarea este unicul proces tehnologic nelipsit
în orice tip de producţie, fie că e vorba de fabrica-

rea unor foarfece obişnuite, pompe submersibile, automobile sau rachete.

De aceea, automatizarea proceselor de

asamblare (montare) a fabricatelor are un rol determinant în dezvoltarea industrială a ţării.

în domeniul producţiei de aparate, de exemplu,
la efectuarea lucrărilor de asamblare (montare) este
antrenat fiecare al doilea muncitor, iar în construcţia
de maşini – fiecare al treilea. Numărul de muncitorimontori este impunător, pe când volumul lucrărilor
de asamblare rămâne redus (comparativ cu operaţiile de confecţionare a pieselor) – în special, în
producţia de masă a unor fabricate: rulmenţi, lămpi
electrice, aparataj radio, baterii, lanţuri, ansambluri
ale automobilelor şi tractoarelor etc. Utilajele automatizate de montare existente au, de cele mai multe ori, un randament redus.
Pentru asamblarea eficientă a produselor de acelaşi tip sau, mai ales, a celor de tipuri diferite este necesar ca productivitatea utilajelor automatizate de
asamblare să fie mai avansată faţă de productivitatea muncitorului, atingând nivelul celor mai performante automate existente. Totodată, consumurile
ce ţin de fabricarea şi exploatarea acestor produse
trebuie să fie minime.
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Cercetările efectuate au demonstrat că pentru
asamblarea fabricatelor în serie este necesar de a instala piesa de bază foarte precis, ajustând-o perfect
înainte de a îmbina poziţiile pieselor componente,
cu configuraţii şi dimensiuni variate; apoi urmează
să fie organizată încărcarea, orientarea şi transportarea acestora spre zona de lucru. Pentru realizarea
operaţiilor menţionate sunt necesari roboţi industriali cu 6-8 grade de mobilitate, cu schimbarea
automată a prehensoarelor şi uneltelor indispensabile pentru fiecare din piesele îmbinate. Precizia
de poziţionare a prehensorului trebuie să fie cât mai
mare, în pofida faptului că masa pieselor, viteza şi
acceleraţia mişcărilor sunt considerabile.
Practica ne demonstrează că utilizarea sistemelor flexibile de producţie cu mai mult de cinci roboţi
constituie o problemă ştiinţifico-tehnică de complexitate superioară.
Astfel, la uzina experimentală de fabricare a motoarelor electrice, având un volum de producţie
de 10 mii de motoare pe an, specialiştii japonezi au
reuşit pas cu pas să automatizeze lucrările de asamblare, cu utilizarea roboţilor industriali, în proporţie
de circa 55 la sută. Şi acest rezultat este destul de
bun, fiindcă roboţii pot realiza doar unele elemente
de asamblare: îmbinarea pieselor cu joc, înşurubarea, nituirea, sudarea în puncte etc. La realizarea al-

Eficienţa realizării asamblării, calitatea fabricatului
şi preţul de cost al acestuia depind, în mare măsură, de construcţie. Fiecare fabricat trebuie să corespundă unor anumite cerinţe, în primul rând, să fie
construit din blocuri, adică să fie compus din unităţi
de montaj. Acest fapt permite să fie asamblată şi reglată fiecare unitate de montaj, independent de alte
unităţi de montaj, ceea ce conduce la micşorarea
duratei de montare a fabricatului. Este raţional ca
fiecare unitate de montaj sa fie compusă din 4…20
de piese. În unele cazuri, micşorarea numărului de
piese se poate realiza, utilizând mase plastice. De
exemplu, ceasurile produse de firma japoneza “Citizen” erau compuse din 66 de piese. Înainte de trecerea la asamblarea automatizată, construcţia ceasurilor a fost remaniată, panourile metalice şi capacul
fiind înlocuite cu plastic, iar pietrele, saboţii şi alte
piese fiind preventiv instalate şi presate în timpul
formării carcasei şi capacului. Numărul pieselor în
ansamblu a fost micşorat până la 43, simplificânduse şi instalarea lor.
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tor operaţii (sau treceri): presarea, îndoirea, sertizarea, bordurarea, umflarea ş.a., aceştia servesc doar
pentru transportarea si încărcarea pieselor (fig. 1).
Manipulatorii sunt mai simpli şi mai siguri decât
roboţii industriali, însă aceştia au doar o traiectorie
constantă de deplasare a prehensorului. Ei pot să
asambleze unele piese şi ansambluri în producţia de
serie. De exemplu, la aşezarea pieselor componente pe arbori, locurile asamblării lor şi cele de apucare a pieselor rămân a fi constante, de aceea pot
fi constante şi traiectoriile de deplasare ale pieselor
respective. Având în vedere aceste circumstanţe,
precum şi necesitatea unei productivităţi avansate
a procesului de asamblare, a fost propus un sistem
flexibil de producţie deservit de manipulatori, pentru montarea automatizată a magnetofoanelor cu
cursa de admisiune de 2-6 secunde. Sistemul instalează, asamblează şi fixează automat cu şuruburi,
vălţuire, nituire circa 20 de piese.
Asamblarea automatizată începe cu modificarea
construcţiei fabricatului şi a pieselor componente.

Fig. 1. Roboţi industriali pentru asamblare:
a - portal; b - linear; c - cu braţ rotativ în jurul axelor orizontale;
d - cu braţ rotativ în jurul axelor verticale

Micşorarea numărului de piese şi a volumului
de muncă la fabricarea produselor se poate realiza
utilizându-se inelele, colierele, bolţurile, capacele şi
alte piese elastice.
Exemplul 1. Arcurile lamelor anterioare ale camioanelor conţin 34...51 de piese. Practic este imposibil de a asambla automat aceste arcuri. De aceea, s-a
propus o construcţie nouă a arcurilor de suspensie
cu brăţări elastice, fapt ce a permis să fie micşorat
aproape de două ori numărul pieselor componente
şi să fie automatizat procesul de montare a acestora.

Exemplul 2. Capacele, de regulă, se fixează pe carcasa reductorului cu şuruburi. Această construcţie
necesită burghierea găurilor în carcasă şi în capac, filetarea găurilor din carcasă, prelucrarea suprafeţelor
de contact ale carcasei şi capacului. Capacul elastic,
instalat în canalul carcasei, permite reducerea considerabilă a timpului de confecţionare a pieselor şi
de asamblare automată a reductoarelor. Afară de
aceasta, lipsa găurilor pentru şuruburi în pereţii reductorului a permis să fie redusă grosimea acestora,
ceea ce a condus la economisirea metalului.
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Una din problemele principale ale asamblării o
constituie gradul avansat de precizie la instalarea
pieselor care se îmbină. Utilizarea şuruburilor care
sfredelesc, taie sau rulează filetul în timpul înşurubării (fig. 2, 3, 4) şi a şuruburilor cu gulere pivot (fig.
4) ce înlocuiesc şaibele, reduce substanţial consumurile la producerea fabricatelor.
Dacă nu este necesară demontarea îmbinărilor
pieselor în timpul exploatării, atunci este raţional
de utilizat, în loc de şuruburi şi piuliţe, nituri, iar în
loc de ştifturi obişnuite – ştifturi crestate sau bolţuri elastice, care se instalează în orificiul piesei de
bază cu joc considerabil, iar după asamblare se deformează creând strângerea necesară în îmbinare.

Fig. 2. Şuruburi auto aşchietoare a filetului:
a) cu câteva muchii aşchietoare dispuse diametral;
b) cu unul sau două tăişuri în partea inferioară a tăişului:
1 - cap; 2 - tijă cu filet cu profil complet; 3 - partea de trecere;
4 - canal pentru aşchii

Fig. 3. Şuruburi cu autodeformare:
a) folosite fără gaură prealabilă; b) destinate înşurubării
în gaură prealabil executată (fără filet): 1 - cap;
2 - tijă cu filet cu profil complet; 3 - partea de atac;
4 - partea de ghidare
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Fig. 4. Şuruburi cu autoburghiere-autodeformare

La utilizarea bolţurilor şi bucşelor elastice, găurile pot fi executate în piesele racordate doar prin
burghiere, fără operaţii de zincuire şi alezare.
Suprafeţele îmbinate ale pieselor trebuie să aibă
teşituri de intrare cu un unghi cât mai mic şi, mai
ales, teşiturile trebuie prevăzute la piesa de bază,
fiindcă ea se utilizează pentru instalarea tuturor
pieselor componente ale ansamblului. Unghiul de
înclinare a teşiturii pentru piesele metalice îmbinate
cu joc sau cu strângere trebuie să fie de 10-15 grade, iar din mase plastice – de 8 grade. Teşiturile la
bucşele cu pereţii subţiri, lagăre, inele e necesar să
fie executate în trepte: la început cu un unghi de 3045 grade pentru posibilitatea aşezării automatizate
în orificiul carcasei sau pe arbore, iar în prelungire –
sub un unghi de 10-15 grade, pentru micşorarea
forţei de presare şi, în consecinţă, a deformaţiei inelelor şi bucşelor presate.
Prezintă dificultăţi asamblarea automată a îmbinărilor cu caneluri şi cu pene, fiindcă la realizarea acestora este necesară coincidenţa axelor suprafeţelor îmbinate şi poziţia unghiulară a canelurilor şi penelor cu
canelurile corespunzătoare ale pieselor. Este raţional
ca îmbinările cu pene să fie înlocuite cu caneluri, în
special, cu îmbinări cilindrice şi conice cu strângere.
Pentru asigurarea asamblării automatizate a roţilor dinţate, se prevăd rotungiri speciale pe capătul roţilor cu dinţi mai puţini (din considerente economice).
Pentru simplificarea orientării pieselor îmbinate
automatizat, ele trebuie să aibă simetrie maximă.
Deci, cu cât piesa are mai multe planuri de simetrie,
cu atât este mai mare probabilitatea că ea va ocupa
locul necesar la poziţionarea automatului de asamblare. Dacă piesa are găuri, canaluri, ieşituri, renuri,
atunci este necesar ca ele sa fie prevăzute simetric
faţă de suprafaţa exterioară a acesteia. De exemplu,
dacă piesa are axă de simetrie (arbore) şi canal sau
fus la un capăt, atunci este de dorit ca piesa să aibă
asemenea elemente constructive şi la capătul opus.

Fig. 5. Schema complexului robotizat pentru
montarea ansamblului “carcasa presgarniturilor”

Fig. 6. Ansamblul “carcasa presgarniturilor” în ansamblu (a) şi piesele componente (b):
1 - inel; 2 - presgarnitură; 3 - carcasă

Instalaţia 5 serveşte pentru asigurarea cu carcase
şi constă dintr-un jgheab şi separator cu acţionare
pneumatică. Mecanismul de încărcare cu acţionare

pneumatică transmite în zona de lucru a instalaţiei
presgarnituri şi inele.
Complexul tehnologic robotizat funcţionează în
următorul mod. La introducerea CTR în circuit, roboţii revin în poziţia iniţială. Instalaţia 5, după ce primeşte comanda robotului 2, deplasează la poziţia de
apucare o carcasă. Robotul apucă carcasa cu braţul
principal dotat cu prehensor mecanic şi o instalează la poziţia de asamblare. În timpul ciclului, carcasa
este menţinută de către braţul secundar al robotului
2, dotat, de asemenea, cu prehensor mecanic.
Robotul 4 apucă cu prehensorul mecanic al braţului său o garnitură şi o instalează în carcasă. După
deplasarea braţului în poziţia iniţială, sistemul de dirijare al acestui robot formează o comandă la presa
7, care realizează presarea garniturii în carcasă (prima presare). După aceasta, la poziţia de apucare se
transmite un inel. Robotul 4 apucă inelul cu prehensorul mecanic şi-l instalează în carcasă. Braţul robotului se deplasează în poziţia iniţială. Se formează
comanda la presă, care realizează presarea inelului
(a 2-a presare) în carcasă (fig. 6). Apoi robotul 2 apucă cu prehensorul său a doua garnitură şi o instalează în carcasă. Se include presa 7, care realizează presarea garniturii următoare (a 3-a presare). Primind
semnalul referitor la realizarea asamblării, robotul 2
transmite ansamblul finit pe jgheabul producţiei finite şi se deplasează în poziţia iniţială. Ulterior ciclul
de lucru se repetă.
Productivitatea CTR constituie 200 de ansambluri pe oră. Prehensoarele roboţilor sunt dotate cu
senzori, care sesizează existenţa şi poziţia pieselor
apucate. Pentru excluderea posibilităţilor de avariere a prehensoarelor, în CTR este prevăzută o comanda de blocare la presă, când braţul robotului nu
ocupă poziţia iniţială.
În condiţiile unor sisteme flexibile automatizate,
schimbarea sculelor de lucru trebuie să se efectueze automat, după un anumit program. Operaţia se
realizează cu capete revolver, magazine cu unelte şi
prehensoare, sau cu capete cu forţă mobilă.
Mecanismele de schimbare automată a sculelor
de montaj cu utilizarea capetelor revolver se caracterizează prin simplitate şi compactitate. Aici capul
revolver îndeplineşte funcţia de magazin, transport
şi port-sculă.
Capul revolver este asamblat din câţiva arbori
port-scule, montaţi într-un corp comun. Schimba-
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Aceste principii sunt determinante pentru buna
funcţionare a complexului tehnologic robotizat, pe
care îl vom examina în cele ce urmează.
Complexul tehnologic robotizat (CTR) pentru
montarea ansamblului „carcasa presgarniturilor”
(fig. 5) este compus din masa 1, roboţii industriali
2 şi 4, instalaţia de pregătire a aerului comprimat 3,
instalaţiile de asigurare 5 şi 6, presa pneumatică 7,
jgheabul de alimentare cu piese 8 şi instalaţiile de
dirijare cu roboţii 9 şi 10.
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rea sculei de montaj se realizează prin rotirea capului cu un unghi determinat şi indexarea în această
poziţie. În capul de montaj se instalează un număr
anumit de scule de montaj (de la 2 până la 8).
Capul de montaj (fig. 7) conţine carcasa 1 pe
care se montează bucşa 2. Pe bucşă se instalează
suportul 3. În suport se montează electromotorul
4, variatorul 5 şi suportul 6 pentru scule de montaj . Variatorul reductor 5 conţine variatorul toroidal 7 compus din corpul conducător 8, tensionat
în direcţia axială de arcul 9 şi de corpul condus 10,
între care sunt plasate discurile 11. Corpul condus
10 este realizat din 2 părţi – 12 şi 13, legate prin suprafeţele frontale 14 şi 15, executate înclinat. Între
componentele 12 şi 13, pe corpurile de rostogolire

16 este poziţionată obada blocului rotitor satelit 17
a reductorului de precesie 18. Blocul 17 cuprinde
coroanele dinţate 19 şi 20 care, pe de o parte, angrenează cu dinţii roţii conice 21, iar pe de altă parte
– cu dinţii roţii conice 22. Roata 22 este legată prin
angrenajul 23 şi al bucşelor canelate 24 cu scula de
lucru 25. Pentru aceasta, arborele pinion 26 al transmisiei are o porţiune canelată 27 care se cuplează
cu bucşele canelate 24. Pentru comutarea porţiunii
canelate 27 a arborelui pinion la următoarea sculă
de lucru 25, roata condusă 22 este rigid legată cu
roata elicoidală conducătoare 28 angrenată cu roata conducătoare condusă 29, legată prin intermediul cuplajului de depăşire (de fugă) 30 cu ceaşca
31, apăsată în direcţia axială de arcurile 32.

Fig. 7. Cap-revolver pentru schimbarea automată a sculelor de montaj

Fig. 8. Schema repartizării momentului la înşurubare Mîn (a) şi legea variaţiei optimale a vitezei
de înşurubare ɷîn pe măsura creşterii adâncirii îmbinării h (b)
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unde D1 si D2 sunt diametrele de contact cu discurile 11 ale corpurilor conducător 8 şi condus 10.
În continuare, roata condusă a corpului 10, prin
intermediul suprafeţelor frontale înclinate 14 şi 15,
se transformă într-o mişcare de precesie a blocului
rotitor satelit 17 în jurul centrului. Ca rezultat al angrenării coroanelor dinţate 19 şi 20 cu roţile dinţate
21 şi 22, ultima se va roti cu o turaţie corespunzătoare raportului de transmitere:

,
unde : Z19, Z20 – numărul de dinţi ai coroanelor
19 şi 20 ale blocului de roţi satelit 17;
Z21, Z22 – numărul de dinţi ai coroanei 21
şi ai roţii conice 22.
Prin aceasta, mişcarea de rotaţie de la roata 22,
cu reducţie, se transmite, prin angrenajul 23 şi bucşele canelate 24, la scula de lucru 25.
Pentru înlocuirea sculei de lucru este necesar
să se inverseze sensul de rotaţie al arborelui electromotorului 4. Drept urmare, mişcarea de rotaţie
redusă a roţii conduse 22, prin intermediul roţii elicoidale 28 se transformă în deplasare axială a roţii
elicoidale conduse 29 care, prin bucşa 30, se transmite la ceaşca 31. Aceasta se va deplasa axial până
la ieşirea porţiunii de arbore 27 din îmbinarea cu
bucşele canelate 24. În momentul în care porţiunile

canelate 27 ies din îmbinarea cu bucşele 24, continuarea rotaţiei roţii conduse 22 determină rotaţia
ceştii 31 în jurul axei sale până la atingerea unei poziţii necesare a sculei de lucru.
În continuare, suportul 3 capătă o deplasare liniară împreună cu variatorul 5 şi suportul 6. Prin
aceasta, axele 34 ale discurilor 11, care sunt legate
de elementul de comandă, se vor roti în jurul axelor
36, determinând discurile 11 să se rotească şi ele
sub un unghi anumit. Drept urmare, se modifică
mărimea diametrelor D1 şi D2 , precum şi mărimea
raportului de transmitere i1. Schimbarea raportului
de transmitere i2 apare din următorul raţionament:
pe măsura pătrunderii, de exemplu, a şurubului în
carcasă, forţa necesară pentru înşurubarea lui creşte după o curbă variată. Prin urmare, este necesar ca
pe măsura pătrunderii şurubului, scula de montaj să
se rotească cu o viteză ce treptat se micşorează (viteza sculei trebuie să se modifice după curba ce reprezintă imaginea în oglindă a curbei hiperboloidale de modificare a forţei de înşurubare). O astfel de
modificare a raportului de transmitere se realizează
în construcţia capului de montaj prezentat.
După N. E. Jukovski, schema de distribuire a momentului de înşurubare între spirele filetului şurubului cu 10 spire are aspectul prezentat în fig. 8 (a).
Ultimei spire, mai solicitate, îi corespunde 1/3 din
momentul de înşurubare. Luând în considerare faptele expuse mai sus, se stabileşte legea modificării
vitezei unghiulare a sculei de montaj ɷîn, care determină legea optimă de variaţie a momentului de înşurubare pe măsura creşterii adâncimii pătrunderii
şurubului h (fig. 8b).
Supraînşurubarea (tensionarea) în îmbinările filetate, în cazul capului de montaj prezentat, se efectuează la momentul maxim de înşurubare.
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Pentru indexarea preliminară pe suprafaţa frontală a porţiunii de arbore 27 a arborelui 26, este apăsată de arc bila 33.
Discurile 11 ale variatorului 5 sunt fixate pe axurile 34, în corpul 2 prin axurile 36 şi sunt legate de
elementele de comandă prin degetul 37.
Capul de montaj funcţionează în modul următor: subansamblul 3, depăşindu-şi bucşa 2, conduce
suportul 6 al sculelor 25 către ansamblul de montat.
Se comandă pornirea electromotorului 4, a cărui
mişcare de rotaţie a arborelui se transmite corpului
conducător 8. Datorită reducerii toroidului variatorului toroidal 5, corpul condus se va roti cu turaţii
de transmisie
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Rezumat

Abstract

Pentru asamblarea eficientă a produselor de
acelaşi tip şi, în special, de tipuri diverse, productivitatea utilajelor automatizate de asamblare trebuie
sa fie superioară productivităţii muncitorului, situându-se la nivelul celor mai performante automate existente, reducându-se la minim consumurile
pentru fabricarea si exploatarea acestora. Practica
acumulată în acest domeniu demonstrează că utilizarea sistemelor flexibile de producţie cu un număr
de roboţi mai mare de cinci constituie o problemă
tehnico-ştiinţifică de maximă importanţă.

For efficient assembly of products of the same
type and, in particular, of various types the productivity of automated assembly equipment must be
higher than the productivity of the worker, being at
the level of the best existing automatic machines,
reducing to a minimum the production and exploitation costs thereof. The practice gained in this area
demonstrates that the use of flexible production
systems with a number of robots greater than five
is a scientific-technical problem of utmost importance.
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нститут генетики и физиологии растений

И

звестно, что создание современных сортов, линий и гибридов томата, сочетающих комплекс

хозяйственно-ценных признаков, является одной из
наиболее приоритетных селекционно-генетических задач.

В

большинстве случаев получение таких геноти-

пов предполагает проведение многочисленных и последовательных циклов селекции, в ходе которых довольно часто селекционер сталкивается с экстремальным
влиянием условий среды на селектируемые генотипы.

В

результате растения на разных этапах вегетации, в том

числе и на особо чувствительных, репродуктивных, оказываются в сложных стрессовых условиях, под влиянием комплекса различных факторов.

В то же время известно, что устойчивость репродуктивных органов к неблагоприятным факторам внешней среды является одним из важнейших показателей, влияющих на величину и
качество урожая. По мнению Авдеева (2006), характер генетической детерминации и наследования признаков стрессоустойчивости растений
к действию абиотических факторов среды зависит от многих генов и всего генома в целом, а реализация их активности проявляется только в
условиях действия стрессовых факторов. В связи с этим для селекционеров представляет значительный интерес анализ закономерностей изменчивости и наследования признаков у изучаемых форм и прогнозирование реакции различных генотипов на действие внешних условий
среды. Решение такой задачи невозможно без
использования в процессе создания новых перспективных линий и гибридов эффективных ме-

тодов скрининга устойчивых к стрессовым факторам среды генотипов. В последние годы опубликованы результаты исследований, демонстрирующие результативность отбора устойчивых генотипов на этапах репродуктивного развития, особенно в мужском гаметофитном поколении (Бухаров, Бухарова, 2005; Пинчук, 2006;
Юрлова, 2006; Pressman, M. Peet and D. Mason
Pharr, 2002; Humaira, Rafiq Ahmad, 2006; Georgios
C. Koubouris, 2009). На различных культурах этими исследователями получены практические результаты, базирующиеся на идентичности реакций гаметофита и спорофита при воздействии
температуры, засоления, засухи, тяжелых металлов, гербицидов. Такая информация свидетельствует о перспективе использования вариабельности признаков мужского гаметофита в селекции для оценки и отбора устойчивых генотипов в условиях абиотических стрессов и предполагает возможность практического использования данного подхода в качестве инструмента
в селекционных программах (Hormaza, Herrero,
1992). В связи с этим цель проведенных нами
экспериментов состояла в выявлении термо- и
засухоустойчивых генотипов томата методами
гаметофитной и спорофитной селекции.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Для проведения экспериментов в качестве
объекта исследований использовали 10 генотипов томатов со следующими номерами: 130, 131,
132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, полученных на основе межсортовых скрещиваний, а так-
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же сорта томата. Растения выращивали в полевых условиях по общепринятой для томатов методике до стадии цветения, собирали полностью
раскрытые цветки и выделяли пыльцу. Для оценки устойчивости мужского гаметофита томатов в
лабораторных условиях нами была создана и использована система искусственных фонов, которая сочетала одновременное действие повышенной температуры, временной экспозиции и осмотического стресса. Для прогревания пыльцы использовали 2 температурных режима – 28ºС (контроль) и 45ºС (опыт) и 2 временные экспозиции
– 3 и 6 часов. Проращивание пыльцы проводили
в течение 3-х часов в термостате при постоянной
температуре 26ºС на 2-х вариантах питательных
сред, различающихся по содержанию сахарозы.
Анализировали препараты под микроскопом,
определяли жизнеспособность пыльцы и длину пыльцевых трубок в контрольном и опытном
вариантах. На основании полученных результатов вычисляли устойчивость пыльцы, как соотношение показателей жизнеспособности в опыте к
контролю в процентах, и устойчивость пыльцевых трубок. Обработку полученных результатов
проводили методом многофакторного дисперсионного анализа с использованием пакета программ STATGRAF v.5.1. и Excel 2010.

А

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В результате проведенных экспериментов
установлено, что совместное действие повышенной температуры и осмотического стресса оказывало существенное влияние на изменчивость признаков пыльцы всех анализируемых генотипов томатов в сторону их уменьшения. При этом, если жизнеспособность и устойчивость пыльцы уменьшаются на 27,4 и 37,0% , то
длина и устойчивость пыльцевых трубок уменьшались на 70,5 и 68,6% соответственно. Такие результаты свидетельствуют о сильной реакции генотипов на данных этапах на стрессовое воздействие и показывают очень высокую чувствительность пыльцевых трубок на действие факторов.
Статистическая обработка экспериментальных данных по всем генотипам в 4-х-факторном
дисперсионном комплексе показала, что генотип, температура, время температурной обработки и уровень осмотического стресса, а также
их взаимодействия оказывают достоверное влияние на вариабельность характеристик пыльцы
и пыльцевых трубок. В результате проведенных
исследований установлено, что более половины
вариабельности жизнеспособности и устойчивости пыльцы детерминированы действием температуры, в то же время сила влияния осмотического стресса была более слабой (рис.1).

Б

Рис.1. Источники изменчивости признаков мужского гаметофита томатов:
А - жизнеспособность пыльцы; Б - устойчивость пыльцы

Анализ спектра изменчивости признаков
«длина и устойчивость пыльцевых трубок» показал, что температура и осмотический стресс
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также являются основными источниками вариабельности, сила их совместного действия составляет 96,6 и 95,1% соответственно. При этом

анализируемого признака были втрое ниже контрольных. Такие результаты, по нашему мнению,
могут быть связаны с генетическими различиями генотипов по устойчивости.
Детальная характеристика реакции каждого
образца показала, что наибольшей стабильностью признака «жизнеспособность пыльцы» характеризовались генотипы №137, 139 и 133, у
которых степень влияния температурного фактора в структуре изменчивости анализируемого показателя была невысокой (0,3; 6,4 и 22,0%).
В то же время генотипы с № 135, 134 могут быть
выделены как термочувствительные, т.к. варьирование жизнеспособности их пыльцы на 81,9
и 76,9% определяется влиянием температуры.
Среди изученных генотипов большей термоустойчивостью характеризуются №139, 137, 131
и 133, у которых степень влияния температуры
составляла 2,2-19,9%, при этом генотипы №134
и 130, реагировали намного сильнее, т.к. температура детерминировала 50-60% изменчивости
признака.
Таким образом, у изученных генотипов выявлена различная степень проявления признаков
жизнеспособности и термоустойчивости мужского гаметофита, что может быть обусловлено
их наследственной детерминированностью.
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необходимо отметить, что решающим (главным)
источником изменчивости размеров пыльцевых
трубок является осмотический стресс, так как
степень влияния этого фактора была в 9,9 и 28,9
раз больше температурного воздействия.
Таким образом, у изученных генотипов томатов именно осмотический стресс вызывает
наиболее сильную реакцию пыльцевых трубок
в условиях засухи, что в результате приводит к
значительному уменьшению их размеров в условиях абиотических стрессов.
В наших исследованиях обнаружена дифференцированная реакция генотипов на условия
эксперимента. Выявлено, что некоторые линии
реагировали более сильно, в результате жизнеспособность пыльцы уменьшалась в 4,8-5,0
раз. В то же время у части генотипов этот признак был ниже контрольных значений лишь в
2,6-2,8 раза, что свидетельствует об их большей
стабильности. Аналогичная дифференцированная реакция отмечена и по вариабельности длины пыльцевых трубок. Например, у генотипов
№ 138 и 132 в опыте значения этого показателя
были ниже контрольных в 16,4 и 18,6 раз соответственно, что указывает на очень высокую их
чувствительность к действию факторов. Одновременно у генотипов с № 131 и 136 значения

Таблица 1
Устойчивость генотипов томатов по признакам мужского гаметофита
№ п.п.

Генотип

1

Средняя устойчивость, %

Общая устойчивость, %

пыльцы

пыльцевых трубок

130

50,5

32,1

41,3

2

131

55,9

64,7

60,3

3

132

50,8

49,3

50,1

4

133

49,8

35,4

42,6

5

134

46,4

28,6

37,5

6

135

54,4

38,4

46,4

7

136

48,0

48,5

48,3

8

137

59,6

45,6

52,6

9

138

44,0

30,3

37,2

10

139

47,0

44,8

45,9

НСР0,5

1,74

2,46
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Различались генотипы и по реакции пыльцы
на осмотический стресс. При этом у линий №135
и 132 вариабельность жизнеспособности пыльцы под действием осмотика была незначительной (2,5 и 10 %). Как наиболее устойчивая может
быть отмечена линия № 136, у которой осмотический стресс практически не вызывал изменений
жизнеспособности гаметофита. Следовательно,
эти генотипы способны формировать в условиях
осмотического стресса высоко жизнеспособную
пыльцу. Два генотипа (№ 137 и 139) обнаружили высокую чувствительность к действию осмотика (степень влияния фактора составляла 88,1 и
72,0%). В связи с этим культивирование этих генотипов в условиях осмотического стресса может быть недостаточно эффективным из-за низкой жизнеспособности их гаметофитов.
Как мы отмечали при анализе всех генотипов, признаки «длина и устойчивость пыльцевых
трубок» высокочувствительны к осмотическому
стрессу. Проведенный индивидуальный анализ
спектров изменчивости признака «устойчивость
пыльцевых трубок» показал у большинства генотипов высокую степень влияния фактора 70-91%.
Таким образом, полученные результаты позволили нам детально проанализировать реакцию
каждого генотипа и на этой основе провести их
дифференциацию. Обобщая все полученные результаты, мы определили общую устойчивость
признаков гаметофита на всех фонах (табл.1). Показано, что по каждому из этих параметров генотипы достоверно различаются, что позволяет
выделять перспективные образцы для последующего практического использования.
Для выявления взаимосвязи между устойчивостью генотипов на стадии зрелой пыльцы и
спорофита параллельно проведена оценка жароустойчивости на этапе прорастания семян по
признаку «длина проростка». Такой подход является традиционно широко используемым в
селекционной практике и основан на применении известной методики (Ивакин, 1979). Полученные результаты позволили выявить широкий
спектр варьирования в зависимости от генотипа.
Так, под влиянием высокой температуры 43ºС отмечено выраженное ингибирование роста проростков у всех исследуемых форм. При этом в
оптимальных условиях длина проростка варьи-
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ровала в пределах 99,8...129,6 мм, в то время как
при 43ºС – 60,7...79,4 мм. Степень подавления роста для изученных форм изменялась от 53,95 до
64,5% (в сравнении с оптимальными условиями),
тогда как показатель жаростойкости изменялся
от 59,3 до 93,6%. Таким образом, оценка селекционного материала на жароустойчивость по длине проростка показала, что все изученные сорта и линии оказались довольно устойчивыми.
Среди изученных генотипов наиболее высокие
значения показателя устойчивости выявлены
у сорта Milenium, а также линий 133 и 135. Особую ценность представляют те генотипы, которые проявили жаростойкость, как по признакам
пыльцы, так и по длине проростка (сорта Tomiş,
Milenium и линии 132, 137 (рис.2)

Рис.2. Изменчивость признака
«жаростойкость» у генотипов томата:
1. Tomiş; 2. Milenium; 3. L-132; 4.L-133; 5. L-134; 6. L-135;
7.L-136; 8.L-137; 9.L-138; 10. Peto 95.

Известно, что высокая и стабильная урожайность является одним из основных требований,
предъявляемых к современным сортам и гибридам томата. Проведенный в течение 3-х лет анализ изученных генотипов показал, что в 2008
году у сортов Tomiş, Milenium, а также линии
L-135 показатели урожайности были максимальными. Более низкую урожайность за этот период, показали генотипы в 2007 году, в котором
продуктивность не превышала 31,5 т/га у сорта
Tomiş. Среди изученных генотипов в 2006 году
наибольший урожай отмечен у линий 134 и 136.
В среднем за три года, выделились сорта Tomiş,
Milenium, а также линии 135 и 136.
Высокая и стабильная урожайность является одним из основных требований, предъявляе-

мечался у линий 134 и 136. В среднем за три года,
выделились сорта Tomiş, Milenium и линии 135 и
136.
Следует отметить, что у всех испытуемых генотипов выявлен высокий процент товарных
плодов от 89,0% - L-136 до 93,7% - Tomiş. Кроме
того, сорт Tomiş и L-134 отличаются наиболее
крупными плодами, масса которых составляла
102,5, 138,8 г соответственно, тогда как у остальных генотипов значения этого показателя были
более низкими (табл.2).
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мых производством к современным сортам и гибридам томата. В таблице 2 представлены хозяйственно ценные показатели испытуемых генотипов на протяжении трёх лет. Как показали полученные результаты, у сортов Tomiş, Milenium и
L-135 урожайность за годы исследований была
наивысшей в 2008 году. Более низкой урожайностью за этот период характеризовался 2007 год,
в котором урожайность не превышала 31,5 т/га у
сорта Tomiş. В 2006 году наибольший урожай от-

Таблица 2
Показатели урожайности сортов и линий томата
Урожайность

Tomiş
Milenium
L-132
L-133
L-134
L-135
L-136
L-137
L-138
стандарт
Нота
стандарт
Peto 95

Процент товарных плодов, %

Масса плода

2006

2007

2008

Х

2006

2007

2008

Х

2006

2007

2008

Х

41,7

31,5*

60,4*

44,5

97

94,0

90,0

93,7

119

87,6

101

102,5

41,7

30,8

60,1

44,2

97,1

92,4

87,4

92,3

89,1

77,3

71,7

79,4

48,9*

27,5*

54,7

43,7

97,2

87,8

86,8

90,6

56,8

60,6

46,0

54,5

49,9*

22,4

55,9

42,7

99,2

87,5

85,3

90,7

66,5

79,7

65,0

70,4

*

50,2

19,9

46,6

38,9

95,8

95,4

86,5

92,6

155

140,3

121

138,8

48,5*

27,8*

63,0*

46,4

94,1

95,3

80,5

90,0

55,0

49,9

45,6

50,2

52,3*

27,6*

53,5

44,5

96,7

90,9

79,3

89,0

65,7

62,6

48,0

58,8

44,2

26,0

54,3

41,5

98,8

97,4

86,5

94,2

100

96,2

77,0

91,1

49,5*

25,3

52,9

42,6

98,5

98,3

83,1

93,3

102

100,8

87,6

96,8

38,2

25,4

-

31,8

99,2

75,3

-

87,2

105

108,3

-

106,6

-

-

54,4

-

-

-

87,3

-

-

-

64,7

-

ВЫВОДЫ

Таким образом, анализ пыльцы различных
генотипов томатов в контролируемых условиях многофакторного комплекса позволил охарактеризовать и выявить дифференцированную
реакцию гаметофитов и на этой основе показать различия между генотипами по устойчивости к повышенной температуре и осмотическому стрессу, а также их сочетанию. Изученная система комплексных селективных фонов в сочетании с методами спорофитной селекции позволяет эффективно оценивать реакцию генотипов на
действие факторов среды и выделять перспективные формы для использования в дальнейшей
селекционной работе.

Разработанный метод оценки засухоустойчивости генотипов защищен авторским свидетельством. В результате проведенных исследований
по ряду хозяйственно ценных признаков сорта
Tomiş, Milenium были переданы в ГСИ, в результате чего по экспертной оценке они с 2011 года
районированы и внесены в Госреестр сортов
растений Республики Молдова.
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Реферат

анализ пыльцы различных генотипов томатов в контролируемых условиях многофакторного комплекса позволил охарактеризовать и выявить дифференцированную реакцию гаметофитов и на этой основе показать различия между
генотипами по устойчивости к повышенной температуре и осмотическому стрессу, а также их сочетанию. Изученная система комплексных селективных фонов в сочетании с методами спорофитной селекции позволяет эффективно оценивать
реакцию генотипов на действие факторов среды
и выделять перспективные формы для использования в дальнейшей селекционной работе.
Rezumat

Analiza polenului unor diverse genotipuri de
tomate în condiţiile controlate ale complexului
multifactorial a permis să fie identificată şi descrisă
reacţia diferenţiată a gametofiţilor şi, pe această
bază, să fie evidenţiate diferenţele dintre genotipuri
în ceea ce priveşte rezistenţa la temperaturi ridicate
şi la stresul osmotic, precum şi combinarea acestora.
Sistemul de fonduri selective complexe care a fost
cercetat, în combinaţie cu metodele de selecţie
sporofită, permite să fie efectiv evaluată reacţia
genotipurilor la acţiunea factorilor de mediu şi să
fie evidenţiate formele mai promiţătoare pentru
utilizarea acestora în munca de selecţie ulterioară.
Abstract

Analysis of pollen of various genotypes of tomato under controlled conditions of the multifactorial
complex enabled to describe and identify the differentiated reaction of gametophytes and on this basis
to show the differences between genotypes by the
resistance to high temperature and osmotic stress,
as well as their combination. The studied system of
complex selective backgrounds in combination with
the methods of sporophytic selection enables to
effectively evaluate the reaction of genotypes to the
action of environmental factors and highlight the
promising forms for use in further selection work.
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Introducere

P

rogramul universal de analiză a mecanismului cu
pârghii se bazează pe izolarea grupelor structura-

le nule (grupa lui Assur) şi cercetarea lor în ordinea for-

mării mecanismului. În majoritatea cazurilor, mecanismul
plan este format din monade şi diade, adică reprezintă un

sistem de clasa II după clasificarea lui Artobolevskii I. [1].

Algoritmul calcului unei diade se determină după tipul ei,

anume prin numărul şi locul aflării cuplei cinematice de
translaţie şi, de aceea, programul conţine cinci subprograme paralele, care se aleg conform structurii mecanismului analizat [3].

Grupele structurale de clase superioare conţin
mai multe cuple cinematice, iar numărul combinaţiilor cuplelor de rotaţie depăşesc deja două duzini.
Sistematizarea metodelor de calculare a lor reprezintă o problemă extrem de complexă.
Prezenta lucrare este consacrată cercetării mecanismelor cu triade şi tetrade, prin metoda reducerii
claselor acestora.
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Reducerea mecanismelor de clase
superioare în grupe structurale nule
de clasa a II-a

UASM

Formularea problemei investigate
Mecanismele de clasa III se folosesc mai frecvent
în cazul în care o cuplă cinematică exterioară a triadei efectuează o mişcare de translaţie sau de rotaţie, iar celelalte două sunt fixe. Procedeul cunoscut
de reducere a clasei constă în înlocuirea elementului primar [2], şi atunci lanţul cinematic reprezintă
o combinaţie de monade şi diade. În lucrarea [4] se
demonstrează că cercetarea mecanismului transformat se efectuează în acest caz, după metodele
obişnuite, pentru mecanisme de clasa II.
De asemenea, nu provoacă dificultăţi în cazul
general când se află în mişcare simplă două sau toate trei cuple cinematice exterioare ale triadei.
În fig. 1 elementul de bază 2 este cuplat prin antrenorul 3 cu elementul de intrare 1 prin antrenorul
4 cu montanul O, iar prin antrenorul 5 cu elementul
6 legat cu montanul O.

Intellectus 3/2013

|

75

tehnologii inovative/
innovative technologies

Fig.1. Reducerea triadei

Elementul 6 poate reprezenta, în particular, al
doilea element de intrare al mecanismului. Formula
de structură a unui astfel de sistem are forma:

I (1) �
III (2,3,5,4)
I (6) �

(1)

Luând elementul 4 în calitate de element primar,
trecem uşor la sistemul de clase II, conform formulei

I ( 4) �
II (2,5)←II (3,1)

(2)

I (6) �
La alegerea noului element primar, la cercetarea
acestuia nu influenţează existenţa în mecanism a

cuplelor cinematice de translaţie. Această circumstanţă este reflectată în fig. 1, în partea de jos cu
semnul ⊗ , care poate fi o cuplă arbitrară (de rotaţie
sau translaţie).
Se cercetează cazul în care cupla cinematică exterioară (A) a triadei 4–7 (fig. 2a) este legată cu o
bielă 2 a unui mecanism primar, care efectuează o
mişcare compusă. Fie că antrenorul 5 este reprezentat prin pârghia (AB) cu două articulaţii. Viteza υA şi
acceleraţia аA a articulaţiei (A) sunt deja cunoscute
şi problema constă în determinarea caracteristicilor
rb, υB şi аB ale articulaţiei interioare (B) a antrenorului.
Poziţia punctului (B) se determină [3] la intersecţia dintre curba bielei cu raza circumferinţei (AB) şi a
patrulaterului 0, 6, 4, 7, fiind păstrată condiţia posibilităţii de asamblare şi continuităţii traiectoriei. Raza-vector rB reprezintă poziţia elementelor triadei
care dă posibilitatea de a determina viteza şi acceleraţia punctului (B).
Fie, viteza unghiulară ω6=1, care determină funcţia de transmitere ν 6B de la elementul 6 spre punctul (B), vectorul căreia indică direcţia vitezei absolute a punctului (B). Ecuaţia vitezelor în mişcare plană
a antrenorului 5 (fig. 2b) este egală:

ν B = ν A +ν BA

şi care se rezolvă în raport cu valorile υB şi υBA=
ω6l5. Vectorul vB determină viteza patrulaterului, în
particular şi valoarea vitezei unghiulare ω6 a elementului 6.

Fig. 2. Schema triadei în mişcare plană
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(3)

aB( p ) =

ω62 ⋅ dν 6 B
dϕ 6

(4)

În mişcarea iniţială este cunoscută direcţia acceleraţiei aB( i ) a punctului (B) aceasta coincide cu
direcţia vitezei υB sauν B . Ecuaţia acceleraţiei în mişcarea iniţială a antrenorului 5 capătă forma:

a

A

(5)
şi poate fi rezolvată în raport cu acceleraţiile:
τ
εl
a (i ) şi a
B

BA

(i )

determină starea

Rezultate şi discuţii
Cupla cinematică exterioară a tetradei efectuând
o mişcare simplă (fig. 3a), sistemul poate fi redus la
un mecanism de clasa II pe calea inversiunii. În calitate de montan convenţional serveşte orice element mobil în afară de cel de intrare 1. În fig. 3b este
prezentat mecanismul inversat în care ca montan
serveşte elementul 3, iar ca cel primar elementul 2.
Formula de structură este prezentată sub următoarea forma:

τ

(n)
aB( p ) + aB(i ) =а + aBA
+ aBA

( p)

Vectorul B = aB + aB
acceleraţiei patrulaterului.
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Pentru a determina acceleraţia аB a punctului (B),
se consideră mişcarea patrulaterului 0, 6, 4, 7, formată din mişcarea permanentă (p) şi iniţială (i) [1].
Vectorul acceleraţiei punctului (B) în mişcarea
permanentă este egal:

I(2)

←

II(4,5)

←

II(1,0)

(6)

5 5

Fig. 3. Reducerea tetradei

Unind montanul convenţional 3 cu sistemul de
referinţă
0
, cu ajutorul căruia toate
poziţiile şi traiectoriile punctelor elementelor mecanismului capătă următoarea formă

 x = x0 + x3 cos ϕ3 + y3 sin ϕ3 


 y = y0 + x3 sin ϕ3 + y3 cos ϕ3 

(7)

unde x şi y – coordonatele în sistemul de referinţă absolut, unite cu montanul real 0;

x0, y0 – proiecţiile articulaţiei 03 în acest sistem de
referinţă (absolut);
ϕ3 – unghiul dintre direcţiile pozitive ale axelor
0x şi 03x3.
Pentru a manifesta starea de viteză a mecanismului, se determină la început funcţia de transmitere ν 21 = dϕ1 de la elementul primar 2 spre cel de
dϕ 2
intrare 1. Viteza unghiulară reală a elementului 2
este egală:
ω1
ω2 = ων
1 12 =
(8)
ν
21
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Toate vitezele căutate – liniare şi unghiulare – se
pot obţine prin înmulţirea ω2 cu analogul de viteză
corespunzător al mecanismului inversat. Acceleraţia unghiulară a elementului 2 se determină prin
formula:

ε 2 = ω12 a12 + ε1ν 12 =

ω

2
1

a21

+

ε1
ν 21

(9)

dν
1
a ==
= + 21
unde 21
a12
dϕ 2 analogul de acceleraţie al
elementului 1, pentru mecanismul inversat.
În cazul general de mişcare plană a elementului
exterior al tetradei, geometria şi cinematica mecanismului determină rA , viteza vA şi acceleraţia aA a
cuplei cinematice exterioare, cunoscute din analiza
premergătoare (fig. 4a). Stabilind că cuplele cinematice O1 şi B ale elementului 1 sunt articulaţii ce
reprezentă mişcarea patrulaterului 1–4, alcătuită
din mişcarea de antrenare împreună cu elementul 1
şi cea relativă, poziţia rA1 a punctului (A) faţă de
punctul O1 al tetradei este determinată din expresia:

rA1 = rA − r1 = rAe + rAr ,
unde

(10)

r1 – raza–vector constantă a articulaţiei O ;
1

r = rB1 – raza–vector a articulaţiei (B) în
e
A

raport cu punctul O1.
Curba bielei f (ϕ 2 ) , descrisă de punctul (A) al
patrulaterului în mişcarea relativă, se deplasează pe
un cerc, neschimbând forma sa în mişcarea de antrenare, formând o mulţime de puncte bidimensionale f (ϕ 2ϕ1 ).
Pentru determinarea grafică a poziţiilor ϕ 2 ale
patrulaterului 1-4 este mai comod de a folosi
metoda inversării (fig. 4b). În acest caz, curba bielei
f (ϕ 2 ) rămâne neschimbată, iar punctul (A) se caută la intersecţia ei cu raza circumferinţei rA1 , luată
din relaţia (10).

Fig. 4. Schema grafică a poziţiilor ϕ 2 ale patrulaterului

Viteza punctului A în mişcarea compusă a tetradei (fig. 4a), este egală cu:
r
ν A = ν Be +ν AB

(11)

După substituirea expresiilor componentelor de
antrenare şi relative se obţine ecuaţia vectorială în
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raport cu vitezele unghiulare ale elementelor 1 şi 2
ale tetradei:

ν A = ω1 ⋅ rBe1 + ω2 ⋅ν 2 A
unde ν 2 A =

(12)

dν A
– funcţia de transmitere a anadϕ 2

r
r
a A = aB1 + a AB
= aBn + aτB + a AB

(13)

Examinând expresiile vectoriale din partea
dreaptă şi ţinând cont de faptul că mişcarea relativă
a patrulaterului constă din mişcarea permanentă şi
iniţială, obţinem:

a A = ω12 ⋅ rB1 + ε rB1 + ω22 a 2 A + ε 2 v 2 A
a2 A =

(14)

d v2 A

unde
dϕ 2 – analogul acceleraţiei
punctului (A) în mişcarea permanentă.
Ecuaţia vectorială (14) serveşte pentru determinarea acceleraţiilor unghiulare ε 1 şi ε 2 ale elementelor 1 şi 2 ale tetradei. Valorile determinate
ω1 , ω2 , ε1 şi ε 2 caracterizează pe deplin cinematica mecanismului de clasa IV.
Concluzii

Metoda generală de reducere a mecanismelor
de clasa III a fost expusă într-un exemplu, în care
antrenorul 5 este dotat cu două cuple cinematice
de rotire (RR). La înlocuirea uneia sau a ambelor
articulaţii prin cuple cinematice de translaţie (T),
abordarea principală rămâne la fel, fiind redusă la
analiza mişcării plane a acestui element. Algoritmul
rezolvării problemei conţine în total patru ramificaţii simple – RR, TR, RT şi TT.
La rezolvarea metodei generale de reducere a
mecanismelor de clasa IV a fost studiat un mecanism cu două cuple cinematice O1 şi B care efectuează mişcare de rotaţie (RR).
Înlocuirea în acest sistem a numărului total de
articulaţii (1, 2, 3) ale elementului 1 nu schimbă
esenţă rezolvării, în care se cercetează mişcarea
compusă a patrulaterului 1-4 cu evidenţa mobilită-

ţii elementului de sprijin 1. Ca şi la mecanismul cu
triadă, algoritmul universal trebuie să conţină numai patru subprograme - RR, TR, RT şi TT.
Cercetarea mecanismelor de clasă superioară pot
fi efectuate după programul elaborat pentru sisteme
formate din diade, fără folosirea metodelor specifice.
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logului de viteză de la elementul 2 spre punctul (A)
al patrulaterului 1-4.
În vederea determinării acceleraţiei punctului
(A) în mişcarea complexă a tetradei, obţinem:
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Rezumat

S-a efectuat analiza cinematică a mecanismelor
care conţin triade şi tetrade. A fost elaborată metoda bazată pe reducerea artificială a clasei mecanismului şi cercetarea ulterioară a combinaţiilor
de monade şi diade. Aceasta permite de a crea un
program universal pentru cercetarea mecanismelor
plane.
Abstract

Kinematic analysis of the mechanisms containing triads and tetrads was carried out. A method
grounded on the basis of artificial reduction of the
mechanism class and further research of monads
and dyads combinations was developed. It enables
to create a universal program for research of plane
mechanisms.
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Background

P

opulation morbidity and mortality caused by cardiac diseases are constantly growing and show an

aggressive character. This is why the frequently-tackled

subject has lately become the necessity of a detailed study of the nervous and vascular intraparietal aorta apparatuses. It should be mentioned as presenting a scientific

interest both for morphologists and specialists in cardi-

osurgery. During the last years thoracic surgery showed
remarkable achievements and an increase in the number of
surgeries on vessels and thoracic cavity viscera, these emphasizing the importance of knowing the aorta paravasal
and intraorganic vasculonervus apparatus.

In cardiosurgery the ascending aorta serves not
only as an access pathway to the aortal valve, but
also to perform the copulation of arterial magistral
in the artificial circulation appliance, to insert the
cardioplegic cannula and the aspiration needle
used to remove the residual air. Any of the mentioned surgical procedures are a potential source of
postoperative hemorrhage of varied degree. Insignificant blood trickling after heparine administration may couse difficulties in performing hemostasis.
Sometimes measures to tighten the sutures and the
cannula application point should be undertaken,
and even the resternotomy.
Detailed neuromorphological researches of the
aorta vasculonervous apparatus have been soli-
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cited by the alarming clinicians’, especially cardiosurgeons’, attitude determined both by the lack of
morphological arguments of postoperative events
production and their prevention, but also by the
insufficient reflection of links between the aorta
lymphatic, vascular and nervous apparatuses and
that of the heart.
Our own studies results compared with those
given in the existing scientific literature, enlarge
the knowledge of nervous devices, vasa vasorum
and lymphatics of the aorta from the point view of
application and show the way to explain the postoperative complications reasoning the necessity
of changing the existing surgical methods so as to
prevent them.
Study Material: 281 human aortas were examined, within 12 hours of death.
Research Methods
A number of research methods have been used:
injection with gelatin solution and subserosal injection of Herot mass, macromicroscopic study by dyeing with Schiff reagent, histological examination by
staining with hematoxylin and eosin and the method of Van-Ghieson, impregnation with silver as
a chemical method, immunohistology (as a lymph
endothelium marker and primary antigen for monoclonal antibodies anti D2-40, IgG, D2-40 clone,
mouse, antihuman).
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Fig. 1. The nervous ganglia (b) of the ascending aorta): A -on the anterior surface

of concave part; B - on the convex part.

Results
Making use of the coloring Schiff reagent and
histological methods we have studied the distribution of nervous devices in the ascending human
aorta. Their uneven distribution in the ascending
aorta wall presents a real interest. We have established a greater caliber in the multiple nervous
trunks on the concave portion of the ascending
aorta anterior surface than on its posterior surface. The same applies to the nervous microganglia:

those on the anterior surface are longer in size than
the ganglia on the posterior surface. The areas of
nervous microganglia sized 0.2-1.2 mm (fig. 1 A )
are located in the lower and middle portions of the
ascending aorta concave circumference. Single microganglia of a smaller size – 0.07-0.2 mm – belong
in the convex (fig. 1 B ). A special peculiarity is the
existence of capsular nerve endings at the level of
the adipose fold on the anterior surface adjacent to
the pulmonary trunk aorta, these being known as

Fig. 2. The paraganglion (b) of the Rindfleisch plica with the vasa vasorum internae branch (a):

A - on the transverse section of the plica; B - on the longitudinal section of the plica.

having baroreceptive functions. A specific characteristic of the nervous apparatus in this zone is not
the presence of baroreceptors but their predominantly polydendritic character and big dimensions
a fact distinguishing them from those in other blood vessels and other aorta portions. The use of histological methods allowed us to reveal paraganglia
in the structure of adipose fold – a fact practically

not reflected in the speciality literature. Morphological literature indicates the aorta arch to be the
site of the aorta paraganglion. Only the histological
and ultramicroscopical studies conducted by Lebona [11] indicate the fold area as the paraganglia localization site. They have not been detected in any
other segments of the ascending aorta. Thus, we
can talk about the presence of hemoreceptor devi-
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ces at this site as well. We paid special attention to
the topography of paraganglia and their correlation
with aorta’s vasa vasorum.
The form of paraganglia has been most often
found to be oval, less often spheroid, with varying

dimensions. The paraganglion longitudinal axis is
parallel to the adipose fold axis. Along the paraganglion center passes an arteriole (fig. 2), this ramifying abundantly and forming a rich network of
capillaries.

Fig. 3. Macro-microscopic picture of the ascending aorta.
1 - branch of the bronchial artery;
2 - branch of the left coronary artery;
3 - branch of the right coronary artery;
4 - anastomosis of the coronary arteries;
H – area of fat body of ascending aorta.

Analyzing the obtained results we established
the hemoreceptive and baroreceptive devices to be
concentrated at the level of the transversal adipose
fold of the ascending aorta particularly on the anterior aorta surface in the adjacent portion of the
pulmonary trunk. Besides, this part of the fold is
crossed by large caliber nerve trunks.
The above-mentioned confirm the fact that there
is an increased risk of damaging the nerve elements
important in the process of circulatory system autoregulation, because the adipose fold serve as a
landmark in surgeries on the heart and aorta. So,
in order to reduce the risk the access point should
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be changed. Another object of research was to describe the ascending aorta vascularization sources.
According to the existing data the vascular sources
of this aorta portion include the bronchial and mediastinal arteries, the vagus-accompaning artery
and the right coronary artery. In all the cases, the
existence of the left coronary artery branches have
also been established (fig. 3). In accordance with
our observations the blood vessels topography correlates directly with the adipose fold (or ascending
aorta fat pad) localization. In the specialty sources
the adipose fold is described as a formation on the
anterior aorta surface [10,12,19,20,23].
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Fig. 4. Variants of adipose plica location:
A – on the anterior surface (89%);
B – on the right circumference of ascending aorta (4%);
C – on the posterior surface (3).

Studying 281preparations we attested cases
of its localization on the right aorta circumference
(4%) and posterior surface (1.3% (fig. 4). In all the
cases formation of anastomoses between the ascending and descending sources of vascularization
occurs but the richest network of vessels is located
at the level of the fold. Interesting results about
the coronary arteries anastomoses formation have
been obtained by injecting different aorta portions
with gelatin and a subsequent coloration with Schiff reagent. The injected mass has been detected in
the coronary arteries branches in the cases when
the aorta arch and thoracic aorta injected separately. This fact may be explained by the bronchial
and mediastinal branches, emerging from the aorta
arch, involvement in the aorta vascularization and
by their anastomozation with the coronary arteries,
on the one hand and by the anastomozation of the
pericardiac branches of the thoracic aortic portion
with those at the level of the parietal pericardium
passage to the visceral, on the other hand.The sinuous character of the arteries in the convex area
of the ascending aorta is evident at all ages, a fact
explained, to our understanding, by the specific
hemodynamic conditions at this level. To obtain results with more details about the ascending aorta
sources of vascularization we performed the injection of gelatin solution through the brachiocephalic
trunk with the subsequent preparations coloration
with Schiff reagent.

Combining the mentioned methods we could
describe the vasa vasorum internae of the ascending aorta and consequently fill in the list of its vascularization sources which was not previously described in the specialty literature. The vasa vasorum
internae originate on the left side of the ascending
aorta anterior surface, above the level of the adipose fold localization.
The arteries, 1 to 6 in number make their way
inferiorly to the right reaching the fold and participing in the anastomoses formation between the
ascending and descending vascular sources.
In all the cases a wide-lumen vessel or branch
passes through the centre of the paraganglion (fig.
3) as part of the fold ensuring its rich vascularization. Evidently, this kind of topographic correlation
makes sure a most effective hemoreception.
The vasa vasorum internae proceeds towards
the ascending aorta fat pad, thus contributing to
the formation of vascular plexus (fig. 5). Starting directly from the aorta and having a high blood pressure, they are a real risk factor for developing postoperative hemorrhages in case they are injured. To
the present moment, the procedures of cannula
insertion and extracorporal circulation fixation to
perform a bypass necessarily comprise the removal
of the fold to facilitate access.
Another peculiarity refers to the venae vasorum in
the fold area: they have valves (fig. 6) hampering the
venous reflux in unusual hemodynamic conditions.
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Fig. 5. Dependence of vasa vasorum topography on the shape

and location of the ascending aorta plica:
A – elongated, on the anterior surface;
B – oval, on the right circumference.

As in heart surgeries the most vulnerable region
is the Rindfleisch fold we have been particularly careful of its lymphatics. Despite the still-existing idea
about the absence of aortic intraparietal lymphatics
but using immunohistochemical methods we could establish the presence of lymph vessels in the

ascending aorta adventitia. The truth is the lymph
network is not rich. Moreover, subepicardiac lymph
microganglia (fig. 7B) have been discovered on the
anterior surface of the aorta, these data not yet published in the morphological literature.
Applying the method of injection we could de-

Fig. 6. The fragment of ascending aorta adventition: vein with valve.

Coloring with hematoxylin-eozin, x 10.
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collector are on the anterior surface. The vascular
bed distribution alone is closely connected with the
development degree and localization of the fold
(fig. 5). We described the correlations between the
transversal adipose fold of the ascending aorta and
the lymph ducts in the sinus node. Thus, we could
see what the real contribution of this zone to the
onset of cardiac rhythm disturbance in the postoperative period is.
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termine the lymphatic drainage pathways from the
sinus node to the ascending aorta. In most of the
cases a lymph collector has formed in the region
of the aortic bulb passing along the aorta anterior
surface next to the pulmonary trunk (fig. 7A), some
0.7-1.5 cm away from it (in adults) (fig. 5). Surely, in
case of a typical adipose fold localization the collector crosses it over. When the fold is situated on the
right and posterior surfaces the lymph nodes and

Fig. 7. Lymphatics of ascending aorta fat pad:
A – lymph collector;
B – lymph node.

Consequently, this work is a review of current
knowledge of the nerve, blood vessel and lymph
devices of the ascending aorta. On the basis of the
obtained data we have established that the adipose
fold, in its typical variant, contains the lymph ganglia and collector of the sinus node. Affecting the
fold integrity in these typical cases is sure to lead
to lymph stasis in the sinus node area and to give
rise to atrial fibrillations. The development of this
event in 2-3 days after surgery confirms the idea.
The nerve elements are predominantly localized
on the concave aorta portion and this peculiarity
should be taken into consideration during surgical
procedures when lesions of the aorta concerned,
are inevitable.
Conclusions:

1. The distribution of vasculonervous devices in
the ascending aorta is uneven.
2. The blood-vessel bed topography is in direct
agreement with the shape and localization of the
adipose fold.

3. The nerve devices density (the trunks, microganglia, encapsulated nerve endings) is higher in
the ascending aorta concave portion.
4. The vasa vasorum internae, usually originate
from the ascending aorta upper third not far from
the pulmonary trunk, then make for the adipose
fold, decline obliquely to the right and then take
part in the paraganglia vascularization.
5. The above helps conclude that to diminish the
postoperative complications, the following requirements should be met:
▪▪ maintaining the adipose fold integrity;
▪▪ it is possible to determine visually the least
vulnerable place for sectioning the aorta wall for
each patient individually during operation.
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Rezumat

Abstract

Acest studiu a evaluat particularităţile în distribuţia şi topografia nervilor, vaselor sangvine şi dispozitivelor limfatice în peretele aortei ascendente
prin determinarea celor mai adecvate locuri pentru
secţionarea acesteia în timpul intervenţiilor chirurgicale cardiace, prevenind astfel complicaţiile postoperatorii.

This study assessed the peculiarities in the distribution and topography of nerve, blood vessel and
lymph devices in the ascending aorta wall by determining the most suitable sites for its sectioning
during heart surgeries, thus preventing the postoperative complications.
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Determinarea dimensiunilor
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|
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D

ezvoltarea

ascendentă

a

industriei

impune

perfecționarea tehnologiilor de obținere a se -

mifabricatelor pentru asigurarea creșterii coeficientului
de utilizare a materialului, mărirea productivității muncii,
îmbunătățirea calității produsului și micșorarea prețului
de cost al acestora.

La

realizarea respectivului dezide -

rat un rol de seamă îl are obținerea semifabricatelor prin
deformare plastică, care permite reducerea adaosurilor
de prelucrare, precum şi înlăturarea lor de pe anumite
porțiuni ale produselor.

1. analiza influenţei parametrilor geometrici
ai angrenajului precesional asupra ariei suprafeţei dinţilor în secţiune normală
Parametrii geometrici ai angrenajului precesional [1] au o influenţă majoră asupra ariei suprafeţei
în secţiune normală a dintelui – parametru important pentru elaborarea tehnologiei de fabricare
a profilelor dinţilor prin deformare plastică şi dimensionarea utilajului pentru deformarea dinţilor
[2]. Pentru aprecierea influenţei acestor parametri
asupra ariei profilului dinţilor în secţiune normală
în subprogramul elaborat în Mathcad au fost efectuate o serie de calcule cu varierea parametrilor în
game largi δ=0º-30º; θ=1,5º-3º; β=2,5º-5,5º; z1=1050; z2=z1+1; Rext=100-600mm [3]. În baza prelucrării datelor obţinute prin calcul au fost construite
graficele dependenţei ariei suprafeţei dintelui în
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secţiune maximală S în funcţie de diferiţi parametri geometrici ai angrenajului: S=f(δ) (fig. 1); S=f(θ)
(fig. 2). Pe fiecare din graficele nominalizate sunt
prezentate câte o familie de curbe construite pentru
valori diferite ale parametrilor geometrici: δ=0º - 30º
(fig. 1) ; θ=1,5º-3º (fig. 2).
Dacă influenţa unghiurilor de nutaţie θ şi de conicitate a rolelor β este direct proporţională, atunci
în cazul varierii unghiului axoidei conice la creşterea δ= 0º - 20º aria suprafeţei dintelui creşte uşor. La
mărirea în continuare a unghiului δ= 20º - 30º (fig. 1)
aria suprafeţei dintelui se reduce puţin.
Astfel, sub aspect cantitativ suprafaţa maximă a

Fig. 2. Dependenţa suprafeţei dintelui în secţiune
normală de unghiul de nutaţie θ pentru diferite
numere de dinţi şi δ=22º30’; β=3º

bază, care influenţează asupra volumului golului
dintre doi dinţi alăturaţi (volumul metalului ce urmează a fi deplasat din golul dintre dinţi pentru a
forma dintele pe înălţimea lui). Conform parametrilor geometrici concreţi, volumul golului dintre doi
dinţi vecini pentru Z=21 este cu circa 25% mai mare
decât în cazul când Z=31 (fig. 3).
Golul dintre doi dinţi creşte proporţional cu creşterea valorii razei conice exterioare. Deci, volumul
dintelui creşte proporţional cu creşterea razei conice exterioare (fig. 4).
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dintelui se obţine pentru parametrii Z1=29; θ=3º;
δ=22º30; β=3º

Fig. 2. Dependenţa suprafeţei dintelui în secţiune normală de unghiul de nutaţie θ pentru diferite numere
de dinţi şi δ=22º30'; β=3º

(fig. 2) S=184 mm2. De asemenea, s-a stabilit că cea
mai mare influenţă o are unghiul de nutaţie θ. Majorarea unghiului de la θ de la 1,5º până la 3º (adică
de două ori) conduce la creşterea ariei suprafeţei
dintelui cu aproximativ 85%, pentru z1=29.
2. analiza influenţei parametrilor geometrici ai
angrenajului precesional asupra volumului golului dintre doi dinţi

Fig. 4. Dependenţa volumului golului dintre doi dinţi
de raza conică exterioară a roţii dinţate, θ =2º30';
δ=22º30'; β=3º

Un alt parametru important (de rând cu înălţimea dintelui şi aria suprafeţei) este volumul de metal, care trebuie deplasat din golul dintre doi dinţi
alăturaţi pentru formarea dinţilor. Acest parametru
este variabil şi depinde de parametrii geometrici (θ,
β, δ şi Z) şi Rext. Numărul de dinţi este parametrul de

Analizând influenţa unghiului axoidei conice
δ (fig. 5) asupra volumului golului dintre doi dinţi
vecini pentru parametrii angrenajului precesional
constanţi: β=3º; θ=2º30'; Z=31; Rext=147,5 mm pentru δ=0º şi δ=22º30', s-a stabilit că volumul golului
dintre doi dinţi în cazul când δ=0º este mai mic cu
circa 5% în comparaţie cu cazul când δ=22º30'.

Fig. 3. Dependenţa volumului golului dintre doi dinţi
de numărul de dinţi pentru parametrii: θ =2º30';
δ=22º30'; β=3º

Fig. 5. Dependenţa volumului golului dintre doi dinţi
de unghiul axoidei conice, θ =2º30'; β=3º
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Diferenţa este mică, deoarece la creşterea unghiului axoidei conice δ creşte şi volumul dintelui.
Analizând influenţa unghiului de conicitate a rolelor de deformare plastică β (fig. 6) asupra volumului

Astfel,

hbaza = hdinte+ hcon.

unde hcоn este înălţimea constructivă a roţii dinţate,
mm;
hdinte – înălţimea dintelui în secţiune normală, mm;
hbază – înălţimea roţii dinţate, mm.

Fig. 7. Schema pentru determinarea înălţimii
semifabricatului

Fig. 6. Dependenţa volumului golului dintre doi dinţi
de unghiul de conicitate a rolelor β; θ =2º30'; δ=22º30'

golului dintre doi dinţi vecini pentru parametrii angrenajului precesional constanţi β =2º şi β =4º30',
a fost stabilit că volumul golului dintre doi dinţi în
cazul când β =2º este mai mic cu circa 5% în comparaţie cu cazul când β =4º30'.
Determinarea volumului spaţiului dintre doi
dinţi este necesară pentru stabilirea dimensiunilor
semifabricatului.

În fig. 8. se prezintă interfaţa programei elaborate pentru determinarea înălţimii semifabricatului.
Volumul unui dinte se va determina după relaţia:

1
Vd = bw ( Sext + Sext ⋅ Sint + Sint ) .
3

(1)

unde: bw este lățimea dintelui, mm;
Sext – aria suprafeţei dintelui pe raza exterioară a
roţii, mm2;

3. argumentarea alegerii dimensiunilor semifabricatului
Profilul dinţilor roţilor centrale ale angrenajului
precesional este variabil în funcţie de valorile unghiului axoidei conice δ, ale unghiului de conicitate
a rolelor β, ale unghiului de nutaţie θ, ale numărului de dinţi ai roţilor dinţate Z1 şi numărul de role
ale satelitului Z2, precum şi de corelaţia dintre ei. În
dependenţă de aceşti parametri, înălţimea dinţilor
va fi diferită ceea ce va influența înălţimea semifabricatului ce va fi supus deformării plastice. Referindu-ne la fabricarea roţilor conice cu profil convexconcav al dinţilor prin moletare, înălţimea danturii
semifabricatului se determină reieşind din condiţia
egalităţii volumului de metal care se deplasează din
golurile dintre dinţi spre vârful acestora în timpul
deformării plastice prin rulare (fig. 7).
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Fig. 8. Interfaţa programului pentru determinarea
înălţimii semifabricatului supus deformării plastice

Sint – aria suprafeţei dintelui pe raza interioară a
roţii, mm2.
Volumul total al dinţilor unei roţi dinţate conform parametrilor geometrici aleşi va fi:

Vz=Vd·Z.

(2)

hs / f =

Vz
π ( Rext ) 2 − ( Rint ) 2  .
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Înălţimea semifabricatului necesară pentru formarea completă a înălţimii dinţilor, luând în considerare faptul că volumul nu se schimbă în timpul
prelucrării materialului, se va determina:

(3)

a)

b)
Fig. 9. Determinarea volumului dintelui în SolidWorks a) şi în Mathcad b).

În programul Mathcad 2015 a fost determinat volumul unui dinte conform punctelor ce descriu profilul. De asemenea, în programul Solid Works 2012 a

fost modelat profilul unui dinte conform punctelor
ce îl descriu potrivit relaţiilor respective şi s-a determinat volumul unui dinte (fig. 9).
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REZUMAT

ABSTRACT

Analiza influenţei parametrilor angrenajului precesional asupra volumului dinţilor va permite de a
determina timpul necesar prelucrării prin deformare plastică a unei roţi dinţate la stadiul de proiectare a transmisiei planetare precesionale. Programul
elaborat va putea fi utilizat, de asemenea, la proiectarea iniţială a transmisiilor planetare precesionale
în vederea determinării masei roţilor proiectate cu
scopul determinării consumului specific de materiale, în kg/Nm, pentru a stabili ulterior masa.

Analysis of the influence of parameters of the
precessional gearing on the volume of teeth will
determine the time required for the machining by
plastic deformation of a gearwheel at the planetary
precessional transmission designing stage. The developed software can also be used for the initial design of planetary precessional transmissions in order
to determine the weight of designed gearwheels to
determine the specific consumption of materials, in
kg/Nm, to further determine the weight.
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Introducere

C

alitatea şi preţul mărfii sunt părţi componente
ale competitivităţii acesteia.

Problema

determi-

nării calităţii unui produs/serviciu se află permanent în

acestora, evident, nu vor coincide. Deci, se pune
problema procesării aprecierilor de către experţi
privind calitatea produsului/serviciului. În acest
scop, elaborăm funcţia ratingurilor după criteriul i :

atenţia producătorilor, consumatorilor, cercetătorilor
ştiinţifici.

Calitatea,

f (ri ) =

de regulă, nu întotdeauna poate fi

determinată de către consumatori. În asemenea cazuri,

calitatea mărfii/serviciului este determinată de experţi
care posedă tehnicile respective, ani de experienţă profesională, cunoştinţe tehnice, tehnologice, medicale etc.

Calitatea mărfii/serviciului poate fi apreciată cu
ajutorul unor metode statistice [1-3], probabilistice
[4], prin metode sofisticate de procesare a datelor
obţinute de la experţi, utilizarea metodelor tehnologice de producere a bunurilor şi a serviciilor [5].
Actualitatea. În situaţia în care calitatea produselor, bunurilor, serviciilor, mărfurilor ocupă un loc
tot mai important în viaţa consumatorilor, constituie obiectul celor mai diverse investigaţii ştiinţifice,
economice, comerciale etc., este necesară o modalitate/metodă de cuantificare a calităţii, accesibilă
unui cerc larg de experţi. Calitatea mărfurilor şi preţurile acestora devin definitorii în procesele competiţionale de pe pieţele interne şi internaţionale.
Metodele şi procedurile utilizate. Cuantificarea
calităţii unui produs/serviciu poate fi efectuată cu
ajutorul unui şir de „ratinguri” elaborate în acest
scop. Calitatea unui produs alimentar, de exemplu,
este caracterizată de un anumit vector. Fiecare
componentă a acestui vector, în dependenţă de
ponderea sa, are un impact pozitiv sau negativ asupra nivelului calităţii. Impactul rezultant al factorilor
calitativi poate fi apreciat de către experţi. Având o
pregătire teoretică şi practică diferită, aprecierile

ri ,
n

∑ ri
i =1

unde ri - ratingul produsului/serviciului i după
criteriul i = 1, 2 , ..., n .
Pentru fiecare criteriu elaborăm funcţia ponderii
criteriului respectiv

β i = C − f (ri ) = C −

ri
n

.

∑ ri
i =1

Condiţionăm suma tuturor ponderilor, adică
n

∑ βi



r
∑  C − n i
i =1

∑ ri
i =1

n

= n − 1, sau

i =1



 = n − 1;




n

nC −

∑ ri
i =1
n

= n − 1, de unde C = 1. Funcţia pon-

∑ ri
i =1

1
⋅ r , i = 1, 2 , ..., n .
n(n + 1) i
2
Expertul îi atribuie un rating fiecărui criteriu i ,
i = 1, 2 , ..., n , în baza căruia este calculată ponderea respectivă (tabelul 1).
derilor va avea, β i = 1 −
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Tabelul 1
Ponderea-rating a criteriilor
Criteriul calităţii

1

2

…

i

…

n

Ratingul criteriului

r1

r2

…

ri

…

rn

Ponderea criteriului

β1

β2

…

βi

…

βn

Exemplu. Să admitem: calitatea produsului/serviciului este determinată după 5 criterii. Formula determinării ponderilor fiecărui criteriu după ratingul
stabilit de către expert va avea forma 1 − 1 ⋅ r ;
i
15

βi =

15 r i
−
; pentru ri
15 15

constitui respectiv

Calitatea produsului/serviciului este delimitată după
n criterii de către m experţi (tabelul 2).
Exprimarea cantitativă a calităţii produsului/serviciului de către experţi este foarte problematică. În
acest context, numărul (scalarul) care exprimă calitatea după criteriul i , i = 1, 2 , ..., n poate fi substituit cu o funcţie care stabileşte nivelul calităţii în
dependenţă de ratingul criteriului, adică

= 1; 2; 3;4 ;5 β i va

βi = K (i − 1) + β1 .

14 13 12 11 10 .
; ; ; ;
15 15 15 15 15

Tabelul 2
Media aritmetică a ponderii criteriilor calităţii
Criteriul calităţii

1

Ratingul, ponderea criteriului calităţii oferite de către
expertul 1

r11

Ratingul, ponderea criteriului calităţii oferite de către
expertul 2

r21

r22

β 21

…

β mi

1 m
∑ r ji
m j =1
1−
n(n + 1)
2

…

…

…

…

β 2n

r jn

β jn
…

rmi

…

r2 n

…

1 m
∑ rj2
m j =1
1−
n (n + 1)
2

β ji

β 1n

…

r ji

…

…

β m2

β 2i

…

r1n

…

β j2

β 1i

…

…

1 m
∑ r j1
m j =1
1−
n(n + 1)
2

r2i

…

β m1

rm 2

r1i

n

…

i

…

rj2

…

rm1

β 12

…

…

β j1
…

Media aritmetică
a ponderii criteriului

β 21

r j1

…
Ratingul, ponderea criteriului calităţii oferite de către
expertul m

β 11

…

r12

…

…
Ratingul, ponderea criteriului calităţii oferite de către
expertul j

2

rmn

β mn

1 m
∑ r jn
m j =1
1−
n (n + 1)
2

n(n − 1)
.
2
i =1
i =1
2β1
n(n − 1)
n(n − 1) (n − 1)K + 2 β = n − 1,
de unde K = 1 −
.(tabelul 3).
K⋅
+ nβ 1 =
;
1
n −1
2
2
n

Determinăm valoarea constantei
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n

K din condiţia ∑ β i = ∑ (K (i − 1) + β 1 ) =

2β1 
(i − 1) + β 1 i = 1, 2 , ..., n
n − 1

n − 1 − 2(i − 1)
sau β i = (i − 1) + β i ⋅
,
(n − 1)


βi = 1 −

i = 1,2 ,...,n;.
Stabilirea nivelului calităţii unui produs sau a
unui serviciu constituie o problemă chiar şi pentru
cei mai dotaţi experţi. În acest sens, metodica propusă în tabelul 3 este prioritară: expertul nu poate
stabili nivelul calităţii (nici nu se cere acest lucru), ci
trebuie să aranjeze produsele într-o anumită ordine
(de exemplu, descrescătoare), după nivelul calităţii.
Ordinea de aranjare dată serveşte drept rating, prin
care se exprimă calitatea. Majorarea numărului de
experţi contribuie la creşterea veridicităţii indicelui
calitativ stabilit de către aceştia. Un produs este
„bun” nu pentru că este „bun”, ci pentru că a fost situat în şirul calităţilor pe locul 1; 2... . Aceasta este
o apreciere relativă a calităţii.
Pentru agricultorul autohton important este nu
doar aspectul cantitativ, productivitatea muncii, re-

ducerea costurilor de producţie, dar şi calitatea produselor agricole. Succesul în comercializarea produselor este determinat, în linii mari, de doi parametri:
preţ şi calitate. În condiţiile pieţei, cumpărătorul, de
regulă, nu poate determina calitatea mărfii respective. În atare situaţie, el recurge la corelarea calităţii
produsului cu „brandul” firmei.
Deci, competitivitatea mărfurilor determină
competitivitatea firmelor şi invers. Producătorul
agricol îşi desfăşoară sau nu activitatea productivă în dependenţă de cererea şi oferta de pe piaţă
privind produsul respectiv. În acest scop, la baza
deciziilor este pus (trebuie să fie pus) algoritmul:
agricultorul utilizează propria informaţie curentă,
disponibilă; studiază suplimentar informaţia de pe
piaţă; identifică produsul potenţial; efectuează testarea importanţei produsului din punctul de vedere
al consumatorului potenţial; se face identificarea
definitivă a produsului competitiv; produsul identificat este supus unei analize repetate; se efectuează
compararea preţului, calităţii produsului autohton
cu parametrii respectivi ai produsului similar de
origine de import; produsul identificat este supus
analizei (dacă este sau nu competitiv); în cazul „ ⊕ ”,
agricultorul desfăşoară activitatea respectivă; în cazul „y”, agricultorul supune analizei „în lanţ” un alt
produs (fig. 1).
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Funcţia ponderii criteriului i va avea forma

Tabelul 3
Media aritmetică a ponderii criteriilor calităţii, determinată de către experţi
Criteriul

1

Expertul

2

β 11 = 1 −

1
⋅r
n + 1 11
2

r21
2

β 21

β12 = 1 −

1
⋅r
n (n + 1) 12
2

r1n
1
⋅r …
n(n + 1) 1i
2

… β 1i = 1 −

r2i

r21

r jn

β ji = 1 −

1
⋅r …
n(n + 1) ji
2

1
⋅r
n(n + 1) jn
2

i

Ratingurile criteriilor
calităţii; funcţia ponderilor criteriilor calităţii; expertul 2 în
dependenţă de ratingul criteriului

i

Ratingurile criteriilor
calităţii; funcţia ponderilor criteriilor calităţii; expertul
în
dependenţă de ratingul criteriului

j
i

…

…

β jn = 1 −

…

…

…

…

…

…

1
⋅r
n (n + 1) 2 n
2

Ratingurile criteriilor
calităţii; funcţia ponderilor criteriilor calităţii; expertul 1 în
dependenţă de ratingul criteriului

…

1
1
⋅r
…
n + 1 j 1 β j 2 = 1 − n(n + 1) ⋅ r j 2
2
2

1
⋅r
n(n + 1) 1n
2

…

β j1 = 1 −

β2n = 1 −

…

r ji

rj2

β1n = 1 −

r2 n

…

…

…

…

…

n

…

1
1
1
= 1−
⋅r
… β 2i = 1 −
…
⋅r
n + 1 21 β 22 = 1 − n(n + 1) ⋅ r22
n(n + 1) 2i
2
2
2

r j1

j

i
r1i

r12

r11
1

…
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rm1

m

β m1 = 1 −

1
1
⋅r β = 1−
⋅r
n + 1 m1 m 2
n (n + 1) m 2
2
2

… β mi = 1 −

Media arit1 m
1 m
r02 = ∑ r j 2
metică a r01 = m ∑ r j 1
j =1
m j =1
ratingului,
m
m
a ponderii β 01 = 1 − 1 ⋅ 1 ∑ r j 1 β 02 = 1 − 1 ⋅ 1 ∑ r j 2
n (n + 1) m j =1
n + 1 m j =1
criteriului

i

r0 i =

1
⋅r …
n(n + 1) mi
2

1 m
∑ r ji
m j =1

β 0i = 1 −

2

2

rmn

rmi

rm 2

β mn = 1 −

r0 n =

1 m
1
⋅
r ji
n(n + 1) m ∑
j =1
2

1
⋅r
n(n + 1) mn
2

1 m
∑ r ji
m j =1

β0n = 1 −

1
1 m
⋅
r jn
n(n + 1) m ∑
j =1
2

Ratingurile criteriilor
calităţii; funcţia ponderilor criteriilor calităţii; expertul
în
dependenţă de ratingul criteriului

m
i

Ratingul mediu al
criteriului calităţii;
funcţia ponderilor
medii ale criteriilor
calităţii după criteriul

i

Fig. 1. Schema-bloc „identificarea produsului agricol competitiv”

Competitivitatea mărfurilor şi serviciilor este în
dependenţă de nivelul preţurilor (P) şi de nivelul calităţii (C). Ne propunem, de asemenea, să examinăm
competitivitatea mărfurilor şi serviciilor pe piaţa externă. Notăm preţurile mărfii autohtone şi de import prin Pia , Pi ; respectiv, iar nivelul calităţii – prin
C ia ,C . Competitivitatea produselor autohtone pe
i
piaţa internă este în dependenţă inversă de preţurile
la mărfurile şi serviciile autohtone, şi în dependenţă
directă de nivelul calităţii acestora. Altfel spus, produsele autohtone sunt competitive pe piaţa internă
atunci când preţurile acestora sunt mai mici decît
preţurile la mărfurile omoloage de origine de import, iar calitatea este mai bună.
Rezultatele cercetării. Deci, funcţia nivelului de
competitivitate, în calitate de argument, va avea rapoartele P - de câte ori preţul produsului
i

Pia
i , i = 1, 2 , ..., m de origine de import este mai
mare decît preţul mărfii de origine autohtonă; C
ia
Ci

- de câte ori calitatea mărfii de origine autohtonă
este mai mare decît calitatea mărfurilor/serviciilor
de origine de import. Modificarea preţurilor Pia ,
Pi ; şi nivelul calităţilor C ia , C i generează modificările funcţiei competitivităţii. În aprecierea cantita-
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tivă a acestor modificări propunem o modalitate
simplă de descompunere a întregului (a competitivităţii) în părţi.

,

Fig. 2. Interpretarea nivelului de competitivitate

Părţile

Pi
Pia

şi

C ia

sunt interpretate în calitate

Ci

de catete ale unui triunghi dreptunghiular cu ipote2
2 (fig. 2).
nuza

 Pi

 Pia

  Cia
 + 
  Ci





Competitivitatea poate fi exprimată prin funcţia

P
f i (Pia ,Ci ,Cia ) =  i
 Pia

2

2

  Cia 
 + 
 ;
C
  i 

Contribuţia raportului

Pia

Creşterea
la creşterea (descreşterea)

competitivităţii mărfii autohtone i , i = 1, 2 , ..., m
Pi
constituie
Pia
;
ϕi =
2
2
 Pi 
 C ia 

 + 

 Pia 
 Ci 

i = 1, 2 , ..., m ; iar contribuţia raportului

Ψi =

C ia
Ci
2

 Pi 
 C ia

P 
 +
 C
 ia 
 i






2

C ia
Ci

-

sau

descreşterea

argumentelor

Pia ,Cia ,Ci generează anumite schimbări. La 1%
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Pi

de creştere a calităţii mărfurilor de origine autohtonă C ia competitivitatea va creşte cu

(

)

 C ia

 C
 i
 Pi 

P 

 ia 

2






2

 C ia
+
 C
 i






2

⋅ 100 %.

Determinarea elasticităţii funcţiei competitivităţii serviciilor de origine autohtonă pe piaţa internă
se va schimba în raport cu calitatea acestora.

;

i = 1, 2 , ..., m (tabelul 4).

E Cia ( f i )

C
∂f i
=
⋅ ia =
fi
∂C ia

= cos 2 α =

1
2

 Pi 

P 

ia 
1+ 
2
 C ia 


 C 
 i 

2

C ia
1
⋅
Ci Ci

⋅
2
2
 C ia 
 Pi 
2 

 C 
 +
P 
 i 
 ia 
1
1
=
=
1 + tgα
 Pi C i
1+ 
P C
 ia ia

Creşterea preţurilor la mărfurile autohtone

(Pia ) cu 1% va contribui la creşterea negativă a

competitivităţii cu

−

Pi
Pia
2

 Pi 
 Cia

P 
 +
 C
 ia 
 i






2

⋅100 %
.

C ia
 Pi 


P 
 ia 





2

2

 C ia
+
 C
 i






2

=

C ia
Ci
 Pi 


P 
 ia 

2

 C ia
+
 C
 i






2

=

(Fig . 2).

Determinarea elasticităţii funcţiei competitivităţii mărfurilor/serviciilor de origine autohtonă pe
piaţa internă în raport cu preţul de comercializare a
acestora se realizează în modul următor:
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Preţul mărfii
Criteriul
calităţii

autoh-

de

tone

import

tone

import

Pi
Pia

 P
f 2 =  2
 P2 a

P
f i =  i
 Pia

98

2

  Cia
 + 
  Ci

P
f m =  m
 Pma

2

2

  C ma
 + 
  Cm

2

⋅

 Pi 
 Cia 
2 
P 
 +
 C 

 ia 
 i 
1
(Fig.
= − sin 2 α =
1 + ctg 2α

Ci
2

 C ia
 Pi 

 +
 C
P 
 i
 ia 
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2
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⋅
 − P2 
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Creşterea calităţii mărfurilor de origine de import cu 1% va contribui la creşterea negativă (adică
la descreştere) a competitivităţii mărfurilor autohC ia
tone cu
−

  C2a
 + 
  C2

 P1

 P1a

competitivităţii mărfii autohtone

…

2

 Cia 
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1 +  i 2
 Pi 

P 

 ia 

2

2

2

Contibuţia raportului calităţii
mărfii la creşterea/descreşterea

…

…
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Cia
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…

…
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Pia

∂f i
P
⋅ ia =
∂Cia
fi

1

descreşterea competitivităţii

…

…

…

…

…

E Pia ( f i ) =

mărfii autohtone

…
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C2

Cia Ci

furilor preţului la creşterea/

…

P2 a P2 C 2 a C 2

P2
P2 a

…

C 1a
C1

Pia Pi

Cuantumul competitivităţii

mărfii autohtone

P1a P1 C1a C1

m Pma Pm C ma C m

=−

preţurilor calităţilor

P1
P1a

…

…
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…

2
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Contibuţia raportului mărRaportul
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Tabelul 4
Metodica de calcul a cuantumului nivelului de competitivitate a mărfurilor autohtone

Pia
2

 Pi 
 Cia

P 
 +
 C
 ia 
 i






2

 Pi 

P 

 ia 
=
2
 Pi 
 Cia

P 
 +
 C
 ia 
 i






2

=

2).

Se determină elasticitatea funcţiei competitivităţii mărfurilor/serviciilor de origine autohtonă pe
piaţa internă în raport cu calitatea mărfurilor, serviciilor de origine de import:

C ia  C ia
⋅− 2
Ci 
 Ci






Ci






2

=
2
2
2
 Pi 
 C ia
 Pi 
 C ia 
 Pi 
 C ia 


+




+






 C
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+
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 i
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 i 
 Pia 
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1
1
1
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=−
( Fig. 2 ).
= − cos 2 α = −
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2
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+
1
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 Pi C i 
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1+
2
 C ia 
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 i 
E Cia ( f i ) =

2

Creşterea preţurilor la produsele de origine autohtonă Pia cu 1% va genera reducerea (creşterea negativă) a competitivităţii cu

( )
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C ia
Ci
 Pi 
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 ia 

2

 C ia
+
 C
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2

⋅ 100 %.

(

Creşterea calităţii mărfurilor autohtone C ia
cu 1% va genera o creştere a competitivităţii cu
Pi
Pia

)

⋅ 100 % .
2
2
 Pi 
 C ia 

P 
 +
 C 

i 
 ia 

Concluzii. Producătorul autohton, în baza calculelor efectuate după metodele expuse mai sus, îşi
poate direcţiona raţional eforturile pentru creşterea
cantitativă, creşterea calitativă şi creşterile mixte,
astfel încât produsele de origine autohtonă să fie
competitive pe piaţa internă. În condiţiile unei economii deschise, acest aspect este extrem de important pentru economia naţională.
În situaţia în care calitatea produselor, bunurilor,
serviciilor, mărfurilor ocupă un loc tot mai important în viaţa consumatorilor, constituind obiectul
celor mai diverse investigaţii ştiinţifice, economice,
comerciale etc., este necesară o modalitate/metodă
de cuantificare a calităţii, accesibilă unui cerc larg
de experţi.
Succesul în comercializarea produselor este
determinat, în linii mari, de doi parametri: preţ şi
calitate. Produsele autohtone sunt competitive pe
piaţa internă în cazul în care preţul lor este mai mic

⋅

 C ia

 C
 i

2






2
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C
∂f i
⋅ ia =
fi
∂C ia

2

=

decât al mărfurilor omoloage de origine de import,
iar calitatea mai bună.
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Rezumat

Calitatea şi preţul mărfii sunt părţi componente
ale competitivităţii acesteia. Calitatea nu întotdeauna poate fi determinată de către consumatori. În
asemenea cazuri, calitatea mărfii/serviciului este
determinată de experţi, dotaţi cu tehnicile respective, cu ani de experienţe, cu cunoştinţe profesionale.
Abstract

The quality and price of the good are component
parts of its competitiveness. The quality cannot always be determined by the consumer. In such case
the quality of the good, service is determined by experts equipped with the respective techniques, with
years of experience, with professional knowledge.
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Aprecieri comparative privind modelele
de contabilizare a investiţiilor imobiliare

Liuba BrînzilĂ

|

contabil practician certificat, auditor

I 

nvestiţia imobiliară este o proprietate imobiliară (un
teren, o clădire/o parte a unei clădiri, sau ambele)

deţinută (de proprietar sau de locatar, în temeiul unui

contract de leasing financiar) mai curând pentru a obţine
venituri din chirie sau creşterea valorii capitalului, ori în
ambele scopuri, decât pentru: a) a fi utilizată pentru producerea sau furnizarea de bunuri/servicii sau în scopuri

administrative; b) a fi vândută pe parcursul desfăşurării
normale a activităţii [1].

În conformitate cu Legea contabilităţii, unele
categorii de entităţi pot aplica Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS/IAS) [2].
Conform IFRS, contabilitatea investiţiilor imobiliare
este reglementată de Standardul Internaţional de
Contabilitate (IAS) 40 „Investiţii imobiliare”.
Începând cu 1 ianuarie 2014 vor fi puse în aplicare Standardele Naţionale de Contabilitate, elaborate
în baza Standardelor Internaţionale de Raportare
Financiară [3]. Contabilitatea investiţiilor imobiliare
la nivel naţional este abordată în standardul „Investiţii imobiliare”, care tratează aceleaşi aspecte ca şi
IAS 40, dar într-un mod cu mult mai restrâns.
Totodată, contabilitatea investiţiilor imobiliare
nu este abordată sub aspect complex nici în normele contabile internaţionale. Una din problemele
fundamentale de care este condiţionată contabilitatea investiţiilor imobiliare o constituie modelele
de evaluare, inclusiv modelul bazat pe valoarea
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justă (model de bază) şi modelul bazat pe cost (model alternativ). În context, cercetările sunt determinate de examinarea caracteristicilor modelelor
menţionate şi dezvăluirea aspectelor problematice
în contabilizarea investiţiilor imobiliare.
Conform IAS 40 „Investiţii imobiliare”, valoarea
justă este valoarea la care poate fi tranzacţionat un
activ între părţile interesate şi în cunoştinţă de cauză, în cadrul unei tranzacţii desfăşurate în condiţii
obiective.
În lucrările savanţilor Feleagă L. şi Feleagă N., valoarea justă este exprimată ca „suma la care s-ar putea tranzacţiona un bun în cunoştinţă de cauză între partenerii de afaceri, interesaţi şi independenţi
unul de altul sau suma la care se poate deconta o
datorie” [4].
Dicţionarele de contabilitate definesc valoarea
justă drept o estimare raţională şi corectă a preţului
de piaţă a unui bun, serviciu sau activ financiar, prin
luarea în considerare a unor elemente precum: costurile de producţie/distribuţie, utilitatea (în cazul
bunurilor şi serviciilor), randamentul (pentru active)
sau disponibilitatea de piaţă.
Un aspect important al problemei valorii juste
îl reprezintă identificarea activului sau a datoriei
ce trebuie evaluat(ă). În momentul estimării valorii
juste, trebuie să existe siguranţa că estimarea este
efectuată pentru activul sau datoria recunoscut(ă) în
situaţiile financiare, şi nu pentru alt element [5, 6].

corporale”, aceasta trebuie să prezinte dezvăluiri
de informaţii referitoare la valorile acestor investiţii
imobiliare separat de valorile aferente altor investiţii
imobiliare.
Caracteristicile nominalizate denotă că modelul
valorii juste oferă o imagine previzionară a valorii
investiţiilor imobiliare, care iau în considerare informaţiile existente la data estimării, fără a se ţine
cont de faptul că circumstanţele se pot modifica,
iar odată cu acestea se pot modifica şi valorile lor,
astfel existând o situaţie de incertitudine a valorii
investiţiilor imobiliare. Putem accentua şi faptul că
modelul valorii juste presupune o situaţie mai mult
sau mai puţin previzibilă. Astfel, dacă piaţa specifică unor proprietăţi imobiliare nu există sau nu este
activă, valoarea justă nu se va obţine direct în baza
unor informaţii catalogate, ci pe modele de evaluare fundamentate pe un şir de estimări subiective şi
mai greu verificabile. Spre exemplu, dacă admitem
metoda valorii actualizate a fluxurilor de trezorerie,
este necesar să se estimeze durata de viaţă a activului, valoarea sa reziduală, fluxurile de numerar pe
care le va genera în timp, respectiv rata de actualizare. Estimările sunt prin natura lor subiective. De
asemenea, pot avea loc şi denaturări intenţionate
ale unor parametri în estimare. Ca urmare, acest
model de evaluare induce un risc inerent, plus cel
legat de manipularea intenţionată a informaţiilor.
ţinând cont de faptul că, în relaţiile economiei
de piaţă, scopul situaţiilor financiare este de a oferi
informaţii credibile pe baza cărora utilizatorii să
poată lua decizii financiare adecvate, nu poate fi
admisă lipsa din practica contabilităţii a unei astfel
de valori, ca valoarea justă, deoarece există necesitatea unei baze de evaluare cu variaţii importante
în timp ca şi valoare, pentru a fi utilizată în evaluarea
situaţiilor financiare şi respectiv în evaluarea investiţiilor imobiliare.
Al doilea model permis pentru evaluarea investiţiilor imobiliare este modelul bazat pe cost.
Prin costul istoric de achiziţie şi producţie ale unui
activ se înţeleg „cheltuielile care sunt efectuate sub
formă de numerar sau echivalente de numerar pentru
achiziţia lui sau valoarea justă a activului sau valoarea
justă a unui alt contraserviciu la data achiziţiei” [7].
Reieşind din prevederile IAS 40, modelului bazat pe
cost îi pot fi atribuite următoarele caracteristici:
1. La evaluarea iniţială, investiţiile imobiliare se
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ţinând cont de abordările din literatura de specialitate, constatăm că valoarea justă este reprezentată ca o valoare care ar putea fi obţinută în condiţii de
piaţă obişnuite, fiind luată în considerare utilizarea
curentă sau intenţionată a unor active sau datorii.
Totodată, determinarea bazei de măsurare a valorii juste pentru activele nefinanciare a reprezentat
una dintre problemele dificile ale contabilităţii. Pentru investiţiile imobiliare valoarea justă trebuie să
reflecte stadiul actual al pieţei şi împrejurările existente la data bilanţului şi nu la o dată anterioară sau
viitoare. Astfel, pentru o tranzacţie având ca obiect
o investiţie imobiliară, preţul trebuie să fie determinat obiectiv şi stipulat în contract ca reprezentând
valoarea justă aferentă tranzacţiei care face obiectul contractului, dar nu o valoare anterioară sau ulterioară definitivării contractului. Dacă nu se respectă această normă, valoarea justă pentru investiţiile
imobiliare ar putea fi incorectă sau inadecvată.
În conformitate cu IAS 40, modelului bazat pe valoarea justă îi pot fi atribuite următoarele caracteristici:
1. La evaluarea iniţială, investiţiile imobiliare se
evaluează la costul respectiv plus orice cheltuieli direct atribuibile.
2. La evaluarea ulterioară recunoaşterii iniţiale,
investiţiile imobiliare se evaluează la valoarea justă, în afară de situaţiile excepţionale, când aceasta
nu poate fi determinată în mod fiabil pe o bază
continuă.
3. Investiţiile imobiliare contabilizate la valoarea justă nu se amortizează.
4. Ajustările în valoarea justă se recunosc în profitul sau în pierderea perioadei în care apar.
5. În cazuri excepţionale, entitatea poate să nu fie
capabilă să determine valoarea justă din lipsa tranzacţiilor comparabile şi a unor estimări alternative ale valorii juste. În astfel de situaţii, o investiţie
imobiliară se contabilizează conform tratamentului
contabil de bază din IAS 16 „Imobilizări corporale”;
valoarea reziduală a investiţiei imobiliare se presupune a fi egală cu zero.
6. Nu se aplică criteriile de depreciere stabilite
de IAS 36 „Deprecierea activelor”. Cerinţele acestuia
deja sunt îndeplinite prin faptul că se aplică valoarea
justă, care reflectă cel mai probabil preţ obţinut în
mod rezonabil pe piaţă.
7. În cazuri excepţionale, când entitatea utilizează modelul costului conform IAS 16 „Imobilizări
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evaluează la costul respectiv plus orice cheltuieli
direct atribuibile.
2. La evaluarea ulterioară recunoaşterii iniţiale,
investiţiile imobiliare se evaluează la costul respectiv fără amortizarea cumulată şi orice pierderi din
depreciere.
3. Investiţiile imobiliare se amortizează în conformitate cu IAS 16 „Imobilizări corporale”. Valoarea
amortizării se recunoaşte ca cheltuială.
4. Nu se aplică modelul reevaluării din IAS 16
„Imobilizări corporale”.
5. În cazul existenţei unor indici de depreciere,
se aplică prevederile IAS 16 „Imobilizări corporale”
şi IAS 36 „Deprecierea activelor”. Pierderile din depreciere se recunosc în profit sau pierderi în perioada în care apar.
6. În situaţiile financiare se prezintă dezvăluiri
de informaţii suplimentare privind valoarea justă
a investiţiilor imobiliare. Dacă entitatea nu poate
determina în mod credibil valoarea justă, trebuie
să explice motivele pentru care valoarea justă nu
poate fi determinată.
Caracteristicele nominalizate denotă că caracteristicele modelului bazat pe cost diferă esenţial
de caracteristicele modelului bazat pe valoarea
justă, astfel fiind similare doar cele prevăzute la
evaluarea iniţială.
Din literatura de specialitate deducem că, în relaţiile economiei de piaţă, practica contabilă nu
poate fi concepută fără utilizarea unor principii de
bază, deoarece se pot întâlni operaţii contabile pentru care nu există reguli stabilite sau proceduri de
rezolvare, iar soluţionarea lor se poate înfăptui numai prin apelarea la unul sau la mai multe principii
contabile. Având în vedere faptul că, conform modelului bazat pe cost, atestarea valorii decurge din
documente contabile, trăsăturile specifice costului
istoric le constituie verificabilitatea şi obiectivitatea.
Acest model este consecinţa aplicării unor principii
contabile foarte utilizate în practica internaţională:
nominalismul monetar şi prudenţa. Potrivit principiului nominalismului monetar, costul istoric la care
un activ sau un pasiv a intrat în patrimoniu şi a fost
înregistrat în contabilitate trebuie să fie menţinut. A
nu se confunda cu principiul nominalismului monetar.
În fapt, costul istoric reprezintă doar o modalitate de
aplicare a principiului nominalismului monetar [8].
Prudenţa este, în mod cert, principiul aflat în
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starea cea mai accentuată de conflict cu obiectivul
(principiul federator) al imaginii fidele, deoarece el
adoptă, în mod sistematic, un punct de vedere pesimist. Adică, solicită contabilizarea minusurilor de
valoare şi interzice luarea în considerare a plusurilor
de valoare [8].
Cu toate avantajele ce le oferă, aplicarea costurilor istorice conduce, totuşi, la o serie de deformării
în situaţiile financiare, în condiţii de inflaţie şi de
hiperinflaţie.
Astfel, pot fi remarcate: în bilanţ: subevaluări ale
imobilizărilor; subevaluări ale stocurilor; distorsionarea situaţiei nete (în general, subevaluată, mărimea subevaluării fiind parţial anihilată de datoriile
neindexate); în contul de profit şi pierdere: subevaluarea costului materialelor, ca urmare a subevaluării
stocurilor; subevaluarea cheltuielilor privind amortizarea, ca urmare a subevaluării imobilizărilor; supraestimarea cheltuielilor financiare, datorită prevalării câştigului asupra datoriilor [9].
Având în vedere relevanţa pe care o prezintă
evaluarea investiţiilor imobiliare la valoarea justă,
nu se recomandă o trecere de la modelul bazat pe
valoarea justă la modelul bazat pe cost [10].
Ţinând cont de caracteristicele modelului bazat
pe cost, putem constata că investiţiile imobiliare
evaluate conform acestui model pot avea un caracter mai obiectiv, fapt ce poate fi verificat prin compararea cu documentele primare ce stau la baza înregistrărilor contabile, existând o corelaţie absolută
între sumele din bilanţ şi situaţia fluxurilor de numerar. De asemenea, un avantaj sigur al modelului
bazat pe cost este faptul că valoarea poate fi cunoscută şi urmărită continuu. Chiar dacă, în situaţii de
inflaţie, pot apărea subevaluări ale investiţiilor imobiliare, precum şi efectul pierderii dintre evaluarea
la intrare şi evaluarea la ieşire, avem convingerea că
aceste probleme ar putea fi soluţionate, totuşi, în
procesul reevaluării.
Considerăm că o soluţie eficientă în aplicarea
modelelor bazate pe valoarea justă şi pe cost o poate constitui modalităţile de evaluare a unei combinări între valoarea justă şi cost: costul în corelaţie cu
principiul prudenţei, pentru a calcula rezultatul distribuibil, iar valoarea justă, pentru a calcula rezultatul global, menit să reflecte valoarea patrimoniului
ce le revine acţionarilor. Astfel, se va evita riscul de
perpetuare a incertitudinilor prezente, care influen-
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Rezumat

Abstract

Prezentul articol tratează aspectele comparative ale modelelor de contabilizare a investiţiilor
imobiliare. În special, este abordată problematica
în trăsăturile distinctive ale modelelor bazate pe
valoarea justă şi pe cost, care sunt prevăzute în
Standardele de Raportare Financiară şi se aplică în
practica mondială.

This article deals with the comparative aspects
of property investment accounting models. In particular, it addresses the problems in the distinctive
features of models based on fair value and cost,
which are set out in Financial Reporting Standards
and applicable in world practice.
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ţează negativ situaţia patrimoniului şi rezultatele
financiare ale entităţii.
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(art. 343 CP RM)

Gianina COJANU,
doctorand USM, asistent universitar,
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|
R

eieşind din dispoziţia art.

343 CP RM în redacţia

din 2002 [1], printre modalităţile normative alter-

native ale acţiunii prejudiciabile a infracţiunii de diversiune
se numără răspândirea unor epidemii sau epizootii.

De re-

marcat că în plan comparat, pe orizontală, legea penală a

Republicii Moldova nu este întrucâtva singulară în ceea ce

priveşte inserarea explicită a acestor forme de manifestare
a laturii obiective.

Această manieră de abordare legislativă este specifică legilor penale ale unor state CSI, cum ar fi cea
a Ucrainei [2], Kazahstanului [3], Armeniei [4] etc.
Convergenţa se explică pe fundalul influenţei ce a
avut-o: 1) Codul penal al RSFSR în redacţia din 1960
(abrogat) [5] asupra procesului de criminalizare a
faptelor, în general şi, 2) prototipul normei de incriminare prevăzute la art. 68 al aceluiaşi act legislativ
– „Diversiunea” (normă care, printre altele, consacra
răspândirea de epidemii şi epizootii), în special, în
contextul adoptării propriilor legi penale de către
numitele state după destrămarea Uniunii Sovietice.
Cu toate că Codul penal al RSFSR în redacţia din 1960
a exercitat o influenţă vădită asupra procesului de
criminalizare a faptelor, în Codul penal al Federaţiei
Ruse în redacţia din 1996 în vigoare [6], în art. 281 al
acestui act legislativ – „Diversiunea”, doar răspândi-
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rea de epizootii poate caracteriza elementul material al infracţiunii. În acest context, intervenim cu concretizarea că răspândirea de epizootii, potrivit legii
penale a Federaţiei Ruse, apare doar ca modalitate
faptică a modalităţii normative desemnate prin termenul estimativ „alte acţiuni”, adică altele decât săvârşirea exploziilor sau incendierilor, orientate spre
distrugerea sau deteriorarea întreprinderilor, clădirilor, căilor şi mijloacelor de comunicaţie, a mijloacelor de telecomunicaţii, a mijloacelor de existenţă
a populaţiei (sublinierea ne aparţine – n.a.).
Conform altor legislaţii penale, răspândirea de
epidemii sau epizootii nu apare nici ca modalitate
implicită a actelor de diversiune. Este cazul legislaţiei penale române, mai concret, art. 163 CP al României în vigoare [7].
În continuarea demersului nostru ştiinţific, pentru determinarea conţinutului, dar şi a mijloacelor
de săvârşire a infracţiunii de diversiune manifestate prin răspândirea de epidemii sau epizootii, vom
apela întâi de toate la semnificaţia uzuală pe care o
discerne terminologia utilizată. Investigarea o vom
face separat, după care vom sintetiza aspectele
comune ale acestora. Astfel, potrivit Dicționarului
explicativ ilustrat al limbii române, prin epidemie
se înţelege boala contagioasă care se extinde într-

anumită regiune, boli, în ale căror focare oamenii se
molipsesc sistematic.
▪▪ Arealul geografic de extindere a bolii infecţioase
constituie regiunea. Această particularitate ne permite distingerea epidemiei de pandemie, presupunând cea mai intensă şi mai extinsă treaptă de dezvoltare a unei epidemii, care cuprinde concomitent
mai multe ţări, continente sau tot globul.
▪▪ Metoda de răspândire a epidemiei este contaminarea, constând în infectarea, transmiterea,
dislocarea agentului contagios pe suprafaţa corpului uman ori animal, în sau pe alimentele destinate pentru consum ori pe alte obiecte ale mediului
care, odată contactate, pot să prezinte pericol pentru sănătatea publică. În acelaşi timp, nu au nicio
relevanţă la încadrare modalităţile de răspândire
a epidemiei: prin alimente contaminate (epidemie
alimentară); prin apă contaminată (epidemie hidrică), pe cale aeriană (epidemie aeriană) etc.
▪▪ Mijlocul de săvârşire a faptei prejudiciabile îl reprezintă agentul contagios, adică organismul viu sau
un alt agent patogen care poate să se transmită sau
să nu se transmită de la om la om sau de la animal
la om, precum: ricketsii (paraziţi intracelulari care
se reproduc şi se dezvoltă în interiorul celulelor animale (tifos, febra Q)), fungi (microorganisme care
pot afecta omul sau culturile de cereale (histoplasmoză)), bacterii (organisme unicelulare (antrax,
tularemia)), viruşi (paraziţi intracelulari de 100
de ori mai mici decât bacteria (Smallpox, Ebola)),
protozoare (organisme unicelulare, cele mai simple organisme eucariote), prioni (agenţi infecțioşi
nonconvenționali de natură proteică, lipsiţi de orice
tip de acid nucleic, care produc un grup de boli neurodegenerative transmisibile ale animalelor și omului, numite boli prionice (encefalopatii spongiforme
transmisibile)) etc.
▪▪ Acţiunea de extindere a bolii contagioase antrenează un rezultat: producerea în masă la oameni a
unor boli infecţioase. Această caracteristică decurge
din elementul definitoriu al epidemiei, constând în
numărul de cazuri de boli infecţioase, care depăşeşte normalitatea nivelului de morbiditate pentru
zona incidentă. Deşi nu este negată alegaţia reliefată, unii autori nu o absolutizează. Se susţine că elementul principal al epidemiei nu constă tocmai în
numărul de cazuri de boli infecţioase (numărul de
bolnavi), dar în mod prioritar în caracterul bolii (spe-
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un timp scurt, prin contaminare, la un număr mare
de persoane pe un teritoriu mai mult sau mai puţin vast [8]. Similar conţinutului uzual este definită
epidemia şi din punct de vedere medical, ca fiind
o intensificare bruscă a unui proces epidemic manifestată prin răspândirea unei boli infecțioase care
depășește cu mult morbiditatea obișnuită în rândurile populației unei anumite regiuni [9]. Nu fac
abstracţie de la semantismul reliefat nici interpretările doctrinare în materie, care de fapt au adaptat
conţinutul substantivului la acţiunea propriu-zisă
de realizare a faptei prejudiciabile. De exemplu, se
susţine că răspândirea unor epidemii, în contextul
infracţiunii de diversiune (art. 343 CP RM), reprezintă acţiunile făptuitorului îndreptate spre facilitarea
extinderii unei boli contagioase, într-o perioadă
scurtă de timp, prin contaminare, la un număr mare
de persoane dintr-un anumit areal geografic, adică
afectarea în masă a oamenilor de boli infecţioase
periculoase (holeră, ciumă, tifos etc.) [10]. Într-o
manieră similară opinează asupra acestei forme şi
alţi autori. Bunăoară, se relevă că prin răspândirea
unor epidemii se înţelege depunerea eforturilor
în vederea extinderii unei boli contagioase într-un
timp scurt, prin contaminare, la un număr mare de
persoane dintr-o localitate, regiune etc. [11].
Din definiţiile de mai sus, putem deduce următoarele caracteristici specifice modalităţii normative alternative a actelor de diversiune, presupunând
răspândirea unei epidemii:
▪▪ Se poate comite doar prin acţiune, constând
în extinderea unei boli contagioase. Astfel, în conformitate cu prevederile art. 2 al Legii privind supravegherea de stat a sănătăţii publice, nr. 10 din
03.02.2009 [12], prin boală contagioasă se înţelege
boala infecţioasă care se transmite de la om la om
sau de la animal la om. La rândul său, boală infecţioasă, potrivit aceluiaşi act legislativ, este boala cauzată de un organism viu sau de un alt agent patogen, inclusiv de fungi, bacterii, paraziţi, protozoare
sau viruşi, care poate să se transmită sau să nu se
transmită de la om la om sau de la animal la om.
▪▪ Extinderea bolii contagioase se realizează întrun termen scurt. Datorită acestei caracteristici, putem trasa o linie de demarcare dintre epidemie şi
endemie, ultima constituind o stare epidemiologică
manifestată prin persistenţa unei bolii infecţioase,
timp îndelungat, în rândurile populaţiei dintr-o

105

comunicări ştiinţifice/
scientific communications

cificul contaminării). Astfel, câteva cazuri de ciumă,
holeră ar trebui să fie considerate ca reprezentând o
epidemie. Pe când bolile mai puţin severe urmează
să fie recunoscute drept epidemie în cazul în care se
va înregistra un număr relativ mare de persoane îmbolnăvite, iar boala se va extinde asupra unei mari
părţi a ţării [13].
Deloc întâmplător abordăm viziunile divergente asupra elementului principal al epidemiei; or,
datorită soluţionării dilemei, vom putea identifica
momentul concret de consumare a infracţiunii de
diversiune presupunând răspândirea unei epidemii.
Un lucru este cert, datorită naturii juridice a elementului material manifestat prin răspândirea unei epidemii, diversiunea, în această formă, este o infracţiune de rezultat. Nimeni nu contestă acest fapt. Însă,
la stabilirea momentului concret de consumare, nu
putem să nu remarcăm o distinctivitate de viziuni.
Astfel, unii promotori ai recunoaşterii caracterului
bolii (specificului contaminării) drept element principal al epidemiei, susţin că consumarea formei date
de diversiune se consideră momentul contaminării
cu boli infecţioase incurabile sau contaminarea unei
părţi importante din populaţie [14]. Deci, momentul de consumare în concepţia relevată variază în
funcţie de specificul contaminării, după cum boala
este severă (periculoasă) sau mai puţin severă. O
asemenea distincţie a momentului de consumare o
regăsim şi în viziunea autorilor care nu polemizează
asupra elementului principal al epidemiei. La concret, se consideră că în această formă diversiunea
se consumă din momentul molipsirii a două sau a
mai multor persoane de boli grave sau a maselor
de oameni de boli mai puţin grave [15]. După cum
este lesne de observat în legătură cu opiniile exprimate mai sus, deşi se punctează în ambele cazuri pe
acelaşi criteriu de abordare a momentului de consumare, în cea din urmă viziune se identifică la modul
direct numărul minim de persoane – cel puţin două
persoane – care au contactat boala contagioasă în
cazul în care ea se atribuie la categoria bolilor grave.
Dimpotrivă, în viziunea altor autori [16], se susţine că în această formă, diversiunea se consideră
consumată din momentul îmbolnăvirii în masă a
oamenilor cu boala infecţioasă, fără a distinge două
momente de consumare a faptei raportate la caracterul bolii infecţioase.
În legătură cu polemica ridicată, considerăm că
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momentul de consumare a uneia şi aceleiaşi modalităţi infracţionale nu poate adopta momente
distincte de consumare, întrucât caracterul unei
boli contagioase este susceptibil de incertitudine.
Deşi, în plan normativ, bolile infecţioase se clasifică
în boli infecţioase convenţionale şi boli infecţioase
extrem de periculoase [17], nu există o listă exhaustivă legiferată a bolilor infecţioase coraportate
acestor categorii. Doar la nivel de studii ştiinţifice,
dispunem de anumite clasificări convenţionale,
având în calitate de criteriu pericolul bolii infecţioase. Astfel, un grup de experţi americani în prevenirea şi combaterea bolilor distinge trei categorii de
agenţi periculoşi: din categoria A (agenţi biologici
care pot afecta grav sănătatea publică, având potenţial ridicat de diseminare pe scară largă: variola,
antraxul, ciuma, tularemia, marburgul, botulismul);
din categoria B (sunt relativ uşor de diseminat şi au
rate mici de mortalitate: bruceloza, encefalita virală, holera, stafilococii, salmonella); din categoria
C (sunt patogeni care pot fi realizaţi în laborator
şi care au un potenţial mare de a produce morbiditate sau mortalitate: virusul nipah şi tuberculoza
rezistentă la medicamente) [18]. Cu referire la ultima categorie, tehnica de creare în laboratoarele de
inginerie genetică a unor virusuri letale presupune:
tăierea din genomul unui virus a genelor responsabile de anumite efecte biologice pe care tinde să le
manifeste noul produs contagios.
Revenind asupra polemicii momentului de consumare, nu putem nega că o boală considerată a fi
astăzi periculoasă, mâine, graţie biotehnologiilor
medicale avansate, poate să nu prezinte această
caracteristică. De aceea, este dăunător de a decide
asupra unui număr minim de persoane contaminate pentru a fi întregită latura obiectivă a infracţiunii
de diversiune. Mult mai preferabil este ca momentul de consumare să se constate în particular prin
raportarea numărului de cazuri de boli infecţioase
extinse, la normalitatea nivelului de morbiditate
pentru zona incidentă. Iată de ce, considerăm că
momentul de consumare a infracţiunii de diversiune manifestate prin răspândirea unei epidemii se
consideră momentul extinderii bolii infecţioase la
un număr de persoane care depăşeşte normalitatea
nivelului de morbiditate specifice regiunii.
Nu este exclus ca în rezultatul răspândirii unor
epidemii să survină şi decesul persoanelor. Această

demiei – asupra oamenilor; în cazul epizootiilor –
asupra animalelor. Deci, destinatarul bolii contagioase constituie cea mai esenţială linie de demarcare dintre cele două modalităţi normative supuse
investigării. În cea mai mare parte, diferă şi bolile
contagioase care fac obiectul epidemiei sau epizootiei. În general, sunt reduse la număr bolile care pot
provoca atât epidemii, cât şi epizootii. Printre acestea se numără: bruceloza, amicoza-psitacoza, febra
aftoasă, antraxul, morva etc. În acest sens, nu este
exclus ca prin acţiunile făptuitorului să se realizeze
ambele modalităţi normative analizate ale faptei
prejudiciabile a infracţiunii de diversiune, ceea ce
nu va influenţa încadrarea ei juridică, însă va fi luată
în considerare la individualizarea pedepsei. Această
ipoteză poate să se manifeste prin răspândirea unei
zoonoze, adică a unei epizootii care poate afecta şi
oamenii, provocând şi epidemii.
Datorită mijlocului de săvârşire a faptei prejudiciabile, adică a agentului contagios, putem susţine
că atât în cazul răspândirii unei epidemii, cât şi în
cazul răspândirii unei epizootii suntem în prezenţa
unei diversiuni bacteriologice. De altfel, omenirea
cunoaşte deja anumite cazuri de diversiune bacteriologică. Primul caz de acest gen datează încă
din 1915, când Germania a început să efectueze
diversiuni bacteriologice împotriva inamicilor săi,
pe fronturile de Est şi de Vest, precum şi în Statele
Unite. Astfel, pentru producerea în masă a culturilor
bacteriene, agenţii germani diversionişti creau laboratoare secrete direct pe teritoriul inamicului, sau
exploatau unele laboratoare private bacteriologice
mai mici. La acel moment, principalul obstacol de
realizare a diversiunii bacteriologice pe scară largă îl
constituia lipsa de tehnologii de producţie în masă
și incapacitatea de stocare pe termen lung a culturilor bacteriene [23].
Asemenea exploziilor şi incendiilor, dar cu efecte incomparabil mai puternice, răspândirea de epidemii şi epizootii permite o gradare a efectului şi o
probabilitate mai înaltă de realizare a scopului: atât
a celui principal, cât şi a celui subsidiar. Alegerea
acestor forme de realizare a actelor de diversiune
s-ar putea explica prin detectabilitate scăzută, atât
la etapa de pregătire, cât şi într-o eventualitate a
faptei consumate. De exemplu, detectoarele disting cu mare dificultate un volum mic de substanţe
conţinând agenţi biologici, astfel încât, s-ar putea
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urmare prejudiciabilă nu influenţează consumarea
infracţiunii prevăzute la art. 343 CP RM. Decesul
persoanelor excede latura obiectivă a infracţiunii
de diversiune, motiv din care se impune un concurs
de infracţiuni dintre art. 343 CP RM şi lit.(g) alin.(2)
art.145 CP RM – „Omor intenţionat săvârşit asupra a
două sau a mai multor persoane”. Deci, se realizează
unul dintre scopurile subsidiare ale infracţiunii de
diversiune: exterminarea în masă a oamenilor.
În continuare, vom supune analizei cealaltă modalitate normativă a faptei prejudiciabile a infracţiunii de diversiune – răspândirea unei epizootii. În
sens uzual, epizootia reprezintă răspândirea în masă
şi pe teritorii mari a unei boli contagioase la animale
de aceeaşi specie sau de specii diferite şi care poate produce epidemii la oameni [19]. La rândul său,
răspândirea de epizootii semnifică depunerea eforturilor în vederea extinderii unei boli contagioase
în timp scurt, prin contaminare, la un număr mare
de animale dintr-o localitate, regiune [20]. Modul
de declarare şi de evidenţă a epizootiilor în Republica Moldova se realizează în strictă conformitate
cu Norma sanitară veterinară privind anunţarea,
declararea şi notificarea unor boli transmisibile la
animale, aprobată prin Ordinul Ministrului Agriculturii şi Industriei Alimentare, nr. 34, din 27.02.2006
[21]. De remarcat că bolile contagioase la animale,
care fac obiectul notificării epizootiei (interne şi internaţionale), sunt exhaustiv prevăzute în Anexa nr.
1 şi Anexa nr. 3 ale actului normativ menţionat, care
concordă cu listele bolilor aprobate de Oficiului Internaţional de Epizootii, la care Republica Moldova
a aderat prin Hotărârea Parlamentului, nr. 232, din
29.09.1994 [22]. Enumerăm doar câteva din ele:
febra aftoasă, antraxul, rabia, fascioloza, pesta aviară, pesta bovină etc. În situaţia dată, infracţiunea
se consumă din momentul contaminării animalelor
(indiferent care ar fi: bovine, porcine, ovine, caprine,
păsări, ecvine, peşti, specii sălbatice) cu boli infecţioase. Pieirea animalelor, ca efect al răspândirii de
epizootii, nu influenţează consumarea infracţiunii
prevăzute la art. 343 CP RM.
Sintetizând aspectele consemnate mai sus, deducem că celor două modalităţi normative analizate ale faptei prejudiciabile a infracţiunii prevăzute
la art. 343 CP RM le este caracteristic prezenţa unei
boli contagioase, pe care făptuitorul prin acţiunile
sale o extinde asupra organismelor vii: în cazul epi-
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lesne să fie introduse pe teritoriul vamal al Republicii Moldova. În plus, nici legea penală nu asigură o
acoperire juridică integrală în acest sens. Nu putem
să nu remarcăm faptul că în art. 248 CP RM, ce prevede răspunderea penală pentru contrabandă, în
pofida existenţei premiselor normative, nu se regăsesc printre obiectele materiale şi substanţele infecţioase. În mod logic, acestea ar trebui să-şi găsească locul în alin.(2) art. 248 CP RM printre mărfurile
periculoase; or, acesta este punctul de convergenţă
dintre substanţele toxice, substanţele otrăvitoare,
substanţele radioactive şi substanţele explozive. O
probăm făcând referire la Hotărârea Guvernului cu
privire la efectuarea transporturilor de mărfuri periculoase pe teritoriul Republicii Moldova, nr. 672, din
28.05.2002 [24]. Astfel, potrivit Anexei nr. 3 a acestui
act normativ, substanţele infecţioase (culturi de microorganisme provocatoare de boli infecţioase extrem de periculoase pentru om şi animale: holeră,
ciumă, bruceloză, antrax, malarie, răpciugă, turbare,
febră virală hemoragică, botulism) fac parte din clasa de pericol 6, fiind catalogate ca mărfuri periculoase interzise pentru transport pe teritoriul ţării, cu
toate tipurile de transport, fără autorizaţia specială
a Guvernului Republicii Moldova. Deşi prezintă un
pericol iminent, legiuitorului i-a scăpat din vedere
introducerea lor în lista obiectelor materiale ale infracţiunii de contrabandă, iar această lacună legislativă creează teren propice pentru alegerea formei
de realizare a actelor de diversiune – răspândirea de
epidemii sau epizootii, fiind preferabilă sub două aspecte: este redusă probabilitatea de depistare în cazul trecerii frontierei vamale, iar dacă se depistează,
nu intervine răspunderea penală pentru contrabandă (ipoteză în care nu se poate demonstra intenţia
făptuitorului de a le utiliza pentru săvârşirea diversiunii). În cel mai bun caz, persoana care trece peste frontiera vamală substanţele infecţioase, având
intenţia de a le utiliza pentru comiterea diversiunii,
va fi trasă la răspundere pentru pregătire de diversiune, adică conform art. 26 şi art. 343 CP RM.
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Rezumat

Abstract

Prezentul demers ştiinţific are ca obiect de investigaţie două dintre cele şase modalităţi normative
ale acţiunii prejudiciabile a infracţiunii de diversiune (art. 343 CP RM) – răspândirea unor epidemii şi,
respectiv, răspândirea de epizootii. Prin abordarea
multiaspectuală a subiectului, au fost reliefate caracteristicile definitorii ale epidemiei şi epizootiei,
datorită cărora a fost determinat conţinutul modalităţilor normative cercetate. Studiul de faţă vine să
pună capăt polemicilor doctrinare privind desemnarea momentului de consumare a infracţiunii de
diversiune manifestate prin răspândirea de epidemii sau epizootii.
Cuvinte-cheie: infracţiune, diversiune, răspândirea unei epidemii, răspândirea unei epizootii, agent
contagios, contaminare, boală infecţioasă.

This scientific approach has as an object of investigation two of the six normative modalities of the
injurious action of the diversion offence (Art. 343
CC RM) – the spread of epidemic and, respectively,
epizootic diseases. By the multiaspect approach to
the subject were underlined the defining characteristics of the epidemic and epizootic diseases, due
to which was determined the content of the normative methods researched. This study comes to end
doctrinal polemics on the appointment of the time
of consumption of the diversion offence manifested by the spread of epidemic or epizootic diseases.
Keywords: offence, diversion, spread of an epidemic disease, spread of an epizootic disease, infectious agent, contamination, infectious disease
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