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GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA
ORGANIZAȚIA EUROPEANĂ DE BREVETE PRIVIND
VALIDAREA BREVETELOR EUROPENE (ACORD DE VALIDARE) VA
INTRA ÎN VIGOARE LA 1 NOIEMBRIE 2015.

A

CORDUL DINTRE
ȘI

Anunțul a fost făcut de către Directorul general al Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI), Octavian
Apostol, și Președintele Organizației Europene
de Brevete (OEB), Benoit Battistelli, în cadrul unei
reuniuni bilaterale care a avut loc pe 7 octombrie
curent, la Geneva, Elveția. Astfel, începând cu 1
noiembrie curent, solicitanții străini vor putea săși valideze cererile de brevet european și brevetele europene pe teritoriul țării noastre, acestea
beneficiind de aceleași drepturi și protecție legală ca și brevetele naționale eliberate în Republica
Moldova.
Președintele OEB a menționat că, odată cu
intrarea în vigoare a Acordului, se va simplifica
accesul la protecția brevetelor în Republica Moldova, se vor deschide noi oportunități de afaceri
pentru întreprinderile europene, fapt care va
contribui la consolidarea inovării în această țară,
precum și va spori atractivitatea sistemului european de brevete pentru economiile din Europa.
În discursul său, Directorul general AGEPI a
subliniat că intrarea în vigoare a Acordului de validare reprezintă un reper important pentru Republica Moldova în contextul integrării în spațiul
european de brevete. Acest fapt va contribui, de
asemenea, la realizarea obiectivelor stabilite de
Parteneriatul Estic, ca parte a politicii europene
de vecinătate a UE, și va sprijini integrarea treptată a economiei Republicii Moldova în cadrul
pieței interne a UE, în conformitate cu aspirațiile
de integrare europeană a țării.
Cooperarea cu Organizația Europeană de
Brevete a constituit mereu o prioritate pentru
Guvernul Republicii Moldova. Astăzi, colaborarea
AGEPI cu OEB cunoaște o nouă dimensiune, aceste bune relații urmând să aducă beneficii ambelor instituții. Însă cel mai important este faptul că
această conlucrare va servi și în continuare inte-

reselor cardinale ale comunităților noastre economice și de inovare.
Republica Moldova va deveni, după intrarea în vigoarea a acordului, cea de-a 42-a țară
în care protecția prin brevet poate fi obținută
simultan printr-o singură cerere de brevet european. În prezent, 38 de țări sunt membre ale
Organizației Europene de Brevete. Alte două state, Bosnia și Herțegovina și Muntenegru, au semnat cu această Organizație acorduri bilaterale de
recunoaștere a efectului brevetului european,
fiind la etapa de preaderare; OEB are, de asemenea, un acord de validare cu Marocul.
Menționăm, în acest context, că Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Organizația
Europeană de Brevete privind validarea brevetelor europene (Acord de validare), semnat la
München în octombrie 2013, a fost ratificat de
Parlamentul Republicii Moldova în aprilie 2015.
Republica Moldova cooperează cu Organizația
Europeană de Brevete de mai bine de 15 ani. OEB
a sprijinit Agenția de Stat pentru Proprietatea
Intelectuală în acțiunile întreprinse de instituție
pentru îmbunătățirea competențelor profesionale ale specialiștilor AGEPI în domeniul administrării și examinării cererilor de brevete. OEB a
acordat, de asemenea, asistență tehnică și juridică pentru consolidarea capacităților AGEPI în
vederea implementării sistemului de validare în
Republica Moldova.
Serviciul de presă AGEPI
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A 30 IULIE CURENT, PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA A ADOPTAT O SERIE DE MODIFICĂRI ȘI COMPLE -

TĂRI ALE UNOR ACTE LEGISLATIVE ÎN DOMENIUL PROPRIETĂȚII
INTELECTUALE.

Modificarea cadrului normativ național a
fost dictată de necesitatea racordării legislației
naționale în materie de brevete la prevederile
Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova
și Organizaţia Europeană de Brevete privind
validarea brevetelor europene pe teritoriul Republicii Moldova, semnat la 16 octombrie 2013
în or. Munchen. În acest mod sunt recunoscute
aspirațiile de integrare europeană a țării noastre
și este susținută perspectiva de aderare ulterioară a țării noastre la Convenţia privind eliberarea
brevetelor europene (CBE), adoptată la Munchen în data de 5 octombrie 1973.
Brevetele acordate în temeiul CBE sunt denumite brevete europene, ele având în fiecare
stat contractant, pentru care au fost eliberate,
aceleași efecte și fiind supuse aceluiași regim ca
și brevetele naţionale. Actualmente, CBE oferă
posibilitatea de a se obţine protecţie prin brevet european în 41 de ţări. Procedura unică de
eliberare facilitează obţinerea acestor brevete
și reduce costurile protecţiei invenţiilor pentru
statele membre ale Organizației Europene de
Brevete.
În contextul celor menționate mai sus, Legea
nr. 50-XVI din 7 martie 2008 privind protecția
invențiilor a fost completată cu prevederi normative care încadrează drepturile ce decurg
dintr-un brevet european validat în spectrul
drepturilor recunoscute și apărate pe teritoriul
Republicii Moldova și echivalează cererile și brevetele europene validate pe teritoriul Republicii
Moldova cu cele naționale. De asemenea, au
fost introduse norme ce reglementează proce-
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dura de validare a brevetului european, etapele
procesului tehnologic și taxele care se impun.
Suplimentar normelor ce reglementează
procedura de validare a brevetului european,
proiectul mai conține și unele norme ce vin să
perfecționeze procedura de examinare a cererilor de brevet depuse la AGEPI și de eliberare a
brevetelor.
Astfel, modificările și completările date se
încadrează în politica Agenției de perfecţionare continuă a cadrului normativ naţional din
domeniul proprietăţii intelectuale, inclusiv prin
armonizarea lui cu legislaţia și practica comunitară și cu acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte.
De asemenea, în cadrul ședinței Parlamentului Republicii Moldova din 30 iulie 2015 au fost
adoptate modificări și completări la alte trei acte
legislative în domeniul proprietății intelectuale,
și anume:
▪ Legea nr.38-XVI din 29 februarie 2008 privind protecţia mărcilor;
▪ Legea nr.161-XVI din 12 iulie 2007 privind
protecţia desenelor și modelelor industriale;
▪ Legea nr.39-XVI din 29 februarie 2008 privind protecţia soiurilor de plante.
Schimbările respective au fost operate în
vederea actualizării conținutului acestor legi,
precum și îmbunătăţirii procedurilor de înregistrare a obiectelor de proprietate intelectuală,
necesități apărute din practica aplicării acestora
și din recomandările mandatarilor autorizați în PI.
Astfel, Legea privind protecția mărcilor a fost
completată cu noi semne ce pot constitui mărci,
fiind incluse hologramele, semnele de poziţionare, olfactive, tactile și cele sonore. Au fost
operate modificări în normele care reglementează motivele absolute și relative de refuz, limitarea dreptului exclusiv, respingerea cererii de
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înregistrare a mărcii, înregistrarea și reînnoirea
înregistrării mărcii etc.
Amendamentele la Legea privind protecția
soiurilor de plante vizează, în special, limitarea
dreptului la brevet pentru soi de plantă, utilizarea denumirii soiului, precum și modificarea
acesteia.
În Legea privind protecția desenelor și modelelor industriale au fost modificate unele aspecte
de procedură, în special, privind depunerea cererii de înregistrare a DMI, examinarea, retragerea și reînnoirea înregistrării.

De asemenea, a fost completată și Legea taxei de stat nr.1216-XII din 03.12.1992 cu prevederi
care instituie și stabilesc cuantumul taxei pentru
acordarea permisiunii de folosire a denumirii
oficiale sau istorice a statului în desenul sau modelul industrial pentru care se solicită protecție.
Prin aprobarea modificărilor și completărilor
sus-menționate se acoperă din punct de vedere
legal lacunele normative constatate în raport cu
procedurile de înregistrare ale unor obiecte de
proprietate intelectuală.
Serviciul de presă AGEPI
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5 AUGUST CURENT, GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA A APROBAT PLANUL DE ACȚIUNI PENTRU
2015-2017 PRIVIND IMPLEMENTAREA STRATEGIEI
A

ANII

NAȚIONALE ÎN DOMENIUL PROPRIETĂȚII INTELECTUALE PÂNĂ
ÎN ANUL 2020, APROBATĂ ANTERIOR PRIN

HOTĂRÂREA GU-

VERNULUI NR.880 DIN 22.11.2012.

Proiectul Planului de acțiuni a fost elaborat
de către Agenţia de Stat pentru Proprietatea
Intelectuală, ca autoritate cu responsabilități de
bază în cadrul sistemului național de proprietate intelectuală, cu sprijinul și implicarea a 26 de
instituții-partener vizate în Strategie.
Acest plan reprezintă cea de-a doua etapă din
procesul de implementare a Strategiei naţionale
în domeniul proprietății intelectuale și este orientat spre acționarea practică a mecanismelor și
programelor elaborate la etapa precedentă, promovarea managementului proprietăţii intelectuale, asigurarea creșterii capacităţii de inovare
a instituţiilor de cercetare, a rolului proprietăţii
intelectuale în funcţionarea întreprinderilor mici
și mijlocii, valorificarea modalităţilor practice de
înregistrare și protecţie a indicațiilor geografice
și denumirilor de origine, organizarea acţiunilor
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concertate antipiraterie și anticontrafacere. Planul de acțiuni pentru anii 2015-2017 constituie
o continuitate a planului precedent atât la nivel
conceptual, cât și structural.
Ţinând cont de caracterul complex și multifuncţional al proprietăţii intelectuale și implicarea sa în toate domeniile vieţii economice,
știinţifice, culturale și sociale a ţării, structura
Planului reflectă obiectivele generale și specifice ale Strategiei, stabilește acţiunile necesare
pentru atingerea obiectivelor, termenele de realizare, autoritățile responsabile, rezultatele preconizate ale implementării etc.
Rezultatele îndeplinirii de către ministerele și
instituțiile vizate a acțiunilor specificate în Planul de acțiuni pentru anii 2015-2017 urmează să
fie reflectate de către AGEPI în raportul de monitorizare consolidat, care va fi aprobat de Comisia Naţională pentru Proprietatea Intelectuală și
prezentat Guvernului Republicii Moldova. Ca urmare, va fi elaborat și aprobat Planul de acțiuni
pentru anii 2018-2020, acesta constituind etapa
finală de implementare a Strategiei naționale în
domeniul proprietății intelectuale.
Serviciul de presă AGEPI
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8 SEPTEMBRIE CURENT, S-AU ÎMPLINIT 23 DE ANI
AGENȚIEI DE STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALĂ A REPUBLICII MOLDOVA. CU ACEASTĂ
OCAZIE, ÎN INCINTA AGENȚIEI A AVUT LOC O ȘEDINȚĂ FESTIVĂ
CONSACRATĂ ANIVERSĂRII AGEPI.
E

DE LA CREAREA

La ședința prezidată de dl Ion Țîganaș, Director general adjunct al AGEPI, au participat
administrația și colectivul instituției, precum
și mai mulți oaspeți de onoare, conducători
ai unor structuri statale cu care Agenția conlucrează și își coordonează activitatea. Dl Ion
Țîganaș a făcut o trecere în revistă a rezultatelor obținute de Agenție pe parcursul celor 23
de ani de activitate, axându-se în mod special
asupra realizărilor din ultimul an.
Un mesaj de felicitare a adresat audienței și
doamna Svetlana Munteanu, Director general
adjunct al AGEPI, care a reconstituit calea ascendentă a acestei instituții publice, subliniind
faptul că proprietatea intelectuală are un rol
primordial în dezvoltarea societăţii bazate pe
cunoaștere. În mai bine de două decenii de
existență, AGEPI a înregistrat succese notabile
în ceea ce privește recepţionarea și examinarea cererilor, acordarea titlurilor de protecţie,
consolidarea și actualizarea cadrului legislativ
în domeniul PI, completarea bazelor de date

pe obiectele de proprietate industrială, promovarea și propagarea continuă a sistemului naţional de PI, întărirea bazei tehnico-materiale a
Agenţiei și a sistemului naţional de proprietate
intelectuală în ansamblu etc.
Din partea oaspeților, au adresat felicitări dl
Nicolae Olaru, Viceministru al Agriculturii și Industriei Alimentare, dl Roman Chirca, Director
general al Agenției pentru Inovare și Transfer
Tehnologic, dl Tudor Olaru, Vicepreședinte al
Camerei de Comerț și Industrie etc. Menționând
rolul important al proprietății intelectuale în
dezvoltarea unei societăți moderne, bazate
pe cunoaștere, distinșii oaspeți au consemnat
faptul că aniversarea de 23 de ani ai AGEPI
constituie un bun prilej de a evoca contribuția
Agenției la crearea, dezvoltarea și afirmarea în
Republica Moldova a unui sistem de protecție
a proprietății intelectuale comparabil cu sistemele similare ale țărilor cu tradiții considerabile în domeniu.
Vorbitorii au ținut să accentueze faptul că
AGEPI este unica autoritate națională în subordinea Guvernului care acordă pe teritoriul Republicii Moldova protecție juridică obiectelor de
proprietate intelectuală și promovează politica
statului în domeniul proprietății intelectuale,
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elaborează și asigură aplicarea politicilor stabilite în conformitate cu Programul de activitate
al Guvernului, Planul de acțiuni al Guvernului și strategiile naționale în domeniul său de
competență.
În conformitate cu obiectivul misiunii sale,
AGEPI va continua promovarea politicilor în
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domeniul proprietății intelectuale și eficientizarea sistemului de protecție a obiectelor
de proprietate intelectuală, pentru a încuraja
progresul tehnologic și a stimula creativitatea,
contribuind plenar la dezvoltarea economică,
socială și culturală a Republicii Moldova.
Serviciul de presă AGEPI
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GHEORGHE RENIȚĂ,
MASTERAND, FACULTATEA DE DREPT, USM;
ASISTENT JUDICIAR, JUDECĂTORIA CENTRU, MUN. CHIȘINĂU

E

XERCITAREA DREPTURILOR ȘI EXECUTAREA OBLIGAȚIILOR
CU BUNĂ-CREDINȚĂ1 CONSTITUIE PREMISA SIGURANȚIEI

CIRCUITULUI CIVIL, ÎN GENERAL, ȘI A CELUI COMERCIAL, ÎN SPE CIAL.

NERESPECTAREA

ACESTUI PRECEPT JURIDIC GENEREAZĂ

CONSECINȚE NEGATIVE.

De jure, se presupune că participanții la raporturile juridice civile (lato sensu) sunt sinceri și loiali,
au o conduită onestă la perfectarea actelor juridice civile și își exercită drepturile în conformitate cu
legea, contractul, ordinea publică și bunele moravuri. Din aceste considerente, legiuitorul a instituit
prezumția bunei-credințe.
Buna-credință este o prezumție legală și relativă. Legală − întrucât este instituită de lege, iar
1

Piatra de temelie a conceptului de bună-credință o constituie stipulațiunea formulată în art.55 din Constituția
Republicii Moldova, adoptată de Parlamentul Republicii
Moldova la 29.07.1994*: „Orice persoană își exercită drepturile și libertăţile constituţionale cu bună-credinţă, fără
să încalce drepturile și libertăţile altora”. Această normă
constituțională este dezvoltată de art.9 alin.(1) Cod civil,
adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la 06.06.2002**,
ce statuează: „Persoanele fizice și juridice participante la raporturile juridice civile trebuie să își exercite drepturile și să
își execute obligaţiile cu bună-credinţă, în acord cu legea,
cu contractul, cu ordinea publică și cu bunele moravuri. Buna-credinţă se prezumă până la proba contrară”.

*

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.1.
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.111115/451.

**

caracterul relativ invocă ideea că poate fi răsturnată
prin proba contrarie. Pentru a demonstra contrariul
(intenția de rea-credință), este necesară o cantonare pe tărâm probatoriu2. O simplă suspiciune a
intenției de rea-credință nu este suficientă.
Pornind de la cele expuse mai sus, specificăm că
principiul de bună-credință rezidă în convingerea
particulară a unei persoane că ceea ce face este bine,
conform legii, că buna-credință este o obligaţie de
comportare conformă regulilor de convieţuire asumate de părţi la încheierea și executarea unui act
juridic, în general, sau a unui contract, în particular.
În continuare, ne vom axa demersul pe
implicațiile juridice ale principiului bunei-credințe
în materie de mărci, în special pe înregistrarea mărcilor cu bună-credință și consecințele sfidării acestui precept juridic, valorificând în acest sens cadrul
legal, abordările doctrinare și practica judiciară
în domeniu, precum și formularea unor soluţii și
propuneri în vederea perfecţionării și eficientizării
legislaţiei ce reglementează anularea mărcii înregistrate cu rea-credință.
În corespundere cu art.21 „Motive absolute de
nulitate” alin.(1) lit.b) din Legea privind protecția
mărcilor3, adoptată de Parlamentul Republicii
2
Din acest text de lege se desprinde ideea că nulitatea înregistrării unei mărci operează ope judicis.
3

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.99-101.
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Moldova la 29.02.2008 (în continuare – Legea
nr.38/2008): „Marca este declarată nulă în urma
unei cereri de anulare, depuse la Curtea de Apel
Chișinău, sau a unei cereri reconvenţionale într-o
acţiune de apărare a drepturilor, depuse la aceeași
instanţă4, dacă: solicitantul a acţionat cu rea-credinţă (sublinierea ne aparține – n.a.) în momentul
depunerii cererii de înregistrare a mărcii5”.
Ca o precizare a semnificaţiei ”relei-credinţe”,
același articol din Legea nr.38/2008 prevede că:
„Marca se consideră ca fiind înregistrată cu reacredinţă în cazul în care, la momentul depunerii
cererii de înregistrare a ei, solicitantul știa sau putea ști despre existenţa, inclusiv în străinătate, a
unei astfel de mărci ce se bucură de renume în ţara
de origine și este promovată în Republica Moldova
sau se negociază o astfel de promovare”.
De asemenea, se impune atenției prevederea
(art.21 alin.(1) lit.b) din Legea nr.38/2008) potrivit
căreia: „La anularea mărcii pe motivul înregistrării ei cu rea-credinţă se va ţine cont în special de
faptul dacă marca înregistrată este utilizată pentru produse care generează conflict cu o altă marcă sau dacă titularul mărcii înregistrate utilizează
marca doar în scop de blocaj”.
Cel mai probabil, acest text de lege (art.21 alin.
(1) lit.b) din Legea nr.38/2008) își are suportul în
prevederile art.6bis al Convenţiei de la Paris pentru
Protecţia Proprietăţii Industriale din 20.03.1983, la
care Republica Moldova a aderat în temeiul Hotărârii Parlamentului Republicii Moldova nr.1328 din
11.03.19936, ce stipulează că țările Uniunii se obligă, fie din oficiu, dacă legislaţia ţării o îngăduie, fie
la cererea celui interesat, să refuze sau să invalideze înregistrarea (sublinierea ne aparține – n.a.) și să
interzică7 folosirea unei mărci de fabrică sau de comerţ care constituie o reproducere, imitaţie sau tra-

8
Despre formele de confuzie pe care le poate produce folosirea unei mărci, punctează A. Ciocârlan: a) confuzie fonetică (auditivă) (de exemplu, Sunlake și Sunsilk); b) confuzie
vizibilă (de exemplu, KILLOO'S și KILLOG'S, care sunt scrise
cu aceleași caractere); c) confuzie intelectuală: analogia
(de exemplu, Miss Rouge și Miss Blanche); echivalența (de
exemplu, Soleil și Sun); contrastul (de exemplu, La vache
qui rit și La vache serieuse). A se vedea: Ciocârlan A. Reglementarea juridică a relațiilor privind mărcile de produse și
de servicii în Republica Moldova: Teză de doctor în drept.
Chișinău, 2005, p.109.

5
Reiese că momentul pertinent pentru a stabili existența
intenției de rea-credință a solicitantului este cel al depunerii
cererii de înregistrare de către persoana interesată.

9
Atragem atenția asupra faptului că în Codul penal se incriminează la art.2461 („Concurența neloială”) lit.a), „crearea,
prin orice mijloace, de confuzie (sublinierea ne aparține
– n.a.) cu întreprinderea, cu produsele sau cu activitatea
industrială sau comercială a unui concurent”. Pentru detalii
a se vedea: Stati V. Infracţiuni economice: Note de curs. Chișinău: CEP USM, 2014, p.357-365.

6

10

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 1994, L 011.

11

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 1995, L 303.

12

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2004, L 157.

4

Din acest text de lege se desprinde ideea că nulitatea înregistrării unei mărci operează ope judicis.

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1993, nr.003.

7

Dreptul de a solicita și de a interzice terţilor să folosească
marca în activitatea comercială fără consimţământul titularului, de a interzice înfăptuirea unor acte îl are solicitantul
cererii de înregistrare a mărcii, dar numai după publicarea
acesteia în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială. Pentru detalii a se vedea: Volcinschi V., Șapoval V. Conţinutul și
natura juridică a dreptului subiectiv asupra mărcii. În: Analele Știinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Științe juridice, 2001, Serie nouă, nr.5. Chișinău: CEP USM, p.115-126.
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ducere, putând crea confuzie8,9, a unei mărci pe care
autoritatea competentă a ţării de înregistrare sau de
folosire o va considera notoriu cunoscută, ca marca
unei persoane admise să beneficieze de prezenta
convenţie și ca fiind folosită pentru produse identice
sau similare. Se va proceda la fel atunci când partea
esenţială a mărcii constituie o reproducere a unei
astfel de mărci notoriu cunoscute sau a unei imitaţii,
putând fi confundată cu aceasta.
Menționăm că înregistrarea cu rea-credință a
unei mărci este un temei de anulare care, anterior,
nu era stipulat de lege. Acesta a fost introdus în actuala legislație a RM ca motiv independent, urmare a
transpunerii în dreptul RM a dispozițiilor comunitare.
Ne referim la Regulamentul Consiliului (CE) nr.40/94
din 20.12.1993 privind marca comunitară10, Regulamentul11 Comisiei (CE) nr.2868/95 din 13.12.1995
privind punerea în aplicare, a Regulamentului Consiliului (CE) nr.40/94 din 20.12.1993 privind marca
comunitară și Directiva Parlamentului European și
a Consiliului 2004/48/CE din 29.04.2004 privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală12.
Faptul că solicitantul a acţionat cu rea-credinţă în
momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii
este enumerat printre motivele absolute de nulitate
care, evident, atrage sancțiunea nulității absolute a
înregistrării. În consecință, va opera regimul juridic al
nulității absolute13.
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În general, regimul juridic al nulității absolute se pretează
următoarelor reguli: 1) nulitatea absolută poate fi invocată
de orice persoană interesată; 2) nulitatea absolută poate fi
invocată oricând, acţiunea în constatare a nulităţii absolute
fiind imprescriptibilă; 3) nulitatea absolută nu poate fi acoperită prin confirmare.

14

BODOAȘCĂ, T., Drăghici A. Unele opinii privind anularea
deciziei de înregistrare a mărcii. În: Revista română de dreptul proprietății intelectuale, 2012, nr.3, p.163.

15

Ibidem.

Accentuăm că „orice persoană poate să verifice
care este situaţia înainte de a lansa un produs cu o
nouă marcă sau la momentul depunerii cererii de înregistrare a unei mărci”16. În condițiile de lege lata,
terţii au și posibilitatea de a identifica, prin consultarea registrelor publice, semnele ”ocupate” de alţi
comercianţi. Însă aceasta înseamnă că intenția de
rea-credinţă este dedusă fie din dezinteresul manifestat faţă de semnele deja ”ocupate”, fie din lipsa de
diligenţă în consultarea registrelor publice și, pur și
simplu, echivalează cu faptul de a sancţiona lipsa de
interes. Or, lipsa de diligenţă în acţiunile întreprinse
conduce la calificarea conduitei ca fiind de rea-credinţă, pentru că un comerciant trebuie să se informeze, trebuie să cunoască ce se întâmplă pe piaţa
unde operează, trebuie să fie onest cu sine însuși și
cu concurenţa. Dacă aceasta este o obligaţie, atunci
nerespectarea ei constituie o culpă, care nu poate fi
echipolentă cu intenția frauduloasă și, în consecință,
nu putem vorbi despre intenția de rea-credință.
Sunt relevante alegațiile practicii judiciare în interpretarea sintagmei „înregistrare cu rea-credință”.
La concret, într-o speță17 s-a nuanțat: Reaua-credinţă reprezintă, așadar, un viciu inerent al cererii
de înregistrare (mai gravă decât un defect al mărcii),
care afectează fundamental înregistrarea indiferent
de alte împrejurări. Rea-credinţa poate fi asimilată
unui comportament care nu este „conform practicilor
loiale în domeniul industrial sau comercial”, din care
un exemplu ar fi intenţia de a împiedica accesul terţilor pe piaţă. (…) Astfel, Colegiul civil, comercial și de
contencios administrativ lărgit al Curţii Supreme de
Justiţie consideră că prima instanţă a concluzionat
corect că alegerea și solicitarea spre înregistrare de
către SA „S.” a aceluiași semn pentru înregistrarea ca
marcă pentru produse identice și similare nu poate fi
rezultatul unei simple coincidenţe, ci un act deliberat,
prin care s-a urmărit cu rea-credinţă să profite de cunoașterea acestuia în segmentul de public relevant și
să blocheze activitatea intimatei.
S-a subliniat în mod just faptul că intenția de
rea-credința este un viciu al cererii de înregistrare și nu un defect al mărcii. Cu certitudine, marca
16

LEVIŢCHI, S. Mărcile și libera concurenţă. În: Intellectus,
2012, nr.4, p.36.
17
Decizia Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curţii Supreme de Justiţie din 15.01.2014
pe dosarul nr.2ra-145/14. http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=6457 (accesat 10.03.2015)
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Dintr-o altă perspectivă, menționăm că legiuitorul a circumscris intenția de rea-credință la următoarele condiții:
a) solicitantul știa sau putea ști despre existenţa,
în țară sau într-un alt stat, a unei mărci ce se bucură
de renume și că marca respectivă este promovată în
RM sau se negociază o astfel de promovare;
b) marca înregistrată este utilizată pentru produse care generează conflict cu o altă marcă;
c) titularul mărcii înregistrate utilizează marca
doar în scop de blocaj.
O prezumție a faptului că solicitantul știa despre
utilizarea de către un terț a unui semn identic sau similar pentru un produs identic sau similar ce poate
conduce la confuzie cu semnul a cărui înregistrare
o solicită putea rezulta, printre altele, din faptul că
într-un anume sector economic, o astfel de utilizare
este cunoscută, în special, din durata de utilizare.
Într-adevăr, cu cât este mai îndelungată această
utilizare, cu atât este mai probabil faptul că solicitantul știa de ea la momentul depunerii cererii de
înregistrare.
În aceste circumstanţe, intenția de rea-credinţă
a solicitantului înregistrării mărcii se manifestă în
cazul în care se dovedește că titularul a înregistrat
marca fără a avea de gând să o utilizeze, ci exclusiv
în scopul de a bloca accesul unui terţ pe piaţă și, în
acest caz, marca nu este aptă de a-și îndeplini funcţiile esenţiale.
În doctrina juridică14 s-a decelat opinia, potrivit căreia „este de rea-credință persoana care,
exercitându-și dreptul de a înregistra o marcă, solicită înregistrarea acesteia știind că există motive
absolute sau relative ce determină nulitatea înregistrării”. În continuare, autorii citați punctează că
„practic, reaua-credință presupune intenția (sublinierea ne aparține – n.a.) de a leza drepturile altei
persoane15”. În consecință, deducem că este exclus
ca o simpla culpă, adică acțiunea din neștiință, să
aibă semnificaţia de rea-credinţă ca motiv de nulitate a înregistrării mărcii, deoarece sancţiunea aplicată ar fi excesivă faţă de atitudinea comerciantului
care nu a avut ca scop eliminarea, discreditarea sau
parazitarea concurenţei.
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nu este un act juridic, or, nulitatea afectează doar
actele juridice analizate stricto sensu, adică acele
manifestări sau acorduri de voință realizate în vederea producerii consecințelor juridice și care sunt
contrare normelor juridice imperative, edictate în
acest sens. Altfel spus, ordinea juridică este cea
care impune tuturor persoanelor o sumă de condiţii privind încheierea valabilă a oricărui act, nerespectarea cărora antrenează iminent nulitatea și
invalidarea retroactivă a operaţiunii, înlăturând-o
de pe scena juridică. De aceea, considerăm defectuoasă formula utilizată de legiuitor în art.21 al Legii nr.38/2008 – „Marca este declarată nulă”.
Din punct de vedere logico-juridic, ceea ce poate fi supus anulării este „decizia de înregistrare a
mărcii”, decizie materializată în certificatul de înregistrare, eliberat de AGEPI, și nu marca.
În altă ordine de idei, reliefăm faptul că, în procesul de înregistrare a unei mărci, terții ce au un
interes pot interveni prin formularea unei observaţii, opoziţii, contestaţii și, finalmente, prin adresarea unei cereri de anulare a mărcii. Astfel, dacă
intenția de rea-credinţă poate fi invocată după înregistrarea mărcii ca temei de anulare a înregistrării acesteia, atunci trebuie admis că poate fi invocată și pe calea opoziţiei formulate în procesul de
înregistrare a mărcii, pentru a preveni înregistrarea
unei mărci anulabile.
În aspect procedural menționăm că, odată ce
Departamentul Mărci, Modele și Desene Industriale al AGEPI a luat o decizie cu privire la înregistrarea sau refuzul înregistrării unei mărci, aceasta
poate fi contestată la Comisia de Contestații a
AGEPI. În acest plan, art.47 al Legii nr.38/2008 statuează că orice decizie privind cererile de înregistrare a mărcilor poate fi contestată de către părţi în
termen de 2 luni de la data primirii ei sau de către
persoanele terţe care deţin informaţia referitoare
la înregistrarea mărcii – în termenul cuprins între
data emiterii deciziei și data înregistrării mărcii.
În ipoteza în care decizia Departamentului Mărci,
Modele și Desene Industriale va fi atacată direct
în instanța de judecată, judecătorul va emite o
încheiere cu privire la restituirea cererii pe considerentul nesocotirii procedurii de soluționare prealabilă a pricinii pe cale extrajudiciară în temeiul
dispozițiilor art.170 alin.(1) lit.a) al Codului de pro-

14
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cedură civilă18, adoptat de Parlamentul Republicii
Moldova la 30.05.200319.
În continuare, necesită a fi antamată critica ce vizează prezumtiva intenție frauduloasă, la care a făcut referire instanța. Astfel, Colegiul civil, comercial
și de contencios administrativ lărgit al Curţii Supreme de Justiţie a achiesat concluzia, potrivit căreia,
„alegerea de către o societate comercială a aceluiași
semn pentru înregistrare ca marcă pentru produse
identice și similare nu poate fi rezultatul unei simple
coincidenţe, ci un act deliberat, prin care s-a urmărit
cu rea-credinţă să profite de cunoașterea acestuia
în cadrul segmentului de public relevant”. În opinia
noastră, un asemenea discurs argumentativ este nu
doar defectuos și în contradicţie cu art.21 din Legea
nr.38/2008, dar și extrem de periculos. Prin adoptarea lui se poate ușor aluneca în arbitrariu, atât timp
cât lipsa condițiilor prevăzute de dispoziţia normei
este suplinită, în mare parte, prin elemente subiective prezumate (neconsolidate de niciun element
obiectiv care să rezulte din probe), complicând
raporturile sociale, aducând un prejudiciu intereselor private. Este cert faptul că existenţa unor societăţi comerciale care utilizează un nume comercial identic și un semn identic cu funcţia de marcă,
promovat pe teritoriul ţării, nu putea fi ignorată de
un comerciant de bună-credinţă, care în mod obișnuit este preocupat de a-și distinge printr-un semn
propriu produsele și serviciile de cele identice ori
similare ale altor întreprinzători și nu de a alege un
semn care să creeze confuzie în rândul consumatorilor. Totuși, nu putem înlocui realitatea obiectivă. Intenția frauduloasă este un element subiectiv
care trebuie stabilit prin trimitere la circumstanțele
obiective ale speței.
Se impune următoarea concluzie: este inadmisibil a prezuma, fiind necesar, dimpotrivă, de a
demonstra intenţia frauduloasă a solicitantului la
momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii,
fapt ce implică o cantonare pe tărâm probatoriu.
La evaluarea unei asemenea intenţii, este relevant istoricul constituirii celor două părţi litigante,
activitatea desfășurată de acestea anterior depunerii
18

În același sens, a se vedea: Filincova S., Chiroșca D. Proprietatea intelectuală. În: Manualul judecătorului pentru cauze
civile. Ediția a II-a. Chișinău: Î.S. F.E.-P. „Tipografia Centrală”,
2013, p.1147.
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Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.111115/451.

Decizia Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie din 12.06.2012 pe dosarul nr.2ra-1252/12. http://jurisprudenta.csj.md/search_col_
civil.php?id=1234 (accesat 10.03.2015)

nr.40/94 privind marca comunitară, normă preluată
în art.52 din noul Regulament privind marca comunitară nr.207/200922. În acord cu art.52 alin.(1) lit.b)
din Regulamentul nr.207/2009, se declară nulitatea
mărcii comunitare ca urmare a unei cereri depuse
la OAPI sau a unei cereri reconvenționale în cadrul
unei acțiuni în contrafacere, atunci când solicitantul
era de rea-credință (sublinierea ne aparține – n.a.) în
momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii.
Curtea Europeană de Justiție (în continuare –
Curtea) a statuat că intenția de rea-credință a solicitantului, în sensul dispoziției art.51 alin.(1) lit.b) din
Regulamentul nr.40/94, trebuie apreciată global,
ținând seama de toți factorii pertinenți în speță și,
în special, de:
▪ împrejurarea că solicitantul are sau trebuie să
aibă cunoștință de faptul că un terț utilizează cel puțin
întrun stat membru un semn identic sau similar pentru
un produs identic sau similar care poate conduce la
confuzie cu semnul a cărui înregistrare se cere. Curtea
a considerat că faptul că un terț utilizează de multă
vreme un semn pentru un produs identic sau similar ce poate conduce la confuzie cu marca solicitată, iar acest semn beneficiază de un anumit nivel de
protecție juridică, este un factor pertinent pentru a
aprecia existența intenției de rea-credință a solicitantului. Cu toate acestea, chiar întrun astfel de caz, înregistrarea unei mărci comunitare ar putea să nu fie
interpretată în sensul că a fost făcută cu rea-credință,
în special atunci când solicitantul are cunoștință, la
momentul depunerii cererii de înregistrare, de faptul
că un terț, care este un actor recent pe piață, încearcă
să profite de semnul amintit prin copierea prezentării sale, ceea ce conduce solicitantul la obținerea
înregistrării semnului pentru a împiedica utilizarea
acestei prezentări. Privit izolat, acest criteriu nu este
suficient în sine pentru a stabili existenţa intenției de
rea-credinţă a solicitantului;
▪ intenția solicitantului de a-l împiedica pe acest
terț să utilizeze un astfel de semn în continuare. Astfel,
intenția de a împiedica un terț să comercializeze un
produs poate, în anumite împrejurări, să constituie
un element de rea-credință a solicitantului. Acest
lucru este valabil, în mod special, atunci când solicitantul a înregistrat un semn ca marcă comunitară
fără intenția de al utiliza, cu unicul scop de a împiedica intrarea pe piață a unui terț;

21

22

20

Numită sugestiv și „Curtea de la Luxemburg”.

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2009, L 78.
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cererii de înregistrare a mărcii, dar și actele de utilizare a semnelor în raport cu produsele sau serviciile
cărora marca le-a fost destinată ulterior înregistrării
– în primul rând, dacă a avut loc o utilizare efectivă
a mărcii pentru produsele sau serviciile pentru care
a fost înregistrată – pentru a se determina dacă și
în ce măsură marca și-a îndeplinit funcţiile esenţiale
specifice.
Cunoștinţa pe care o are deponentul despre
marca solicitată sau cunoștinţa pe care a putut-o
avea cu minime diligenţe ce, în mod normal, ar fi
trebuit întreprinse, adică intenția de rea-credinţă
a acestuia trebuie dovedită de cel care o invocă
pentru a se putea răsturna prezumţia generală a
bunei-credinţe. Acest element intenţional este mai
ușor de demonstrat dacă există sau au existat relaţii
directe între deponent și cel care folosește marca,
faptul de a fi avut cunoștinţă putând fi dedus tocmai din aceste relaţii. Relaţiile directe pot fi foarte
variate și nu neapărat de natură comercială, ci și civilă sau raporturi de muncă.
Într-un alt caz practic20: Completul judiciar menţionează că intenția de rea-credinţă, ce reprezintă
circumscrisa atitudinii obiective și subiective a părţilor, urmează a fi analizată din perspectiva raporturilor juridice existente între părţi, anterior formulării
cererii de înregistrare a mărcii, precum și a atitudinii
vădit deliberate, ce a stat la baza comportamentului
factorului de decizie. În realitate, simpla cunoștinţă a
existenţei și folosirii mărcii anterior depozitului nu este
suficientă pentru întrunirea condiţiei de rea-credinţă,
fiind necesar ca acest fapt să fie unul de natură frauduloasă. Intenția de rea-credinţă implică îndeplinirea
cumulativă a două cerinţe distincte, vizând, pe de o
parte, cunoașterea „faptului relevant”, adică existenţa și folosirea unei mărci anterioare sau chiar a unui
semn neînregistrat ca marcă, iar pe de altă parte, intenţia frauduloasă, concluzie la care subscriem.
Conceptul de „rea-credinţă la înregistrarea unei
mărci” a fost elucidat și prin Hotărârea Curţii Europene de Justiţie21 din 11.06.2009, emisă în urma
soluţionării unui recurs prejudicial, cu privire la interpretarea art.51 alin.(1) lit.b) din Regulamentul
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▪ nivelul de protecție de care beneficiază semnul
terțului și semnul a cărui înregistrare se solicită. Pentru a aprecia existența intenției de rea-credință a
solicitantului, poate fi luat în considerare nivelul de
notorietate de care se bucură un semn la momentul depunerii cererii pentru a fi înregistrat ca marcă comunitară. Potrivit Curții, un astfel de nivel de
notorietate ar putea justifica în mod clar interesul
solicitantului de a asigura o protecție juridică mai
extinsă semnului său.
Criteriile menționate mai sus sunt doar ilustrative, dar nu exhaustive, iar acestea trebuie apreciate
în coroborare și nu izolate artificial.
Revenind la cadrul legal, necesită tangentat faptul că, potrivit art.21 alin.(3) al Legii nr.38/2008, în
cazul în care motivul nulităţii vizează numai o parte
din produsele și/sau serviciile pentru care marca a
fost înregistrată, nulitatea mărcii poate fi declarată
numai în privinţa produselor și/sau serviciilor respective. Acest text de lege acreditează ideea unei
nulității parțiale. Astfel, dacă marca a fost înregistrată pentru mai multe clase de produse, nulitatea înregistrării mărcii poate fi declarată numai în privinţa
produselor și/sau serviciilor unei sau mai multor
clase, fără ca sancțiunile nulității să afecteze înregistrarea pentru alte clase de produse/servicii cu care
nu intră în conflict. În aceste circumstanțe, intenția
de rea-credință poate fi invocată segmentar, adică
doar pentru o anumită clasă (sau mai multe) de produse/servicii. Dar cum procedăm atunci când persistă mai multe temeiuri de nulitate a înregistrării
unei mărci, pe lângă intenția de rea-credință? Considerăm că, indiferent de numărul de cauze de nulitate invocate, cererea de anulare este una singură,
acțiunea în anulare fiind mai energică, declanșată
sub aspectul tuturor cauzelor de nulitate invocate
în motivarea cererii de chemare în judecată. În alți
termini, când cauzele de nulitate sunt două sau mai
multe, nu pot fi formulate capete de cerere distincte, pentru fiecare temei de nulitate în parte, întrucât s-ar ajunge la formarea unui petit redundant.
Cererea de anulare a înregistrării mărcii este unică,
doar cauzele pentru care se solicită anularea sunt
mai multe, cu consecința analizării fiecăreia sub
aspectul fondului cererii: dacă cel puțin o cauză de
nulitate este recunoscută, cererea de anulare este
admisă, cu consecința anulării înregistrării, chiar
dacă, prin ipoteză, celelalte condiții de valabilitate
ar fi îndeplinite.
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Schimbând vectorul investigaţiei, subliniem
că din interpretarea sistemică a dispozițiilor Legii
nr.38/2008 rezultă că nulitatea decizii de înregistrare a unei mărci este o modalitate de stingere a drepturilor asupra mărcii. In concreto, prevederea ce reglementează nulitatea înregistrării pentru intenția
de rea-credință este ancorată în Capitolul II „Dreptul
material privind mărcile”, Secţiunea a 4-a „Stingerea
drepturilor asupra mărcii” al Legii nr.38/2008. În legătură cu această tălmăcire, se impune următoarea
precizare: stingerea unui drept este un mod de încetare a existenței acelui drept, în timp ce anularea
este desființarea dreptului cu efecte ex tunc. Astfel,
anularea produce efecte retroactive, lipsind de efecte chiar și depozitul național reglementar constituit, așa încât drepturile titularului sunt desființate la
data depunerii cererii, în timp ce stingerea presupune că dreptul pierdut a existat, în mod valabil, până
în momentul încetării existenței23. Observăm că
există o diferență sub aspectul consecințelor juridice pe care le reclamă aceste concepte – stingerea și
anularea. Un drept stins presupune un drept valabil
asupra căruia titularul și-a exercitat prerogativele
sale, în timp ce un drept anulat vizează un drept
constituit cu sfidarea condițiilor impuse de lege. În
primul caz, efectele stingerii dreptului asupra mărcii se vor produce pentru viitor (ex nunc), pe când
în cel de al doilea caz, acestea se vor produce pentru trecut (ex tunc). În consecință, consemnăm că
nulitatea înregistrării cu rea-credință a unei mărci,
reprezintă o cauză de invalidare, dar nu de stingere,
așa cum percepe legiuitorul.
O problemă aparte, ce necesită a fi oglindită
sub aspectul efectelor nulității înregistrării mărcii
pentru intenția de rea-credință, este de a determina soarta juridică a contractelor (de cesiune, de
licență) prin care s-a dispus de drepturile subiective
conferite ca urmare a înregistrării unei mărci. În căutarea soluției la această dilemă, trebuie de pornit
de la dezideratul că retroactivitatea nulităţii face
ca sancţiunea omonimă să descrie un arc în timp,
prin proiectarea în trecut – la momentul încheierii
actului civil, a întregii situaţii juridice descrise de actul nul. Efectul este generarea și aplicarea celorlalte
două principii ale nulităţii: desfiinţarea actelor subsecvente și restabilirea situaţiei juridice existente la
data încheierii actului civil nul.
23

ROȘ, V., SPINEANU-MATEI, O., BOGDAN, D. Mărcile și
indicațiile geografice. București: All Beck, 2003, p.388.

24

RENIȚĂ, Gh. Reflecții privind aplicarea principiului de
drept „resoluto jure dantis, resolvitur jus accipientis”. În:
Sesiunea națională de comunicări științifice studențești
(Chișinău, 13-14 mai 2014). Științe sociale. Rezumatele comunicărilor. Chișinău: CEP USM, 2014, p.88-90.

25
RENIȚĂ, Gh. Efectele nulității în cadrul grupurilor de
contracte. În: Analele Științifice ale Universității de Stat din
Moldova. Științe socioumanistice. Vol. II. Chișinău: CEP USM,
2014, p.9-11.

juridice ar putea recurge partea și terții de bunăcredință? Considerăm că partea și terții de bunăcredință pot reclama daune-interese prin declararea nulității contractului de cesiune sau de licență.
Suportul normativ al acestei concluzii derivă prin
prisma dispozițiilor art.219 alin.(3) Cod civil, potrivit cărora partea și terţii de bună-credinţă au
dreptul la repararea prejudiciului cauzat prin actul
juridic declarat nul.
În ceea ce privește termenul de prescripție, s-a
stabilit că „înregistrarea cu rea-credință a unei
mărci poate fi calificată ca singura cauză de nulitate ce poate fi invocată pe toată durata de protecție
a mărcii”27. Ne raliem la acest punct de vedere,
opinând, în plus, că înregistrarea cu rea-credință
a unei mărci atrage nulitatea absolută, iar nulitatea absolută poate fi invocată oricând, acţiunea în
constatare a nulităţii absolute fiind imprescriptibilă. Totuși, având în vedere faptul că protecția este
acordată de către stat pe o anumită perioadă (10
ani), cu posibilitatea de a fi reînnoită, sancțiunea
nulității poate fi valorificată în interiorul termenului de protecție a mărcii.
În final, reiterăm că, de lege ferenda, ar fi oportun de substituit formula „marca este declarată
nulă” din art.21 al Legii nr.38/2008 cu sintagma
„înregistrarea mărcii este declarată nulă”. La fel, de
lege ferenda, considerăm ca fiind oportun de a reglementa nulitatea mărcii într-un capitol aparte în
Legea nr.38/2008.
REZUMAT

Autorul articolului își axează demersul pe
implicațiile juridice ale principiului bunei-credințe
în materie de mărci, în special pe înregistrarea mărcilor cu bună-credință și consecințele sfidării acestui percept juridic, valorificând în acest sens cadrul
legal, abordările doctrinare și practica judiciară
în domeniu, precum și formularea unor soluţii și
propuneri în vederea perfecţionării și eficientizării
legislaţiei ce reglementează anularea mărcii înregistrate cu rea-credință.

26

ДЕДКОВ, Е.А., АЛЕКСАНДРОВ, Е.Б. Cделки по
распоряжению правом на товарный знак: отчуждение
и лицензия. В: Cделки: проблемы теории и практики:
Сборник статей (Анализ современного права) / Рук. авт.
кол. и отв. ред. М.А. Рожкова. Москва: Статут, 2008, c.428.

27

GHEORGHIU, Gh., LISNIC, I. Unele aspecte privind nulitatea mărcilor în reglementare națională și europeană. În:
Revista română de dreptul proprietății intelectuale, 2011,
nr.2, p.150.
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Contractul de cesiune sau de licență este un
act subsecvent decizii de înregistrare a unei mărci
(act primar, inițial). De aceea, considerăm că este
oportună aplicarea principiului resoluto jure dantis, resolvitur jus accipientis24, care presupune că
anularea actului juridic iniţial atrage și anularea
actului juridic subsecvent, din motivul legăturii
juridice dintre aceste acte. Soluția se justifică și
prin prisma dezideratului potrivit căruia nimeni
nu poate transmite altuia mai multe drepturi decât are (nеmо plus juris ad allium transferre potest
quam ipse habet)25.
Anularea înregistrării are ca rezultat, cu efect
retroactiv, stabilirea inexistenței mărcii, ceea ce
lipsește contractul subsecvent de cesiune de
obiectul de cesionare.
Principiul validității aparenței în drept, ce
ocrotește interesele subdobânditorului cu titlu
oneros de bună-credință, aflat într-o eroare comună și invincibilă, este incompatibil cu materia mărcilor, care sunt bunuri incorporale, atât timp cât
aceasta, ca efect al anulării înregistrării mărcii, nu
mai există, cu efect retroactiv, de la data depozitului național reglementar. Or, după cum s-a decelat,
pe bună dreptate, în doctrina juridică: „drepturile
asupra mărcii nu au un aspect material și nu pot să
apară în posesia unor persoane”26. De aceea, normele juridice privind protecția posesiei nu sunt
operabile (art.307, 375, 308 ș.a., Cod civil).
În fine, contractul de cesiune sau de licență trebuie declarat nul. În acest mod, se profilează problema contractantului și terților de bună-credință,
adică persoane care nu știau și nici nu aveau de
unde să știe că contractul de cesiune sau de licență
poate fi declarat nul, ca efect al anulării înregistrării
mărcii pentru intenția de rea-credință. La ce remedii
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ABSTRACT

РЕФЕРАТ

Annulment of the trademark registered in bad
faith: problems and solutions. The author of the article focuses its approach on the legal implications
of the principle of good faith in relation to trademarks, especially on the registration of trademarks
in good faith and the consequences of defying this
legal precept, building on, in this respect, the legal framework, the doctrinal approaches and the
judicial practice in the field, as well as the formulation of solutions and proposals in a view to improve
and streamline the legislation governing annulment of the trademark registered in bad faith.

Аннулирование недобросовестной регистрации товарного знака: проблемы и решения. Автор в своей статье сосредоточивает свое внимание на юридическом значении принципа добросовестности в области товарных знаков, в частности на добросовестной регистрации товарных
знаков, а также рассматривает вопрос о последствиях нарушения данной правовой нормы с позиций законодательства, доктринальных подходов и юридической практики в данной области,
предлагает решения и рекомендации по совершенствованию и повышению эффективности законодательства, регулирующего порядок аннулирования недобросовестной регистрации товарных знаков.
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N ULTIMELE DOUĂ, TREI DECENII SOCIETATEA A CUNOSCUT
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UTILIZATE REALMENTE ÎN APROAPE TOATE ACTIVITĂŢILE FIINŢEI
UMANE.

Odată cu dezvoltarea vertiginoasă a sistemelor
tehnologiilor informaţionale și a Internetului, în
majoritatea ţărilor, inclusiv în statele europene, o
răspândire de proporţii a căpătat fenomenul contrafacerii și pirateriei în domeniul proprietăţii intelectuale, care are consecinţe grave pe plan economic și social. Fenomenul contrafacerii și pirateriei
afectează, în egală măsură, atât buna funcţionare
a pieţei interne, cât și protecţia consumatorilor, în
special în ceea ce privește sănătatea și securitatea
publică. Această situaţie, de asemenea, provoacă
deturnări de trafic și distorsiuni ale concurenţei
economice, ceea ce conduce la pierderea încrederii
operatorilor în piaţa internă și la o scădere a investiţiilor de capital străin în economia naţională.

În acest context, menţionăm că protecţia drepturilor de autor și drepturilor conexe, în special a
dreptului la proprietatea intelectuală, este de importanţă primordială pentru societatea contemporană.
Din aceste considerente, statele membre ale Uniunii Europene și Consiliului Europei au adoptat mai
multe acte legislative și mecanisme juridice, orientate spre contracararea fenomenului contrafacerii și
pirateriei produsului proprietăţii intelectuale.
Fenomenul contrafacerii și pirateriei în domeniul
dreptului la proprietate intelectuală este caracteristic și pentru Republica Moldova care, în vederea realizării și implementării cerinţelor tratatelor și acordurilor internaţionale la care este parte, are sarcina
să întreprindă măsuri eficiente pentru asigurarea
drepturilor de autor și drepturilor conexe, în special în combaterea pirateriei, și să ajusteze legislaţia
naţională la standardele internaţionale și europene.
Aceste obligaţii decurg și din Acordul de Asociere, încheiat la 27 iunie 2014 între Republica Moldova și Uniunea Europeană (în continuare − Acordul de
Asociere), care în Titlul V, Capitolul 9 − „Drepturi de
proprietate intelectuale” prevede mecanisme de
cooperare a Republicii Moldova cu statele membre
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ale Uniunii Europene în domeniul protecţiei drepturilor de autor și drepturilor conexe.
Spre exemplu, potrivit articolului 277 din Acordul de Asociere, obiectivele acestui capitol sunt:
» facilitarea producerii și a comercializării de
produse inovatoare și creative între părţi;
» atingerea unui nivel adecvat și efectiv de protecţie și asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală.
În conformitate cu Acordul de Asociere, Republica Moldova trebuie să asigure punerea în aplicare
a acordurilor internaţionale ce reglementează proprietatea intelectuală și la care aceasta este parte,
inclusiv a Acordului privind aspectele legate de
comerţ ale drepturilor de proprietate intelectuală
al Organizaţiei Mondiale a Comerţului (“Acordul
TRIPS”).
De asemenea, Acordul de Asociere prevede că
Republica Moldova va respecta drepturile și obligaţiile prevăzute în următoarele acorduri internaţionale:
▪ Convenţia de la Berna pentru protecţia operelor literare și artistice (“Convenţia de la Berna”);
▪ Convenţia internaţională pentru protecţia artiștilor interpreţi sau executanţi, a producătorilor de
fonograme și a organismelor de radiodifuziune;
▪ Tratatul OMPI privind dreptul de autor;
▪ Tratatul OMPI privind interpretările, execuţiile
și fonogramele.
Există mai multe directive ale Uniunii Europene
referitoare la domeniul drepturilor de autor și drepturilor conexe, printre care menţionăm următoarele:
▪ Directiva 91/250/EEC a Consiliului privind protecţia juridică a programelor de calculator, abrogată și înlocuită cu Directiva 2009/24/EC privind programele de calculator;
▪ Directiva 92/100/EEC a Consiliului cu privire
la dreptul de închiriere și de împrumut și anumite
drepturi conexe, abrogată și înlocuită cu Directiva
2006/115/EC privind închirierea, împrumutul și anumite drepturi conexe;
▪ Directiva 93/83/EEC a Consiliului privind coordonarea anumitor norme referitoare la dreptul de
autor și drepturile conexe aplicabile difuziunii prin
satelit și retransmiterii prin cablu;
▪ Directiva 2006/116/EC privind durata de protecţie a dreptului de autor și a anumitor drepturi
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conexe (versiunea codificată), modificată prin Directiva 2011/77/EU privind duratele de protecţie;
▪ Directiva 96/9/EC privind protecţia juridică a
bazelor de date;
▪ Directiva 2001/29/EC privind armonizarea
anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informaţională;
▪ Directiva 2001/ 84/EC privind dreptul de suită
în beneficiul autorului unei opere originale de artă;
▪ Directiva 2004/48/ EC privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală.
În prezentul studiu vom face referinţă doar la
unul din primele instrumente ale Consiliului Europei referitor la protecţia dreptului de proprietate intelectuală, și anume la Recomandarea nr. R (88) 2 a
Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei către
statele membre cu privire la măsurile de combatere a pirateriei în domeniul dreptului de autor și al
drepturilor conexe, adoptată la 18 ianuarie 1988 (în
continuare – Recomandarea (88) 2).
Având drept scop promovarea acţiunilor efective contra pirateriei, atât la nivel naţional, cât și la
nivel internaţional, prin acest instrument Comitetul
de Miniștri al Consiliului Europei a recomandat guvernelor statelor membre să întreprindă toate acţiunile necesare în vederea implementării măsurilor
enunţate în recomandare și care vizează combaterea pirateriei în domeniul dreptului de autor și al
drepturilor conexe, axându-se, în special, pe următoarele domenii de referinţă:
v Recunoașterea drepturilor;
v Mijloacele de acţiune și sancţiunile;
v Cooperarea între autorităţile publice, precum
și între aceste autorităţi și titularii de drepturi;
v Cooperarea între statele membre;
v Ratificarea tratatelor.
Recomandarea (88) 2 este însoţită de un „Memorandum Explicativ” (în continuare – Memorandum), care facilitează aplicarea și implementarea
recomandărilor Comitetului de Miniștri de către statele membre ale Consiliului Europei, la comentariile
căruia facem referinţă.
Potrivit Memorandumului, necesitatea adoptării
Recomandării (88) 2 a fost dictată de situaţia nesatisfăcătoare în multe state membre la capitolul
combaterea și prevenirea pirateriei, ajustarea legislaţiei naţionale la standardele internaţionale și ale
Consiliului Europei și Uniunii Europene.

care să le permită apărarea intereselor lor economice împotriva pirateriei. Astfel, în special, în
cazul în care aceste drepturi încă nu există:
ü artiștii interpreţi sau executanţi ar trebui
să beneficieze cel puţin de dreptul de a autoriza
sau de a interzice fixarea prestaţiilor lor nefixate,
precum și reproducerea fixărilor prestaţiilor; iar
ü producătorii de fonograme și de videograme – cel puţin de dreptul de a autoriza sau
interzice reproducerea fonogramelor și videogramelor lor;
ü autorii de programe pentru calculator ar
trebui să beneficieze de protecţia dreptului de
autor”.
În conformitate cu Memorandumul vizat, legile
tuturor statelor membre ale Consiliului Europei oferă anumite posibilităţi de acţiune contra pirateriei.
Totuși, pentru a lupta eficient împotriva pirateriei,
părţile interesate au nevoie de anumite drepturi
specifice efective. Sub acest aspect, în toate statele membre situaţia autorilor este, în general, satisfăcătoare. Deși nu se poate spune același lucru și
despre artiștii interpreţi sau executanţi, sau despre
producători, ale căror drepturi sunt recunoscute în
anumite state, dar în altele nu, artiștii interpreţi sau
executanţi și producătorii fiind obligaţi să recurgă
la alte mijloace de protecţie a drepturilor lor, cum ar
fi invocarea dispoziţiilor legale referitoare la concurenţa neloială. Din păcate, cerinţele pentru o invocare reușită a acestor mijloace de acţiune, adeseori,
nu sunt de natură să combată fenomenul pirateriei.
În consecinţă, se recomandă ca în toate statele
membre să fie acordate drepturi specifice artiștilor
interpreţi sau executanţi în ceea ce privește fixarea
prestaţiilor lor nedeterminate, precum și reproducerea fixărilor prestaţiilor lor, iar producătorilor de
fonograme și videograme – în ceea ce privește reproducerea fonogramelor și videogramelor lor.
De asemenea, există și problema recunoașterii
drepturilor ce țin de programele pentru calculator.
În ultimii ani, reproducerea neautorizată a programelor pentru calculator în scopuri comerciale este
foarte răspândită, în special, odată cu creșterea numărului de calculatoare personale. Totodată, o temă
care generează dispute serioase o constituie gradul
în care autorul unui program pentru calculator poate fi considerat “autor” în sensul dreptului de autor.
La acest subiect, Recomandarea (88) 2 stipulează că

pu{lsslj{|zGZVYWX\G|G 21

hwĈyhylhGkylw{|ypsvyGklGwpVG
wyv{lj{pvuGvmGpwGypno{z

La acest capitol, în Memorandum se menţionează că „Reproducerea, distribuirea, comunicarea publică sau comercializarea neautorizată a operelor, contribuţiilor și prestaţiilor protejate de dreptul de autor și
drepturile conexe, numite în general “piraterie”, sunt
activităţi ilegale. Astăzi acest fenomen a atins proporţii semnificative − parţial, din cauza noilor tehnici de
înregistrare și reproducere − și aduce prejudicii considerabile unui larg grup de interese.
Sectoarele afectate de fenomenul pirateriei includ producerea și vânzarea cărţilor, înregistrărilor
sonore (discuri și benzi magnetice), filmelor și emisiunilor precum și, de curând, a videogramelor și
programelor pentru calculator. Dat fiind caracterul
specific al acestei activităţi, efectiv este imposibil
de a se calcula cu exactitate gradul de piraterie în
diferite sectoare. Totuși, din estimările disponibile,
este cert că pierderile economice globale din cauza
pirateriei în domeniul dreptului de autor și al drepturilor conexe se ridică la miliarde de dolari SUA, o
parte semnificativă din aceste pierderi fiind resimţite în ţările din Europa occidentală.
Produsele pirat sunt adesea un substitut direct
al bunurilor legitim cumpărate sau închiriate. În
consecinţă, pirateria are drept rezultat o pierdere
considerabilă a veniturilor autorilor, artiștilor interpreţi sau executanţi și producătorilor, precum și ale
companiilor implicate în producerea și distribuirea de opere. La rândul său, acest fapt conduce la
descurajarea creativităţii culturale și viitoarelor investiţii care, prin prejudicierea diversităţii și calităţii
produselor disponibile, în final, nu poate decât să se
îndrepte împotriva intereselor consumatorilor.
Mai mult decât atât, statele suportă pierderi de
venituri ca urmare a pirateriei, dat fiind că adesea
taxele vamale și taxele pe valoarea adăugată (TVA)
pentru produsele pirat nu sunt plătite. Pirateria
constituie un subiect de discuţie la nivel interguvernamental de mai mulţi ani, în cadrul structurilor
guvernamentale constituite în urma convenţiilor
internaţionale cu privire la dreptul de autor și drepturile conexe”.
În acest context, Recomandarea R (88) 2 prevede:
„1. Statele ar trebui să facă astfel, încât autorii, artiștii interpreţi sau executanţi, producătorii
și radiodifuzorii să dispună de drepturi adecvate
asupra operelor, contribuţiilor și prestaţiilor lor,
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autorii programelor pentru calculator trebuie să beneficieze de protecţia drepturilor de autor și aceasta
se poate obţine printr-o legislaţie specială sau prin
interpretarea prevederilor legislaţiei existente în
domeniul dreptului de autor. Desigur, pentru a se
bucura de protecţia drepturilor de autor, programele pentru calculator trebuie să constituie o creaţie
intelectuală personală.
În domeniul recunoașterii drepturilor, statele
membre ar trebui să examineze și problema recunoașterii drepturilor pentru artiștii interpreţi și producătorii de fonograme străini, ale căror prestaţii și
fixări sunt reproduse în ţări în care sistemul juridic
nu le protejează.
La capitolul „Mijloace de acţiune și sancţiuni”,
Recomandarea (88) 2 prevede:
„2. Statele ar trebui să facă astfel, încât legislaţia
lor naţională să prevadă mijloace de acţiune care
să permită o acţiune rapidă și eficientă împotriva
persoanelor care desfășoară activităţi de piraterie
în domeniul dreptului de autor și al drepturilor conexe, inclusiv împotriva celor care sunt implicate în
importul și distribuirea produselor pirat”.
În acest sens, succesul în lupta contra pirateriei
presupune ca mijloacele de acţiune legale să fie
adaptate scopului urmărit. Astfel de mijloace trebuie să cuprindă proceduri ce ar permite acţiuni rapide
în vederea obţinerii probelor necesare și sancţiuni
adecvate, capabile să descurajeze fenomenul pirateriei. Recomandarea stabilește faptul că mijloacele
de acţiune trebuie să vizeze toate persoanele implicate în activităţi de piraterie, adică producătorii de
copii ilegale, importatorii și persoanele angajate în
distribuirea acestor copii, inclusiv în vânzarea lor cu
amănuntul.
Din recomandarea dată reiese că mijloace de
acţiune eficiente contra pirateriei trebuie să existe
atât în legislaţia penală, cât și în cea civilă, deși, bineînţeles, accentul pus pe un tip de procedură sau
altul ar putea fi diferit de la o ţară la alta.
În ceea ce privește răspunderea penală pentru
piraterie, Recomandarea R (88) 2 prevede:
„3. În materie de drept penal, ar trebui prevăzut dreptul de percheziţie a sediilor persoanelor
suspectate în mod justificat ca făcând piraterie
și dreptul de a reţine orice materiale care prezintă relevanţă pentru anchetă, inclusiv copiile ilicite, precum și mijloacele de producere a acestora.
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Totodată, ar trebui luată în considerare și
posibilitatea de a prevedea reţinerea veniturilor realizate din astfel de activităţi. În caz de
condamnare, ar trebui prevăzute drepturi corespunzătoare în scopul distrugerii sau confiscării copiilor ilicite și a mijloacelor de producere reţinute în cadrul procedurii. Confiscarea
veniturilor rezultate din piraterie ar trebui, de
asemenea, să fie posibilă. Toate sau o parte din
veniturile astfel confiscate ar trebui să poată fi
remise părţii lezate cu titlu de despăgubire pentru a compensa prejudiciul suportat.
Sancţiunile prevăzute în materie de piraterie ar
trebui să se situeze la un nivel suficient de ridicat”.
În acest context, din paragraful 3 al Recomandării
(88) 2 reiese că poliţia trebuie să fie autorizată prin
lege să percheziţioneze proprietăţile persoanelor
care pot fi în mod justificat suspectate ca făcând piraterie și să reţină orice materiale descoperite și care
prezintă relevanţă pentru anchetă, inclusiv copiile
ilicite și mijloacele de producere a acestora. Ar trebui,
de asemenea, să fie luată în considerare și posibilitatea de a prevedea confiscarea veniturilor rezultate
din piraterie, atunci când acestea pot fi identificate.
Drepturile adecvate de percheziţie și de confiscare constituie o armă importantă în lupta împotriva pirateriei. În lipsa lor, va fi extrem de dificil, dacă
nu chiar imposibil, să se obţină elemente de probă
necesare condamnării. Bineînţeles, aceste drepturi
trebuie să fie însoţite de garanţii corespunzătoare,
având în vedere în mod special dispoziţiile articolului 8 al Convenţiei Europene pentru apărarea
Drepturilor Omului și a Libertăţilor fundamentale
din anul 1950 privind dreptul la respectarea vieţii
private și de familie. Această observaţie este valabilă pentru orice procedură de percheziţie și de confiscare prevăzută de dreptul civil.
Recomandarea (88) 2 mai stipulează că, în caz
de condamnare, trebuie să fie prevăzută distrugerea sau confiscarea copiilor ilicite și a mijloacelor de
producere reţinute. De asemenea, veniturile rezultate din piraterie ar trebui să poată fi confiscate. În
acest sens, se recomandă ca toate sau o parte din
veniturile confiscate să poată fi remise părţii lezate
în drepturi, cu titlu de despăgubire pentru prejudiciul suportat. În acest context trebuie să menționăm
că, în multe ţări, victima unei infracţiuni penale poate declanșa, prin proceduri penale, o acţiune pentru

Subliniem faptul că, în anumite ţări, în cadrul procedurilor civile reclamantul poate obţine ex-parte o
hotărâre judecătorească ce obligă reclamatul să-i
permită accesul în sediul său pentru a obţine probe
în ceea ce privește pirateria. Bineînţeles, astfel de
mandate sunt, în mod obligatoriu, însoţite de măsurile întreprinse de reclamant și menite să protejeze interesele legitime ale reclamatului. Experienţa
multor state a confirmat că procedurile de acest fel
s-au dovedit a fi un mijloc eficient de combatere a
pirateriei.
Dreptul civil prevede o acţiune pentru repararea
prejudiciului suferit de reclamant. Totuși, se recomandă ca reclamanţii să aibă și opţiunea de a solicita profiturile provenite din activităţile de piraterie,
atunci când acestea pot fi identificate și estimate.
Această posibilitate ar fi deosebit de utilă în cazurile
în care reclamantul întâlnește dificultăţi în demonstrarea mărimii exacte a pagubei suferite.
Cât privește soarta copiilor ilicite și a mijloacelor
de producere confiscate în urma procedurilor civile,
recomandarea stipulează că acestea ar trebui să fie
distruse sau remise reclamantului.
Recomandarea (88) 2 stabilește pentru statele
părţi:
„5. Necesitatea stabilirii sau întăririi prezumpţiilor referitoare la existenţa sau la beneficierea de drepturile de autor și drepturile conexe ar trebui să fie luată în considerare”.
Referitor la acest paragraf al Recomandării (88) 2,
trebuie să menționăm că faptele ce ţin de existenţa și de beneficierea de drepturile de autor sau de
drepturile conexe sunt, de cele mai multe ori, foarte
dificil și costisitor de demonstrat. În consecinţă, procedurile juridice împotriva persoanelor implicate în
activităţi de piraterie pot fi serios împiedicate de o
eventuală dispută dacă reclamantul de fapt posedă
drepturi de autor sau conexe asupra operei vizate.
Pentru a preveni provocările nejustificate din
partea reclamaţilor, se recomandă să se examineze,
în caz de necesitate, introducerea sau punerea în
aplicare a prezumţiilor în acest domeniu. Astfel, în
timpul procedurilor prealabile trebuie să se prevadă prezumţia existenţei sau beneficierii de dreptul
de autor sau de drepturile conexe, însă nu ar fi posibil de prevăzut această prezumpţie în cazul în care
există suspiciune și argumente contradictorii.
Desigur, pentru beneficierea de dreptul de autor,
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repararea pagubelor cauzate. O altă modalitate ar
fi împuternicirea instanţelor judecătorești să emită,
ulterior sentinţei de condamnare, ordonanţe de
compensare în favoarea părţii lezate.
În ceea ce privește recomandările făcute în materie de sancţiuni, trebuie să menţionăm că pirateria
prejudiciază nu doar interesele titularilor de drepturi, dar și pe cele ale publicului larg și, în general,
ale statului. Pedepsele aspre vor preveni implicarea
în activităţi de piraterie și, în același timp, vor încuraja autorităţile publice competente să aloce suficiente resurse pentru combaterea pirateriei. Experienţa recentă a mai multor state membre arată că un
efect real descurajator a fost obţinut prin ridicarea
semnificativă a nivelului pedepselor și prin aplicarea lor efectivă de către tribunale. Aceste mijloace
de descurajare sunt și mai necesare atunci când activităţile de piraterie capătă dimensiuni transfrontaliere. Aceasta implică o cooperare bilaterală și multilaterală între statele interesate.
Recomandarea (88) 2, de asemenea, prevede că:
„4. În domeniul dreptului civil, ar trebui prevăzute mijloace eficiente care să permită colectarea
probelor în cazurile referitoare la piraterie.
Reclamantul ar trebui să aibă la dispoziţie, ca
o alternativă la acţiunea pentru repararea pagubelor, și dreptul de a solicita remiterea profitului
realizat din activităţile de piraterie în cauză.
Ar trebui să fie prevăzute dispoziţii corespunzătoare în scopul distrugerii sau remiterii către
reclamant a copiilor ilicite, precum și a mijloacelor de producere a acestora, reţinute în timpul
procedurii”.
În domeniul dreptului civil, Recomandarea stipulează faptul că ar trebui să existe mijloace efective
de obţinere a probelor în cazurile de piraterie. Mijloacele menţionate vor fi, în mod inevitabil, diferite
de la ţară la ţară, în virtutea tradiţiilor juridice, din
acest motiv s-a considerat necesar să nu fie făcute
recomandări specifice în această chestiune. Astfel,
fiecare stat membru trebuie să examineze dacă mijloacele actualmente disponibile în ţară sunt suficiente, ţinându-se cont de dificultăţile particulare ce
apar în problema obţinerii de probe, rezultate din
activităţile de piraterie.
Scopul recomandării, în acest sens, poate fi atins
prin legături corespunzătoare între procedurile penale și civile.
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în majoritatea ţărilor, persoana al cărei nume apare
pe o operă și care pretinde a fi autor va fi prezumată
ca fiind autorul acestei opere, în absenţa unei dovezi contrare.
Cât privește identificarea cazurilor de piraterie,
Recomandarea (88) 2 prevede:
„6. Statele ar trebui să examineze posibilitatea
de a implica mai mult autorităţile vamale în lupta împotriva pirateriei și de a le împuternici, între
altele, să considere ca produse interzise toate formele de produse pirat destinate importului sau
aflate în tranzit”.
Potrivit comentariilor din Memorandum, și autorităţile vamale ar putea avea o contribuţie semnificativă în lupta împotriva pirateriei. Totuși, în prezent, în multe state membre autorităţile vamale nu
au competenţele necesare în acest domeniu. În paragraful vizat, statelor li se recomandă să examineze
posibilitatea de a implica în mod direct autorităţile
vamale în lupta împotriva pirateriei și de a le acorda
prin lege anumite prerogative în scopul prevenirii
importului sau tranzitului materialelor de orice tip,
rezultate din piraterie. În practică, însă, acţiunea autorităţilor vamale este dependentă, într-o mare măsură, de posibilitatea titularilor de drepturi de a informa, în prealabil, despre sosirea materialului pirat.
Totuși, autorităţile vamale ar trebui să poată primi informaţii despre expedierea materialului pirat
din alte surse, de exemplu, de la omologii lor din
alte ţări și ar trebui, în măsura posibilităţilor, să poată acţiona în funcţie de aceste date.
La acest capitol remarcăm că, prin Legea pentru
modificarea și completarea unor acte legislative
nr.103 din 16 mai 2008, Codul Vamal al Republicii
Moldova a fost completat cu mai multe prevederi
ce reglementează modul de intervenţie a organului
vamal în cazurile de import al mărfurilor pasibile de
a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuală, precum și modul de cooperare a titularului de
drepturi de autor și de drepturi conexe în cazurile
de import al mărfurilor contrafăcute sau al operelor
de creaţie pirat. Prin legea menționată a fot reglementată și răspunderea organelor vamale și a titularilor de drept în aceste situaţii.
În practică, însă, aceste reglementări se întâlnesc mai rar, cauza principală fiind lipsa
unui mecanism eficient de cooperare în astfel de situaţii între organele vamale și titula-
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rii de drepturi asupra proprietății intelectuale.
La capitolul cooperare între autorităţile publice,
precum și între aceste autorităţi și titularii de drepturi, Recomandarea (88) 2 prevede:
„7. Statele ar trebui să încurajeze cooperarea,
la nivel naţional, între poliţie și autorităţile vamale în ceea ce privește lupta împotriva pirateriei în
domeniul dreptului de autor și al drepturilor conexe, precum și între aceste autorităţi și titularii de
drepturi”.
În paragraful 7 al Recomandării nr. (88) 2 se subliniază importanţa cooperării la nivel naţional între
poliţie și autorităţile vamale, pe de o parte, și între
aceste autorităţi și titularii de drepturi, pe de altă
parte. Crearea unei infrastructuri specifice în aceste
scopuri nu este necesară, deși trebuie să existe căi
de comunicare rapidă și clară, esenţial este să se
creeze un climat de colaborare între părţile interesate.
Subliniem, de asemenea, rolul important pe care
trebuie să-l aibă titularii de drepturi pentru a susţine acţiunea din partea autorităţilor publice. În acest
sens, este de remarcat că, în multe cazuri, autorităţile vamale nu vor fi capabile să-și exercite puterea
de a identifica materialul ca fiind pirat, fără a deţine
o informaţie din partea titularilor de drepturi. De
asemenea, poliţia nu va avea dreptul să pornească cercetări dacă nu are la dispoziţie un minim de
probe referitoare la existenţa faptului de piraterie.
Confruntaţi cu o astfel de situaţie, titularii de drepturi din câteva ţări și-au creat organisme proprii de
investigaţie. Statele în care astfel de organisme încă
nu există ar putea să încurajeze titularii de drepturi
să urmeze acest exemplu.
Referitor la cooperarea între autorităţile competente din diferite ţări, Recomandarea (88) 2 prevede:
„8. Statele ar trebui, de asemenea, să încurajeze, în forurile corespunzătoare, cooperarea în lupta împotriva pirateriei între poliţie și autorităţile
vamale din diferite ţări”.
La acest capitol, Recomandarea R (88) 2 stipulează faptul că ar trebui încurajată cooperarea la
nivel internaţional între poliţie și autorităţile vamale în lupta contra pirateriei. Unele organizaţii,
precum sunt Interpolul și Consiliul de cooperare
vamală, deși au deja cadrul de activitate necesar,
nu-l exploatează în deplină măsură în cazul activităţilor de piraterie. Dacă se consideră necesar, sta-

exemplu, vor avea în mod sigur mai multe șanse de
succes dacă vor fi susţinute de altele. Este recomandată, de asemenea, acţiunea comună a statelor,
inclusiv în cadrul grupărilor regionale competente,
iar oportunităţile deschise cu această ocazie trebuie
să fie pe deplin explorate.
Informaţiile privind măsurile adoptate împotriva
pirateriei ar putea fi transmise comitetului Europei
și altor instanţe interguvernamentale corespunzătoare, cum ar fi Organizaţia mondială a proprietăţii
intelectuale.
În concluzie, menționăm că normele prevăzute
de Recomandarea (88) 2 a Comitetului de Miniștri
al Consiliului Europei, în mare parte, au fost implementate în Republica Moldova, legislaţia relevantă
fiind ajustată la standardele internaţionale, ale Uniunii Europene și Consiliului Europei.
Însă, pentru o reușită sigură în activitatea de
protecţie a drepturilor de autor și drepturilor conexe privind combaterea și prevenirea pirateriei în
domeniul proprietăţii intelectuale, este nevoie ca
legislaţia relevantă a Republicii Moldova să corespundă întocmai cerinţelor Recomandării (88) 2 și
întreg acquis-ului comunitar în domeniul protecţiei
proprietăţii intelectuale.
De asemenea, în această activitate este importantă și crearea unui mecanism eficient de implementare și aplicare a standardelor comunitare în
practica judiciară a Republicii Moldova.
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tele membre ar trebui să adopte în cadrul acestor
organizaţii noi instrumente referitoare, în special,
la cazurile de piraterie.
În anumite ţări, declanșarea unei acţiuni din
partea autorităţilor publice contra pirateriei este
condiţionată de plângerea prealabilă din partea titularului de drepturi. Paragrafele 7 sau 8, sau oricare altă prevedere a Recomandării (88) 2, nu trebuie
interpretate în sensul că această poziţie ar trebui
schimbată.
O atare stare de lucruri, când nu există o colaborare și o cooperare adecvată între autorităţile
competente în combaterea pirateriei, se atestă și
în Republica Moldova. Nu corespunde cerințelor
actuale, în acest sens, nici cooperarea autorităţilor
competente din Republica Moldova cu autorităţile
similare din alte ţări.
Recomandarea R (88) 2 prevede:
„9. Statele ar trebui să se informeze reciproc și
plenar asupra iniţiativelor luate în vederea combaterii, pe scară mondială, a pirateriei în domeniul dreptului de autor și al drepturilor conexe.”
La acest capitol se menţionează că pirateria în
domeniul dreptului de autor și al drepturilor conexe este un fenomen răspândit în lumea întreagă și,
în mare măsură, este concentrată în ţări din afara
Europei. În consecinţă, acţiunile la nivel european
trebuie să fie însoţite de măsuri corespunzătoare
în privinţa combaterii pirateriei în lumea întreagă.
Aceasta presupune necesitatea convingerii și asistenţei ţărilor interesate de a-și optimiza nivelul de
protecţie juridică împotriva pirateriei și de a întreprinde măsuri active împotriva infractorilor.
Totodată, atunci când activităţile de piraterie
prezintă o dimensiune transfrontalieră, este deosebit de important ca statele să favorizeze cooperarea
bilaterală și multilaterală pentru a facilita colectarea
și prezentarea probelor în faţa instanţelor judecătorești competente.
În final, Recomandarea (88) 2 prevede:
„10. Statele ar trebui să își acorde reciproc asistenţă în privinţa acestor iniţiative și să prevadă, în
caz de necesitate și prin canale corespunzătoare,
întreprinderea unor acţiuni în comun”.
În acest sens menţionăm că statele membre trebuie să se informeze complet în privinţa iniţiativelor
pe care le iau în domeniul respectiv și să se susţină reciproc. Acţiunile diplomatice ale unui stat, de
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Miniștri către statele membre cu privire la măsurile
de combatere a pirateriei sonore și audiovizuale,
adoptată de Comitetul de Miniștri la 11 ianuarie
1995, în cadrul celei de-a 525-a reuniuni a Delegaţilor Miniștrilor.
7. Directiva 2004/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind
respectarea drepturilor de proprietate intelectuală.
8. Comunicarea COM/2009/0467 a Comisiei către Consiliu, Parlamentul European și Comitetul
Economic și Social European - O mai bună protejare
a drepturilor de proprietate intelectuală pe piaţa internă, adoptată la Bruxelles, 11.9.2009.
9. Legea nr.139 din 02.07.2010 privind dreptul
de autor și drepturile conexe (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova nr.191-193 din 01.10.2010).
10. Codul vamal al Republicii Moldova, nr. 1149
din 20.07.2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.160 162/1201 din 23.12.2000).
11. Codul penal al Republicii Moldova, nr.985
din 18.04.2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.128-129/1012 din 13.09.2002).
12. Codul Contravenţional al Republicii Moldova, nr.218 din 24.10.2008 (Monitorul Oficial nr.36/15 din 16.01.2009).
REZUMAT

Protecţia drepturilor de autor și drepturilor
conexe: combaterea și prevenirea pirateriei.
Standarde europene. Protecţia drepturilor de
autor și drepturilor conexe, în special a dreptului
la proprietatea intelectuală, este de importanţă
primordială pentru societatea contemporană. Din
aceste considerente, statele membre ale Uniunii
Europene și Consiliului Europei au adoptat mai
multe acte legislative și mecanisme juridice, orientate spre contracararea fenomenului contrafacerii
și pirateriei produsului proprietăţii intelectuale. În
prezentul studiu autorul face referinţă doar la unul
din primele instrumente ale Consiliului Europei
referitor la protecţia dreptului de proprietate intelectuală, și anume la Recomandarea nr. R (88) 2 a
Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei către
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statele membre cu privire la măsurile de combatere a pirateriei în domeniul dreptului de autor și al
drepturilor conexe, adoptată la 18 ianuarie 1988.
ABSTRACT

Protection of copyright and related rights:
combating and preventing piracy. European
standards. The protection of copyright and related rights, particularly the right to intellectual property is of primary importance for the modern society. Therefore, Member States of the European
Union and the Council of Europe adopted several
legislative and legal mechanisms aimed at countering counterfeiting and piracy of the intellectual
property product. In this study the author refers
only to one of the first instruments of the Council
of Europe on the protection of intellectual property rights, namely the Recommendation No. R (88)
2 of the Committee of Ministers of the Council of
Europe to member states on measures to combat
piracy in the field of copyright and related rights,
adopted on 18 January 1988.
РЕФЕРАТ

Защита авторского права и смежных прав:
пресечение и предупреждение пиратства. Европейские стандарты. Защита авторского права и смежных прав, в частности права на интеллектуальную собственность имеет первостепенное значение для современного общества. В связи с этим, государства-члены Европейского Союза и Совета Европы приняли ряд законодательных актов и правовых механизмов, направленных на пресечение контрафакции и пиратства в
области интеллектуальной собственности. В настоящем исследовании автор ссылается лишь на
один из первых инструментов Совета Европы по
защите прав интеллектуальной собственности,
а именно на Рекомендацию №R (88) 2 Комитета
министров государствам-членам Совета Европы
о мерах по борьбе с пиратством в области авторского права и смежных прав, принятую 18 января 1988 года.
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ASISTENT UNIVERSITAR,

I

MPORTANȚA INSTITUŢIEI DREPTULUI DE AUTOR ȘI A DREPTURILOR CONEXE CREȘTE ODATĂ CU DEZVOLTAREA SOCIETĂŢII ȘI

APARIŢIA UNOR NOI RELAŢII SOCIALE ÎN DOMENIUL PROPRIETĂŢII INTELECTUALE, RELAȚII CE NECESITĂ SĂ FIE REGLEMENTATE PRINTR-UN
SISTEM ECHILIBRAT DE NORME JURIDICE, CARE AR STABILI LIMITELE DE
PROTECŢIE, PRECUM ȘI TEMEIURILE ȘI FORMELE DE UTILIZARE A UNOR
DREPTURI DE CARE BENEFICIAZĂ MEMBRII SOCIETĂŢII.

Drept imbold pentru afirmarea acestei instituţii în societatea contemporană au servit premisele
Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, din 10
decembrie 1948, care prevedeau că orice persoană
are dreptul la protecţia intereselor morale și materiale, precum și la dreptul de a lua parte în mod liber
la viaţa culturală a societăţii. Din aceste premise decurg cele două raţiuni importante care au condus la
instituirea dreptului de autor în societatea modernă: în primul rând, pentru ca autorul să poată rămâne stăpân pe folosinţa care este dată operei sale și
să poată pretinde, în această calitate, la o remuneraţie, iar în al doilea rând, pentru ca societatea să
poată avea acces la opera acestuia.
Cele două raţiuni se află într-o strânsă interdependenţă, iar legile privind dreptul de autor urmăresc stabilirea unui echilibru cât mai just între acestea.

Societatea încurajează autorul în publicarea operelor sale, astfel încât acestea să ajungă la dispoziţia
tuturor. În acest scop, garantează autorului o exclusivitate suficientă pentru ca el să poată ceda o parte
din drepturile sale unui editor care să publice opera
sa (în lipsa unei exclusivităţi, editorul nu ar avea garanţia că un concurent nu va publica simultan aceeași operă).
Pe de altă parte, societatea, fiind cea care creează condiţiile de lucru ale autorului, se consideră îndreptăţită să dispună, în anumite limite, de operele
publicate. Astfel, durata exclusivităţii este limitată în
timp, după care opera devine un bun public.
În literatura de specialitate există opinii controversate privind definirea termenului „drept de autor” și a celui de „drepturi conexe”. Într-o concepţie
generală și unanim acceptată, dreptul de autor și
drepturile conexe reprezintă totalitatea de instrumente legale prin care se asigură ocrotirea drepturilor autorilor legate nemijlocit de creaţiile lor, contribuind, de asemenea, la dezvoltarea economică și
culturală a naţiunilor [8, p. 7].
Dreptul de autor este legat de creaţiile artistice,
cum ar fi poeziile, romanele, muzica, picturile, operele cinematografice etc. „Drepturile conexe” reprezintă o abreviere. Expresia completă ar fi „drepturile
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conexe dreptului de autor”. În majoritatea limbilor
europene, cu excepţia limbii engleze, termenul
„copyright” este echivalent cu „drepturi de autor”.
Termenul „copyright” se referă la principala acţiune care, în ceea ce privește operele literare sau artistice, poate fi întreprinsă doar de către autor sau
cu permisiunea acestuia. Acţiunea dată constă în
producerea de copii ale operei literare sau artistice,
cum ar fi o carte, o pictură, o sculptură, o fotografie
sau un film. Cea de a doua expresie, „drepturi de autor”, se referă la persoana care este creatorul operei
literare sau artistice – autorul acesteia. În context,
menționăm că autorul recunoscut de majoritatea
legilor are anumite drepturi specifice asupra creaţiei sale, de exemplu, dreptul de a împiedica reproducerea deformată a operei, care poate fi exercitat
doar de acesta, în timp ce alte drepturi, cum ar fi cel
de a produce copii ale lucrării, pot fi exercitate și de
alte persoane, de exemplu, de o editură care a obţinut o autorizaţie în acest sens de la autor [11, p. 18].
Potrivit opiniei Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale, dreptul de autor este o acţiune
prin care legea acordă autorului unui drept exclusiv
de a fi numit creatorul operei, de a o reproduce, de a
o difuza și de a aduce opera la cunoștinţa publicului
prin orice mod sau mijloace, precum și de a permite
terţelor persoane valorificarea operei prin anumite
moduri [9, p. 15].
În această ordine de idei, conchidem că drepturile conexe urmează, la rândul lor, soarta juridică a
dreptului de autor, aflându-se într-o legătură de determinare cu acesta.
În context, facem precizarea că, în limbajul comun, termenul „conex” provine de la latinescul
„connexus” și franţuzescul „connexe”, având semnificaţia de ceva care se găsește în legătură cu altceva,
însoţește ceva sau merge împreună cu ceva [10, p.
176].
Evident, drepturile conexe sunt drepturi civile,
în temeiul cărora, în limitele care interesează ordinea publică și bunele moravuri, titularii lor pot avea
o anumită conduită și pot pretinde de la celelalte
subiecte de drept o conduită corespunzătoare și,
la nevoie, pot face apel la forţa coercitivă a statului pentru ocrotirea lor. Într-adevăr, fără existenţa
prealabilă a unei opere nu pot exista nici drepturile
conexe dreptului de autor deoarece, așa cum am
menționat, aceste drepturi se nasc, după caz, din
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interpretarea, executarea sau înregistrarea sonoră
sau audiovizuală a unei opere preexistente. Altfel
spus, existenţa drepturilor conexe este determinată
de existenţa dreptului de autor, iar acesta, la rândul
său, derivă din crearea unei opere [5, p. 163].
Așadar, susţinem părerea autorilor avizaţi în domeniu, precum că dreptul de autor nu protejează
formele obiective de exprimare a operei, ci apără
produsul intelectual pe care îl conţin formele respective.
Pentru a pătrunde în esenţa relaţiilor ce izvorăsc
din exprimarea produsului creaţiei intelectuale,
este necesar de a defini și a examina semnele esenţiale ale unei opere [16, p. 28].
Conform dicţionarului limbii române moderne,
termenul „operă” provine de la latinescul „opera” și
reprezintă o acţiune conștientă îndreptată spre un
scop anumit, o lucrare originală de artă sau de știinţă, o producţie artistică, rezultat al unei munci sau
al unei activităţi creatoare, o totalitate de lucrări ale
unui artist, ale unui om de știinţă sau ale unui creator în general [10, p. 564].
Autorul E.P. Gavrilov definește opera ca fiind „rezultatul unei activităţi intelectuale a autorului, exprimată într-o formă obiectivă” [16, p. 28].
De asemenea, noţiunea termenului operă o putem întâlni și în Legea Republicii Moldova privind
dreptul de autor și drepturile conexe din 2 iulie
2010, care prevede la art. 3 că opera este: „rezultat
al creaţiei intelectuale originale în domeniul literaturii, artei și știinţei, indiferent de mijloacele de creare, de modul concret și de forma de exprimare, de
valoarea și importanţa acesteia” [3].
Revenind la problema privind definirea dreptului de autor și a drepturilor conexe, vom constata
faptul că știinţa juridică examinează dreptul de autor ca fiind o instituţie a dreptului civil care reglementează o totalitate de relaţii ce ţin de drepturile
subiective ale autorilor operelor de artă, literatură
și știinţă.
Prin drept de autor se înţelege ansamblul normelor juridice care reglementează relaţiile sociale
ce se nasc din crearea, publicarea și valorificarea
operelor literare, artistice sau știinţifice. Expresiile
„drept de autor” și „drepturi de autor” pot fi utilizate, de asemenea, cu înţelesuri total diferite decât
cele expuse mai sus, cel mai frecvent fiind înţelesul
care identifică „dreptul de autor” și drepturile patri-

un ansamblu de norme juridice care reglementează
totalitatea relaţiilor sociale ce apar odată cu crearea
și valorificarea operelor de artă, literatură și știinţă.
Aspectul subiectiv al dreptului de autor reprezintă o totalitate de drepturi ce apar odată cu crearea
operei artistice, literare sau știinţifice.
Potrivit Micului dicţionar de proprietate intelectuală, „dreptul de autor” semnifică: ansamblul
normelor juridice care reglementează raporturile
personale nepatrimoniale și patrimoniale stabilite
în legătură cu realizarea unei opere literare, artistice sau știinţifice. Prin drept de autor se mai înţelege
ansamblul drepturilor personale nepatrimoniale și
patrimoniale recunoscute de lege autorului unei
asemenea opere [13, p. 47].
În această ordine de idei, ţinem să menţionăm
că pentru a înţelege mai detaliat esenţa instituţiei
dreptului de autor și a drepturilor conexe este necesar de a elucida noţiunea de autor.
În doctrina juridică, prin autor se înţelege persoana fizică sau persoanele juridice care au creat o
operă literară, artistică sau știinţifică, precum și orice altă operă de creaţie intelectuală. Se prezumă că
este autor, până la proba contrară, „persoana sub
numele căreia opera a fost adusă, pentru prima dată,
la cunoștinţa publică”. Calitatea de autor de opere
aparţine numai persoanelor fizice, pentru că numai
acestea au calităţi specifice creatorului (inteligenţă,
personalitate, forţă creatoare, facultatea de a concepe, a gândi, a formula idei și a le expune într-o formă
originală ce poartă amprenta personalităţii autorului
creator). Autorul unei opere are dreptul patrimonial
exclusiv de a decide dacă, în ce mod și când va fi utilizată sau exploatată opera sa, inclusiv de a consimţi
la utilizarea operei de către alţii [12, p. 7].
Dicţionarul limbii române moderne definește
termenul „autor” în felul următor: „Persoană care
creează o operă literară, artistică, știinţifică sau publicistică” [10, p. 56].
Noţiunea de autor o întâlnim și în legislaţia autohtonă, și anume în Legea Republicii Moldova privind dreptul de autor și drepturile conexe din 2 iulie
2010, care stipulează în art. 3 că „autor este persoana fizică prin a cărei activitate creatoare a fost creată
opera” [3].
Importanţa instituţiei dreptului de autor și a
drepturilor conexe pentru Republica Moldova devine mai pronunţată îndeosebi după proclamarea

pu{lsslj{|zGZVYWX\G|G 29

kylw{GklGh|{vyGŤpGkylw{|ypGjvullVG
jvwypno{GhukGylsh{lkGypno{z

moniale pe care le au creatorii operelor protejate.
Dreptul de autor este instrumentul de protecţie a
creatorilor operelor acestora. Raţiunea acestei protecţii este dictată de nevoia de a sprijini și stimula
capacitatea de creaţie a indivizilor și de necesitatea
de a face ca rezultatele acestei creaţii să fie disponibile unei mase largi de destinatari [6, p. 41].
Dreptul de autor vizează anumite forme ale creativităţii care ţin, în principal, de comunicarea în
masă. Totodată, aceste forme sunt legate de cvasitotalitatea metodelor de comunicare publică,
nu numai de publicaţiile tipărite, ci și de difuzarea
radio și televiziune, de reprezentarea publică a filmelor în sălile de cinema etc., și chiar de sistemele
computerizate pentru stocarea și regăsirea informaţiilor [6, p. 41].
Există o multitudine de teorii privind natura juridică a dreptului de autor. Printre cele mai importante figurează teoria monistă și teoria dualistă.
Partizanii teoriei moniste susţin existenţa unei
legături strânse între personalitatea autorului și
creaţia sa intelectuală, care împiedică disocierea și
ierarhizarea drepturilor morale și a celor patrimoniale. Această teorie a avut puţini susţinători, fiind
considerată „artificială și forţată” [14, p. 89-90].
Teoria dualistă divizează drepturile de autor în
drepturi personale nepatrimoniale ce comportă
atribute de ordin spiritual și drepturi patrimoniale
ce comportă atribute de ordin economic. Prin urmare, putem concluziona că dreptul de autor este
o categorie de drepturi absolute, cu particularităţi
specifice doar dreptului de autor. Expunerea și analiza acestor particularităţi ne permite să afirmăm că
aceste drepturi nu pot fi reglementate de institutul
de drepturi de proprietate, prin urmare, ele sunt
reglementate de un mecanism juridic deosebit,
numit „drepturi exclusive”, care îndeplinește pentru
bunurile nemateriale aceleași funcţii ca și dreptul
de proprietate pentru bunurile materiale [9, p. 16].
Soluţia dreptului de autor ca drept dualist a fost
adoptată de marea majoritate a ţărilor europene,
fiind inclusă și în textul Convenţiei de la Berna, ca
urmare a revizuirii de la Roma din anul 1928, revizuire ce a intrat în vigoare la 1 august 1931 [7, p. 143].
În doctrina juridică, dreptul de autor este examinat prin prisma a două aspecte: aspectul obiectiv și
aspectul subiectiv.
Sub aspect obiectiv, dreptul de autor reprezintă
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Independenţei în data de 27 august 1991, perioadă
în care Republica Moldova a simţit nevoia instituirii unui cadru legislativ ce ar exclude, la rândul său,
monopolul statului asupra mai multor activităţi cu
caracter privat și ar stabili principiile fundamentale
ale unei economii de piaţă.
Prima reglementare ce ţine de dreptul de autor
și care încă o dată subliniază importanţa și valoarea acestei instituţii pentru Republica Moldova este
consfinţită în prevederile art. 33 al Constituţiei care
prevede că:
(1) Libertatea creaţiei artistice și știinţifice
este garantată. Creaţia nu este supusă cenzurii.
(2) Dreptul cetăţenilor la proprietatea intelectuală, interesele lor materiale și morale ce apar
în legătură cu diverse genuri de creaţie intelectuală
sunt apărate de lege.
(3) Statul contribuie la păstrarea, dezvoltarea
și propagarea realizărilor culturii și știinţei, naţionale și mondiale” [1].
Proclamarea proprietăţii private și garantarea
drepturilor fundamentale ale omului au reprezentat principiile de bază, care au facilitat reformarea
radicală a cadrului normativ privind dreptul de autor și drepturile conexe. Astfel, la doar câteva luni
de la intrarea în vigoare a Constituţiei Republicii
Moldova, a fost adoptată Legea nr. 293 din 23 noiembrie 1994 privind dreptul de autor și drepturile
conexe [2].
Fiind elaborată în spiritul sistemului droit
d’auteur, legea în cauză se apropia și prin conţinut,
și prin formă de actele de specialitate europene, reglementând în principal:
▪ operele protejate și cele excluse de la protecţia dreptului de autor;
▪ drepturile subiective de autor;
▪ termenele de protecţie a drepturilor patrimoniale de autor;
▪ excepţiile și limitările drepturilor patrimoniale de autor;
▪ transmiterea drepturilor de autor;
▪ sistemul de gestiune colectivă a drepturilor
patrimoniale de autor;
▪ măsurile de asigurare a drepturilor etc. [15, p.
7].
Totodată, normele Legii respective erau create în
conformitate cu prevederile Convenţiei de la Berna
pentru protecţia operelor literare și artistice adop-
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tată în anul 1886 și revizuită în anul 1971, în pofida
faptului că Republica Moldova a ratificat-o abia în
data de 22 iunie 1995 prin Hotărârea Parlamentului nr. 511-XIII. Proclamarea independenţei a permis
ţării noastre, în calitatea sa de subiect al dreptului
internaţional, să participe la procesul de elaborare,
negociere, semnare și ratificare a tratatelor internaţionale în domeniul dreptului de autor.
Un alt eveniment de o importanţă majoră pentru
Republica Moldova l-a constituit ratificarea prin Hotărârea Parlamentului nr. 1318-XII din 2 martie 1993
a Convenţiei mondiale cu privire la drepturile de
autor, semnată la Geneva în data de 6 septembrie
1952 sub egida ONU.
Semnarea de către Republica Moldova a convenţiilor și tratatelor internaţionale ce reglementează
domeniul dreptului de autor și a drepturilor conexe
era precedată de modificarea legislaţiei interne a
ţării noastre în conformitate cu standardele internaţionale.
Concomitent cu modificările produse, ţinem să
menţionăm și faptul că în Republica Moldova s-a
depus un efort considerabil pentru a contribui la
armonizarea deplină în sfera drepturilor de proprietate intelectuală cu normele propuse de Uniunea
Europeană și normele internaţionale. Acest fapt se
evidenţiază îndeosebi prin amploarea și ritmul consolidării legislaţiei recente, realizările apreciabile ale
Republicii Moldova vizavi de ratificarea convenţiilor
internaţionale și eforturile concentrate ale Agenţiei
de Stat pentru Proprietatea Intelectuală orientate spre sensibilizarea tuturor părţilor interesate cu
privire la cerinţele noilor standarde de protecţie a
drepturilor de proprietate intelectuală.
Acestea fiind spuse, conchidem că dezvoltarea relaţiilor sociale, apariţia noilor forme de
comunicație, valorificarea sateliţilor, extinderea Internetului și a sistemului digital reprezintă niște pași
uriași în dezvoltarea omenirii, însă pentru protecţia
dreptului de autor toţi acești factori presupun o
abordare complexă. Caracterul pozitiv se evidenţiază prin faptul că, datorită acestor salturi, obiectele
dreptului de autor devin cunoscute societăţii mondiale într-un timp scurt și pot căpăta o notorietate
rapidă în toată lumea. În același timp, situaţia dată
generează și un factor de risc, pentru că favorizează
încălcarea drepturilor autorilor și conduce la dezvoltarea pirateriei. Iată de ce sistemul de protecţie
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REZUMAT

Considerații privind instituția dreptului de
autor și a drepturilor conexe în sistemul legislativ al Republicii Moldova. Importanța instituției
dreptului de autor și drepturilor conexe în Republica
Moldova devine mai pronunțată îndeosebi după declararea independenței la 27 august 1991, moment
în care Republica Moldova a simțit necesitatea stabilirii unui cadru juridic care ar exclude, la rândul său,
monopolul de stat în mai multe activități cu caracter privat și a unor principii fundamentale ale unei
economii de piață. Un alt eveniment de importanță
majora pentru Republica Moldova l-a constituit ratificarea prin Hotărârea Parlamentului nr.1318-ΧΙΙ
din 02.03.1993 a Convenției Universale asupra drepturilor de autor, semnată la Geneva la 6 septembrie
1952 sub egida O.N.U. Semnarea de către Republica
Moldova a convențiilor și tratatelor internaționale
care reglementează domeniul dreptului de autor și
a drepturilor conexe a fost precedată de amendamentul adus legilor interne ale țării noastre conform
standardelor internaționale. Pe lângă eventualele
modificări, menționăm faptul că Republica Moldova
a depus eforturi considerabile, contribuind la armonizarea deplină a normelor privind drepturile de pro-
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a dreptului de autor a fost considerat dintotdeauna
un sistem pur și simplu acceptabil, dar nicidecum
unul perfect.
Astăzi, Republica Moldova are nevoie de reglementări legale care să menţină un echilibru între
interesele tuturor actorilor antrenaţi în activitatea
din domeniul dreptului de autor, respectându-se
interesele statului, societăţii, titularilor de drepturi
și consumatorilor de opere ce constituie obiectul
drepturilor de autor [15, p. 13].
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prietate intelectuală, propuse de către Uniunea Europeană și standardele internaționale. Despre aceasta
ne vorbește îndeosebi amploarea și ritmul adoptării
legislației recente, timpul record în care Republica
Moldova a ratificat convențiile internaționale, eforturile susținute pe care le depune în acest scop Agenția
de Stat pentru Proprietatea Intelectuală.
ABSTRACT

Considerations on the institution of copyright
and related rights in the legal system of the Republic of Moldova. Importance of the institution
of copyright and related rights in Moldova becomes
more pronounced especially after independence on
27 august 1991, time when the Republic of Moldova
has felt the need to establish a legal framework that
would in turn exclude state monopoly on several activities private character and establish fundamental
principles of a market economy. Another event of
great importance for Moldova was the ratification
by Parliament Decision Nr.1318-ΧΙΙ of March 2, 1993
Global Convention on the Rights of author signed at
Geneva on 6 September 1952 under the aegis of the
UNO. Signed by Moldova of international conventions and treaties that regulate the field of copyright
and related rights amendment was preceded by the
internal laws of our country in line with international
standards. Along with changes made, we mention
the fact that Moldova has made a considerable effort to contribute to full harmonization in the field
of intellectual property rights rules proposed by the
European Union and international standards. This
is particularly highlighted by the scale and pace of
recent legislation, achievements – Moldova's record
vis-à-vis the ratification of international conventions
and highly concentrated efforts of the State Agency
for Intellectual Property.
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РЕФЕРАТ

Размышления об институте авторского
права и смежных прав в законодательной системе Республики Молдова. Институт авторского права и смежных прав в Республике Молдова приобретает особую значимость особенно
после обретения независимости 27 августа 1991
года, когда в Молдове возникла необходимость
в создании нормативно-правовой базы, исключающей государственную монополию на некоторые виды деятельности, которые носят частный характер, и в установлении основополагающих принципов рыночной экономики. Другим важным для Республики Молдова событием
стала ратификация Постановлением Парламента №1318-ΧΙΙ от 02.03.1993 г. Всемирной конвенции об авторском праве, подписанной в Женеве
6 сентября 1952 года под эгидой ООН. Подписанию Республикой Молдова международных конвенций и договоров, регулирующих область авторского права и смежных прав, предшествовало внесение поправок во внутренние законы нашей страны в соответствии с международными
стандартами. Кроме внесения изменений следует отметить, что Республика Молдова приложила значительные усилия для полной гармонизации правовых норм в области интеллектуальной
собственности, предложенных Европейским Союзом и в соответствии с международными стандартами. Об этом особенно наглядно свидетельствуют масштабность и темпы обновления законодательства, достигнутый Республикой Молдова рекорд относительно ратификации международных конвенций благодаря особым усилиям
Государственного агентства по интеллектуальной собственности.
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GALINA BOLOGAN, EXPERT PRINCIPAL,
SECȚIA MĂRCI INTERNAȚIONALE, AGEPI

N SOCIETATEA MODERNĂ, LUPTA PE TERENUL CONCURENŢEI
ESTE IMPLICIT ȘI O RIVALITATE A NUMELOR. MARCA, PENTRU

CONSUMATORUL OBIȘNUIT, REPREZINTĂ MODALITATEA PRACTICĂ
DE DIFERENŢIERE A PRODUSELOR/SERVICIILOR ÎNTRE ÎNTREPRINZĂTORI.

Din momentul în care întreprinzătorul s-a afirmat pe piaţă prin oferirea anumitor produse/servicii sub un anumit nume, el devine tot mai interesat
să-l valorifice, să-i atribuie o importanţă economică
sporită. De aceea, întreprinzătorul are tendinţa de
a pune la dispoziţia consumatorului produse de o
calitate cât mai înaltă.
Consumatorul, la rândul său, este în căutare de
astfel de produse de calitate, care să-i satisfacă cele
mai exigente cerințe de consum, dorindu-și, în același timp, ca acestea să provină de la producători de
încredere.
Adeseori în practicile comerciale actuale se constată cazuri de acte neloiale ale concurenților care,
în goană după succes, nu pregetă să răpească din
prestigiul unor mărci înregistrate. De asemenea,
sunt frecvente cazurile în care titularul unei mărci
larg cunoscute în rândul consumatorilor nu și-a
putut valorifica afacerea la capacitate maximă doar
din motivul că un concurent rău intenționat a reușit

să inducă consumatorul în eroare.
Cel mai frecvent mod de creare a confuziei printre consumatori este folosirea unor semne identice
sau foarte apropiate de mărcile anterior înregistrate
și protejate pe un anumit teritoriu.
Marca îi rezervă titularului o serie de drepturi.
Acesta, în cazul în care constată că drepturile ce țin
de marca sa i-au fost încălcate, poate să interzică fie
înregistrarea, fie utilizarea semnului de către terţi,
cu respectarea limitelor privind teritoriul, produsele/serviciile pentru care este înregistrată marca.
Oficiul de PI, la rândul său, este la fel interesat ca
drepturile titularului de marcă să fie respectate. De
aceea, atunci când este solicitată înregistrarea unui
semn nou în calitate de marcă, se verifică disponibilitatea acestuia, respectiv, ca el să nu fie în conflict
cu alte drepturi acordate anterior.
Prevederile care reglementează conflictul semnelor ce urmează să fie înregistrate ca mărci cu
drepturile acordate anterior constituie motivele relative de refuz.
În continuare, ne vom referi anume la motivele
de refuz care sunt prevăzute în art. 8(1)b din Legea
nr.38/2008 privind protecția mărcilor (în continuare
– Lege). Așadar, conform art.8(1)b, constatăm că se
refuză înregistrarea mărcii în cazul în care aceasta
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este identică ori similară cu o marcă anterioară și,
din cauza identităţii ori similitudinii produselor și/
sau serviciilor pe care le desemnează cele două
mărci, există riscul de confuzie pentru consumator,
inclusiv riscul de asociere cu marca anterioară.
Prin urmare, riscul de confuzie (inclusiv riscul de
asociere) apare atunci când există probabilitatea ca
publicul să creadă că produsele sau serviciile în cauză provin de la aceeași întreprindere sau, eventual,
de la întreprinderi legate între ele din punct de vedere economic.
După cum am mai menționat, anume cu ajutorul
mărcii consumatorul recunoaște un anumit produs
dintr-o mulţime de alte produse identice. Deci una
din funcţiile de bază ale mărcii o constituie cea de
diferențiere a produsului, de identificare. Atunci

când marca nu îndeplinește această funcţie, vorbim
despre riscul de confuzie. Cu alte cuvinte, în cazul în
care unor produse identice le vor fi asociate semne
identice sau foarte apropiate, consumatorul ar putea confunda produsele.
Riscul de confuzie include (implică) și riscul de
asociere. Acesta din urmă apare atunci când consumatorul (publicul) poate confunda nu produsele,
dar sursa de proveniență a acestora.
Riscul de asociere nu este o alternativă la riscul
de confuzie, dar ajută la definirea scopului acestuia.
Când produsele sunt identice sau foarte apropiate
și au mărci identice sau foarte apropiate consumatorul poate confunda produsele și, implicit, sursa de
provenienţă a acestora. În acest caz, riscul de confuzie implică și riscul de asociere.

NU-FILM - НЮ-Филм

1170719A

cl. 01 - produse chimice pentru agricultură, horticultură…
cl. 05 - pesticide, insecticide…produse pentru distrugerea
dăunătorilor

NU-FILM

18505

cl. 01 - adjuvanţi chimici destinaţi agriculturii, horticulturii …

În exemplul dat, marca nr. 1170719A, solicitată spre înregistrare pentru produsele cl. 01 și 05, a
fost respinsă de la înregistrare în baza faptului că
există marca anterior înregistrată nr. 18505, care
are revendicate doar produsele clasei 01. Deoarece
mărcile sunt foarte apropiate și au produsele similare (acestea aparținând totuși diferitor clase), consumatorul ar putea fie să confunde produsele, fie să
le asocieze ca provenind de la același producător.

În unele cazuri, însă, există doar riscul de asociere, nu și riscul de confuzie:
– Dacă pentru unele produse care sunt doar
similare vor fi utilizate semne identice sau foarte
apropiate, consumatorul n-ar confunda produsele,
acestea având caracteristici diferite, dar le-ar putea
percepe ca provenind de la același producător.

963312B

cl. 05 – infuzii medicinale…;
cl. 32 – băuturi răcoritoare fără alcool cu aromă de ceai…

599733

cl. 30 – ceai.

– De asemenea, atunci când produsele pot fi
identice sau similare, iar mărcile au elementul principal identic, celelalte elemente secundare fiind

diferite, consumatorul poate considera că are de-a
face cu calităţi diferite ale aceluiași produs, provenit
de la același producător.

YOGO FRUITS și YOGO BRIOSS - pentru produsele din cl. 30.
34
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Aprecierea globală a riscului de confuzie trebuie
să se bazeze, în ceea ce privește similaritatea vizuală, auditivă (fonetică) sau conceptuală (semantică) a
mărcilor în discuţie, pe impresia de ansamblu dată
de mărci, ţinând seama de componentele lor distinctive și dominante.
Compararea mărcilor verbale
În ceea ce privește riscul de confuzie și asociere în cazul mărcilor verbale, se analizează semnele
din punct de vedere fonetic și semantic, în cazul
sloganurilor analiza se face și din punct de vedere
conceptual.

ДЛЯ ЖАЖДУЩИХ ЖИЗНИ și COCA-COLA SETE DE VIAŢĂ
НАПОЛНИ СВОЮ ЖИЗНЬ și TRĂIEŞTE VIAŢA DIN PLIN
Similitudinea fonetică (sau sonoră) apare atunci
când cele două nume de mărci se pronunţă identic
sau foarte asemănător și astfel, datorită apropierii

Nr.

Marca examinată

Nr.

ТЕЗАЛОМ
ORTHEX

1124447

1171192

ITOUCH

749521

990689

EASYDRIVE

24345

1185207
1141582

1168048

1168063

994707

mărcilor și identităţii produselor, este posibilă confundarea produselor de către consumatori. Spre
exemplu:

Marca similară

TEZOM
VORTEX

Similitudine fonetică, cl. 05
Similitudine fonetică, cl. 21
Similitudine fonetică, cl. 14

EASY4DRIVE

Similitudine fonetică, cl. 09

972537

Similitudine fonetică, cl. 30

855953

Similitudine fonetică, cl. 29, 30

Cu referire la cl. 05, este de menţionat faptul
că oficiul abordează o atitudine mai strictă pentru
această clasă de produse, deoarece în multiple cazuri consumatorii solicită achiziţionarea unor medi-

camente fără a avea recomandarea unui specialist
și, din acest considerent, mărcile ar putea fi confundate cu ușurinţă până și de un farmacist, fiind similare din punct de vedere semantic sau fonetic:
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În asemenea cazuri nu mai vorbim de riscul de
confuzie, ci doar de riscul de asociere și, din acest
motiv, riscul de asociere se analizează, chiar dacă nu
există un risc de confuzie pentru public.
Existența riscului de confuzie depinde de evaluarea globală a mai multor factori interdependenți,
printre care:
▪ similaritatea produselor și serviciilor,
▪ similaritatea semnelor,
▪ elementele distinctive și dominante ale semnelor aflate în conflict,
▪ caracterul distinctiv al mărcii anterioare,
▪ publicul relevant.
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Nr.

Marca examinată

Nr.

Marca similară

POLOCARD
PROQUARD
БИФИЛАК
BIFILAC
BRUSTAN
STOP ARTROZ

834353
1162380

POLIQUARD

R7940

1183543

БИФИЛАР

24369

1170661

BRUSARTAN

15408

1163938

Artrostop

19067

Elementele-cheie pentru determinarea impresiei
auditive de ansamblu a unei mărci sunt silabele, succesiunea și accentul lor specific. Similaritatea impresiei auditive de ansamblu a mărcilor va fi determinată, în principal, de silabele și de combinația identică
sau similară de silabe pe care mărcile le au în comun.
La compararea mărcilor verbale după principiul
similitudinii fonetice, trebuie să ţinem cont de faptul că există o serie de litere care sunt fonetic interșanjabile ca: s-z, b-p, o-u, m-n, a-ă, e-i, e-y.
Nr.
1168454
1203660

Marca examinată

DAS

Vor fi considerate ca fiind asemănătoare și combinaţiile de litere sau literele care se pronunţă la fel
cum sunt: ch-k, cs-x, cz-x, rh-r, th-t.
Spre exemplu:

20726

și

Белое Солнце

Marca similară

KYRON
SBrake

În cazul în care marca este constituită dintr-un
cuvânt sau conţine un anumit cuvânt ce are sens,
atunci se verifică similitudinea cu mărcile anterioare, după traducerea cuvântului în limbile care sunt
cel mai des utilizate sau sunt mai bine cunoscute pe
teritoriul relevant.
Spre exemplu:

Белый орëл , cl. 32, 33.

În ceea ce privește practica oficiului nostru, se
presupune că publicul relevant este familiarizat cu
anumiţi termeni din limbile rusă, engleză, franceză
și italiană, de aceea sunt multiple cazuri în care mărcile sunt refuzate atunci când au aceeași semnificaţie, dar sunt indicate în limbi diferite.
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Nr.

Compararea semantică
Semnele se consideră a fi similare din punct de
vedere semantic dacă consumatorii le vor percepe
ca și cum ar avea un conținut semantic identic sau
similar.
„Conținutul semantic” al unei mărci este ceea
ce semnifică ori evocă aceasta sau, în cazul în care
marca este constituită dintr-o imagine sau o formă,
ceea ce reprezintă aceasta.

36

DAAS

894843

CHIRON
S-BREAK

WHITE EAGLE

În același timp, dublarea literelor în cuvânt nu
poate fi considerată ca un element ce conferă distinctivitate. Spre exemplu:

și

De asemenea, există cazuri în care se pune accent pe identitatea unuia dintre elementele semnelor cu accent logic, care are semnificaţie independentă sau pe opunerea noţiunilor, ideilor cuprinse
în aceasta:

ЧЕРНОЕ СОЛНЦЕ

LITTLE BLACK DRESS – produsele clasei 03
și LITTLE BLACK DRESS – produsele clasei 03

și

În cazul stabilirii similitudinii vizuale se ţine cont
de măsura în care elementele grafice ale mărcii examinate se regăsesc sau nu în celălalt semn utilizat,
respectiv, în funcţie de asemănările care există între
aceste mărci. Având în vedere că consumatorul memorează marca anterioară prin elementele ei esenţiale și nu prin cele de detaliu, se analizează asemănările, dar nu deosebirile.
Următoarele exemple ilustrează cazuri în care
există similaritate vizuală, ca urmare a potrivirii elementelor figurative:

În cele două exemple indicate mai sus se constată că denumirea este compusă din 3 cuvinte, având
ca element dominant cuvântul DRESS. Marca opusă
este compusă tot din 3 cuvinte, având ca element
dominant cuvântul DRESS, elementele secundare
fiind identice și similare. Din aceste considerente,
consumatorul poate confunda produsele (identice
sau asemănătoare ), riscul de confuzie implicând și
riscul de asociere.
Compararea mărcilor figurative
Pentru mărcile figurative riscul de confuzie și
riscul de asociere se apreciază din punct de vedere
vizual și conceptual.
și

și

și

și
La compararea mărcilor figurative, poate fi constatată o similitudine vizuală și atunci când elementele figurative diferă. Această situație apare atunci
când, per ansamblu, stilizarea, structura și combinaţia de culori este una apropiată.
În cazul mărcilor figurative, vom lua în
considerație și faptul că, în mod normal, consumatorul nu are la îndemână marca anterioară, astfel încât asocierea sau confuzia cu o marcă anterioară se
bazează doar pe elementele cheie ale acesteia, pe
impresia generală care a lăsat-o aceasta în memoria
cumpărătorului.
Totuși, în mod normal, consumatorul obișnuit
percepe un semn ca pe un tot unitar și nu analizează diferitele detalii ale acestuia.

și

Compararea mărcilor combinate
Pentru mărcile combinate, riscul de confuzie și
riscul de asociere se apreciază atât din punct de
vedere fonetic și semantic, cât și vizual și conceptual.
Dacă marca este alcătuită din diverse elemente, trebuie definit conceptul fiecăruia dintre elemente. Dacă, însă, marca constă într-o expresie
având o anumită semnificație, ceea ce contează
este semnificația expresiei în ansamblu, și nu
semnificația fiecărui cuvânt separat.
Similitudinea semantică este, de asemenea, posibilă între semne verbale exprimate în limbi diferite. Spre exemplu:
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LITTLE RED DRESS
LITTLE PINK DRESS
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Nr.

Marca examinată

Nr.

Marca similară

1190385

740442

KINDER MILK DROP

1182319

20884

1162406

R10683

молочная капля

Următoarele exemple ilustrează cazul în care mărcile au fost examinate din punct de vedere fonetic și
semantic:
Nr.

Marca examinată

Nr.

1182281

1080435

1184920

119744

1182585

XEGIS

Marca similară
Similitudine semantică și vizuală
cl. 29

BIOLAN

Similitudine fonetică
cl. 05

974881

14675
1177815
976709
17784

ACTYON
Axios
EUROLEX

22619

588715

Similitudine fonetică
cl. 07, 11, 29, 37

1161903
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Similitudine fonetică
cl. 10, 12, 16, 35

Similitudine fonetică
cl. 09, 11, 35

1168459

917515

Similitudine fonetică
cl. 03

Schaeﬄer

și

pentru produsele din cl. 33
▪ când se consideră elementul verbal al acesteia.

și
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REZUMAT

În acest caz, ca element primordial se poziţionează partea verbală a acestor 2 mărci, care este
identică. Consumatorul poate percepe aceste produse ca fiind de la același producător.
Analizând perspectiva riscului de asociere și
confuzie din diferite puncte de vedere și prin multiple exemple, observăm că o marcă înregistrată
aduce beneficii nu numai pentru titularul de drepturi propriu-zis, ci și pentru consumator. Astfel,
drepturile conferite de marcă permit titularului să
întreprindă o serie de acţiuni în vederea stopării
concurenţei neloiale care se naște atât prin asocierea unor produse sau servicii ale unor producători
concurenţi, cât și ale concurenţei „rău intenţionate”, prin salvarea consumatorului de produse contrafăcute.
Produsele fără marcă au puţine șanse de a obţine vreun succes pe piaţa internaţională. Asemenea
produse au valoare relativ scăzută, percepută ca
atare de clienţi. Potrivit lui David Ogilvy, „imaginea
înseamnă personalitate”, iar personalitatea este o
componentă esenţială a unei mărci de succes. Or,
o marcă de succes, distinctă pe piață, avantajează
deopotrivă atât producătorul, cât și cumpărătorul.

Aprecierea similitudinii mărcilor în vederea
stabilirii riscului de confuzie în cadrul examinării de fond. Cunoscut fiind faptul că funcția de
bază a mărcii este cea de diferențiere a produselor/serviciilor între întreprinzători, autorul articolului constată faptul că, la solicitarea înregistrării
semnelor noi în calitate de marcă, este foarte important ca întreprinzătorii să țină cont de caracterul individual, distinct al semnelor menite să
le identifice produsele/serviciile. Acest fapt va fi
determinant pentru evitarea conflictelor cu titularii de drepturi anterioare și reducerea riscurilor de
confuzie printre consumatori. În prezenta comunicare sunt examinate, de asemenea, unele aspecte practice referitoare la aprecierea similitudinii
mărcilor (art. 8(1)b) și anume, stabilirea cazurilor în
care apare riscul de confuzie și/sau de asociere în
cadrul examinării de fond.
ABSTRACT

Assessment of the similarity of trademarks
for the purpose of determining the likelihood of
confusion within the substantive examination.
Given the fact that the basic function of a trademark
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Compararea mărcilor tridimensionale
La examinarea mărcilor tridimensionale, vom
aplica următoarele principii:
▪ când se consideră forma produsului;
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is to distinguish the goods / services between entrepreneurs, the author of the article notes that, at
the request for registration of new signs as trademarks, it is very important for entrepreneurs to take
into account the individual, distinctive character of
the signs intended to identify their goods / services.
This will be established to avoid conflicts with prior rights holders and reduce the risk of confusion
among consumers. In this Communication there
are also examined some practical issues concerning the assessment of the similarity of trademarks
(Article 8 (1) b), namely, determining when there is
a risk of confusion and / or association within the
substantive examination.
РЕФЕРАТ

Оценка сходства товарных знаков для определения риска смешения при проведении экспертизы по существу. Как известно, основной

40
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функцией товарного знака является отличительная функция, то есть они позволяют отличить
товары/услуги одного производителя от товаров/услуг другого производителя. В этом контексте, автор статьи отмечает, что при испрашивании регистрации новых обозначений в качестве товарных знаков очень важно, чтобы предприниматели учитывали индивидуальный, отличительный характер обозначений, предназначенных для идентификации товаров/услуг. Этот
факт станет определяющим в предотвращении
конфликтов с владельцами более ранних прав и
в уменьшении рисков смешения среди потребителей. В настоящем докладе рассмотрены также
некоторые практические аспекты, касающиеся
оценки сходства товарных знаков (п. b) ч. (1) ст.
8), а именно определение случаев возникновения риска смешения и/или ассоциации при проведении экспертизы по существу.

|

NATALIA MOGOL, ȘEF-ADJUNCT DIRECȚIE MĂRCI ȘI DESIGN INDUSTRIAL, AGEPI
LUDMILA COCIERU, ȘEF SECȚIE MĂRCI INTERNAȚIONALE, AGEPI
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U

NA DINTRE CERINȚELE DE BAZĂ PENTRU CA O MARCĂ SĂ
FIE ÎNREGISTRATĂ ESTE CA ACEASTA SĂ NU FIE FALSĂ ȘI

SĂ NU INDUCĂ CONSUMATORUL ÎN EROARE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE
NATURA/CALITĂȚILE/ORIGINEA GEOGRAFICĂ A PRODUSELOR/SERVICIILOR.

Această cerinţă rezultă din câteva tratate
internaționale la care Republica Moldova este parte
(Convenţia de la Paris privind Protecţia Proprietăţii
Intelectuale, Aranjamentul de la Madrid privind represiunea indicaţiilor false sau înșelătoare și Acordul privind drepturile de proprietate intelectuală
legate de comerț (TRIPS)) și se regăsește practic în
legislaţiile tuturor statelor membre la Convenţia de
la Paris pentru Protecţia Proprietăţii Industriale.
Totuși, deși norma este aceeași în toate aceste
ţări, interpretarea și aplicarea ei diferă de la o ţară la
alta și chiar dacă există tendinţa uniformizării practicilor aplicabile, acestea oricum rămân a fi diferite.
Un studiu privind aplicarea normei respective în
diverse state este prezentat în lucrarea ce urmează.
Pentru a fi înregistrată, o marcă trebuie să corespundă anumitor criterii:
– Să fie distinctivă (ex.: nu va fi înregistrată marca CHEFIR executată în caractere standard pentru
produsul chefir);
– Să nu fie falsă sau deceptivă (ex.: nu va fi înregistrată marca ce conţine indicaţia PURE COTTON
pentru produsul mănuși sintetice);

– Să nu contravină ordinii publice sau bunelor
moravuri, să nu prejudicieze imaginea și interesele statului, să nu conţină embleme sau ecusoane
protejate în virtutea tratatelor intenaţionale la care
este parte R. Moldova (ex.: nu va fi înregistrată marca CRUCEA ROȘIE pentru servicii medicale);
– Să fie disponibilă (ex.: nu va fi înregistrată
marca FRANZELUŢA pentru produsul pâine, deoarece există deja înregistrată marca FRANZELUŢA
pentru același produs).
Dată fiind complexitatea subiectelor legate de
protecţia mărcilor, ne vom referi în continuare la
unul dintre aspectele ce ţin de protecţia acestora, și
anume: pentru a fi înregistrată, o marcă nu trebuie să
fie falsă sau înșelătoare în ceea ce ţine de natura, calitatea sau originea geografică a produsului/servciului (art. 7(1)g) din Legea 38/2008 privind protecţia
mărcilor).
Diferenţele rezultă din realităţile economice ale
fiecărui stat, precum și din nivelul de cultură a consumatorilor. De obicei, cu cât statul este mai dezvoltat, cu atât abordarea este mai flexibilă și cu cât
statul este mai puţin dezvoltat, cu atât abordarea
este mai rigidă, dar aceasta nu este o regulă absolută.
Analizând practica AGEPI în privința aplicării art.
7(1)g din Legea 38/2008, observăm că ponderea refuzurilor în care este invocat articolul citat este una
semnificativă.
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Procedura națională
Art. 7(1)g în combinație cu
alte articole
Anii

Procedura internațională

Art. 7(1)g exclusiv

Ponderea în
Nr. refuzuri numărul total
provizorii al refuzurilor
provizorii

Art. 7(1)g în combinație cu
alte alrticole

Art. 7(1)g exclusiv

Ponderea în
Ponderea în
Ponderea în
numărul total Nr. refuzuri numărul total Nr. refuzuri numărul total
al refuzurilor provizorii al refuzurilor provizorii al refuzurilor
provizorii
provizorii
provizorii

2010

55

9%

45

7%

53

6%

39

5%

2011

73

10%

54

7%

80

8%

60

6%

2012

83

11%

65

9%

56

5%

45

4%

2013

58

8%

68

9%

40

5%

34

4%

2014

65

9%

62

8%

41

4%

36

4%

Acest lucru ne determină să analizăm care ar fi
cauzele invocării atât de frecvente a articolului citat, dar și care sunt experiențele altor state în acest
sens, în vederea preluării celor mai bune practici.
No

Nr. depozit

DESEMNAREA

În conformitate cu practica AGEPI, următoarele
mărci depuse pe cale națională au fost refuzate
total sau parțial în baza art. 7(1)g:

Produse revendicate

Decizia examinării

Desemnări sugestive (care nu descriu direct produsele revendicate)

1.

2.

029111

Accept pentru următoarele:
29 - carne, pește, … fructe și legume 29 - chipsuri (cartofi crocanţi); chipsuri
prelucrate (rezumat)
de fructe;
art. 7 (1) g

030850

33 băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
35 - publicitate (rezumat)
39 - transport; ambalarea (rezumat)
41 - educaţie; instruire (rezumat)
43 - servicii de alimentaţie publică
(rezumat)

AVENTURA VINULUI

WILDDUCK
3.

4.

031199

(rață sălbatică)

ДИКАЯ УТКА
DIKAYA UTKA

29 - carne, pește, păsări și vânat (rezumat)
30 - cafea, ceai, cacao (rezumat)
32 - bere; ape minerale (rezumat)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia
berii)

Accept pentru următoarele:
33 - vinuri;
art. 7 (1) g)
35, 39, 41, 43 - AC

29 - fructe și legume conservate, congelate, uscate și fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; lapte și produse lactate; uleiuri comestibil;
( art. 7 (1) b, art. 7 (1) c, art. 7 (1) g)
30, 32, 33 - AC

29 - carne, pește, păsări și vânat; (re- 29 - seminţe prelucrate;
zumat)
31 - seminţe;
31 - produse agricole, …
art. 7 (1) g
35 - publicitate; …

029130

b) Desemnări ce constau din diminutive ale denumirilor de produse sau conțin asemenea componente

42

1.

030245

IKORKA

30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez (re- Refuz total definitiv
zumat)
art. 7 (1) g, art. 7 (1) c

2.

031429

CĂPȘUNICA
КЭПШУНИКА

30 - cafea, ceai, cacao și înlocuitori de Refuz total definitiv
cafea (rezumat)
art. 7 (1) c, art. 7 (1) g
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Nr. depozit

DESEMNAREA

Produse revendicate

Decizia examinării

c) Desemnări care conțin denumiri ale produselor pentru produse alimentare

1.

30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez 30 - ceai, băuturi pe bază de ceai;
(rezumat)
32 - băuturi nealcoolice pe bază și/
sau cu conţinut de ceai; ape gazoase
cu aromă de ceai; băuturi nealcoolice
cu aromă de ceai; băuturi din fructe cu
aromă de ceai; siropuri și alte prepara32 - bere; ape minerale și gazoase (re- te pentru fabricarea băuturilor pe bază
și/sau cu conţinut de ceai.
zumat)
art. 7 (1) g
„tea” ( „ceai” în traducere din limba
engleză)

030390
030391

FUZE TEA

2.

29 - carne, pește, păsări și vânat; ex29 - carne, pește, păsări și vânat (retracte din carne;
zumat)
art. 7 (1) g
35 – publicitate (rezumat)
35 - AC

033563

d) Desemnări care conțin denumiri ale produselor pentru produse nealimentare
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, …
1.

029765
35 - publicitate; …

2.

25 - încălţăminte.
art.7(1)g
(cuvântul SHOES)
35 – refuz art.8(1)b

12 - vehicule; aparate de locomoţie
12 - biciclete, motociclete, accesorii și
terestră, aeriană sau navală;
piese pentru acestea; art. 7(1)g

034060

37 - construcţii; reparaţii; servicii de
37 - AC
instalaţii.
e) Desemnări care conțin caracteristici ale produselor

1.

2.

029413

032266

33 - vinuri de muscat.
cuvântul MOCKATO, care intră în componenţa mărcii solicitate, are coinciMOCKATO CAPOLAVERO 33 - băuturi alcoolice (cu excepţia
denţe fonetice cu denumirea soiului
MOKKATO КАПОЛАВЕРО berii)
de viţă-de-vie MOSCATO
art. 7(1)g

Grand Traminer

33 - băuturi alcoolice (cu excepţia RPD - art. 7(1)g,
33 - vinuri;
berii);
35 - publicitate; …

3.

030072

32 - ape minerale și gazoase
și alte …

35 - art. 8(1)b

32 - băuturi nealcoolice fabricate cu
utilizarea tarhonului, extractelor sale
sau cu aromă de tarhon.
art. 7(1)g
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No

Nr. depozit

DESEMNAREA

Produse revendicate

Decizia examinării

f) Desemnări care conțin elemente descriptive pentru servicii

1.

031111

44
servicii medicale; …

44 - servicii medicale; servicii veterinare; servicii de igienă și de îngrijire a
frumuseţii pentru oameni sau animale
( „centru medical” ar putea induce în
eroare consumatorul în privinţa unor
servicii revendicate în cerere)
art.7(1)g

2.

029612

44 - servicii medicale; …

44 - servicii medicale; servicii veterinare; servicii de igienă și de îngrijire a
frumuseţii pentru oameni sau animale
art.7(1)g

Concomitent, pentru a avea un tablou cât mai
obiectiv al situației existente, a fost analizată și practica aplicării art. 7(1)g) în cazul mărcilor parvenite
prin sistemul de la Madrid. Așadar, reieșind din
analiza mărcilor depuse pe cale internațională, vom
remarca faptul că Republica Moldova este una dinNr.
ord.

Numărul și reproducerea
mărcii

Clasele și produsele/
serviciile

tre cele mai „severe” țări în privința aplicării normei
ce ține de caracterul fals sau deceptiv al semnului.
La fel sau cel puțin comparabil, „severe” sunt unele
state din spațiul post-sovietic (a se vedea tabelul
prezentat mai jos).

Țări desemnate

Țări ce au emis refuzuri în baza art.
7(1)g

Desemnări sugestive (care nu descriu direct produsele revendicate)
1144609 1.

WORLD WINE
IR 818213
2.

OLEA NOSTA

AM - AZ - BY - GE KG - KZ - MD - MN
- RU - TJ - TM - UA
- UZ

MD – Refuz Parțial Definitiv – marcă anterioară, inducere în eroare a consumatorului
GE – lipsă de distinctivitate, inducere în
eroare a consumatorului
UZ – lipsă de distinctivitate, inducere în
eroare a consumatorului

EM - GB – US - AM
- AT - AZ - BA - BX
cl. 29 - Viande, pois- CN - CZ - DE - FR
son, …
- HR - IT - KZ - MD MK - PT - RS - SI - SK

MD – Refuz Parțial Definitiv – inducere în
eroare a consumatorului
HR – semn uzual, inducere în eroare a consumatorului
KZ – inducere în eroare a consumatorului

cl. 33 - Vins, … boissons alcoolisées contenant du lait, cocktails et apéritifs.
cl. 35 (rezumat)

b) Desemnări care conțin denumiri concrete ale produselor pentru produse alimentare
IR 1070628
IL - LT - TM - US – UZ
cl. 30 - Thé; succé- BX - BY - CZ - EG danés de thé; boisES - FR - HU - IR - LR
sons à base de thé.
- MA - MD - PL - RU
- SD - SK - SL – UA

1.

IR 1081467

2.

44
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cl. 29 - Fruits et légumes séchés, conservés, en boîte, congelés
ou transformés; pois
chiches, fruits à coque,
cacahuètes, noix, pistaches, transformés et
grillés.

AT - BA - BG - BX - BY
- CH - CZ - DE - DK FI - FR - GB - GR - IE
- IT - MD - MK - NO PL - RO - RU - SE - SI
- SK - UA

MD – Refuz Parțial Definitiv
cl. 30 - ceai; băuturi pe bază de ceai
FR – semn fals pentru o parte din produsele solicitate, poate induce în eroare consumatorul
cl. 30 - ceai; băuturi pe bază de ceai
BY - semn deceptiv
cl.30 - ceai
MD – Refuz Parțial Definitiv - inducere în
eroare a consumatorului, fără extinderea
dreptului exclusiv asupra elementului verbal MANGO
cl. 29 - Mango uscat, conservat, în cutie,
congelat sau transformat.
DK – semn înșelător
NO – semn lipsit de distinctivitate, semn
fals ce induce în eroare consumatorul
RO – semn lipsit de distinctivitate, semn fals
ce induce în eroare consumatorul
DE – semn ce induce în eroare consumatorul
RU – semn fals, fără extinderea dreptului
exclusiv asupra elementului verbal MANGO
BY – semn descriptiv și fals

cl. 29 - Lait; produits
laitiers; lait de soja;
en-cas à base de fruits;
légumes cuits; légumes séchés.

3.

AG - AU - BH - EM GE - IL - IS - JP - KR
- NO - OM - SG - TM
- TR - US – UZ - AL
- AM - AZ - BA - BT
- BY - CH - CN - CU HR - IR - KG - KP - KZ
- LI - MC - MD - ME
- MK - MN - RS - RU SM - SY - UA

MD – Refuz Parțial Definitiv - inducere în
eroare a consumatorului
cl .29 - lapte; produse lactate
CN, GE – semn descriptiv, lipsit de distinctivitate ce poate induce în eroare consumatorul
RU – semn lipsit de distinctivitate, ce poate induce în eroare consumatorul, fără
extinderea dreptului exclusiv asupra elementelor verbale
BY, AM, UZ, KR, IR, JP – semn descriptiv
pentru o parte din produse, ce poate induce în eroare consumatorul

c) Desemnări care conțin denumiri concrete ale produselor pentru produse nealimentare
cl. 19 - Matériaux de
construction
non
métalliques; vitrages
et
double-vitrages
trempés et semi-trempés, …
cl. 21, 37, 39, 40, 42

IR 1037596
1.

XXL GLASS

AL - AM - AT - AZ
- BA - BG - BX - CH
- CN - CZ - DE - DK cl. 12 - Automobiles, ES - FI - FR - GE - GR
- HR - HU - IR - IT camions, ….
MD - ME - MK - NO
- PL - PT - RO - RS RU - SE - SI - SK - SY
- TM - UA

IR 1065309
2.

AL, AU, BA, BY, CH,
CN, CU, EG, EM, HR,
JP, KR, MD, ME, MK,
NO, RS, RU, TR, UA,
US

mondial bike

MD – Refuz Parțial Definitiv - inducere în
eroare a consumatorului
cl. 21, 37, 39, 40, 42 – accept
cl. 19 – produsele sunt limitate la sticlă, din
sticlă, sticlărie
RS – semn ce indică tipul produselor și
serviciilor și poate induce în eroare consumatorul
MD – Refuz Parțial Definitiv - inducere în
eroare a consumatorului, fără extinderea
dreptului exclusiv asupra elementelor verbale MONDIAL, BIKE
cl. 12 - biciclete
RU – semn fals ce indică tipul și destinația
pentru o parte din produsele din clasa 12

d) Desemnări care conțin caracteristici ale produselor
IR 1051589
1.

PAULIG MOKKA

MD – Refuz Parțial Definitiv - inducere în
eroare a consumatorului
cl. 30 – cafea, patiserie și cofetărie,
AM, BY, GE, MD, PL, înghețată, toate produsele menționate pe
cl. 30 - Café, thé, caRO, RU, UA
bază sau conținând cafea MOKKA
cao, sucre, …
RU – semn lipsit de caracter distinctiv și
înșelător, ce poate induce în eroare, fără
extinderea dreptului exclusiv asupra elementului verbal MOKKA

IR 1064517

2.

Магний Диаспорал

IR 1059737

3.

cl. 05 - Produits pharmaceutiques …
cl. 30 - Substances
diététiques à usage
non médical …
cl. 32 - Eaux minérales
et gazeuses …

MD – Refuz Parțial Definitiv - inducere în
eroare a consumatorului
cl. 05, 30, 32 – produsele limitate, toaAM, AZ, BY, KG, KZ, te produsele menționate pe bază sau
MD, RU, TJ, TM, UA, conținut de magnesium
RU – inducere în eroare a consumatorului,
UZ
fără extinderea dreptului exclusiv asupra
elementului verbal MAGNESIUM
cl. 05, 30, 32 – produsele limitate, toate produsele menționate pe bază sau
conținut de magnesium

MD – Refuz Parțial Definitiv - inducere în
eroare a consumatorului, fără extinderea
dreptului exclusiv asupra elementului verbal 100%
cl. 29 - Fromages, spécialités fromagères, CN - EG - MA - MD – cl. 29 – toate produsele solicitate, preparate
din lapte de oi
p r é p a r a t i o n s RU - TR
TR – semn ce indică tipul, calitatea produsefromagères, …
lor și poate induce în eroare consumatorul
RU - inducere în eroare a consumatorului,
fără extinderea dreptului exclusiv asupra
elementului verbal 100%
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Analiza practicii internaţionale privind aplicarea prevederii că marca nu trebuie să fie falsă
sau deceptivă denotă diferențe între abordările
diferitor țări. Totuși, se observă o practică aplicată
de mai multe state cu istorie bogată în domeniul
proprietății industriale, și anume riscul de a induce consumatorul în eroare nu se prezumă în cazul
mărcilor ce conțin elemente descriprive, iar solicitantul este tratat ca fiind de bună credință. Astfel,
în mai multe țări se practică următorul test: dacă
este posibil ca marca să fie utilizată într-o manieră corectă, atunci aceasta nu va fi refuzată, decât
în cazul în care contravine altor prevederi legale.
Aducem cu titlu exemplificativ câteva practici:
a) Practica comunitară
Articolul 7(1)(g) al Regulamentului Comunitar
nr. 207/2009 din 26 februarie 2009 (CTMR) prevede că mărcile care sunt de natură să înșele publicul, de exemplu asupra naturii, calităţii sau provenienţei geografice a produselor sau serviciilor, nu
se înregistrează.
Generalizând informația prezentată în Ghidul
privind examinarea mărcilor al Oficiului pentru Armonizarea Pieței Interne (OHIM), semnele revendicate spre protecție vor fi examinate ținând cont
de următoarele:
1. Nu există niciun motiv să se presupună că o
marcă este în mod intenţionat solicitată să inducă în eroare clienţii. O marcă nu va fi refuzată în
cazul în care o utilizare ne-deceptivă a semnului
vis-a-vis de produsele/serviciile revendicate este
posibilă.
2. Consumatorul mediu este, în mod normal,
atent și nu ar trebui privit ca deosebit de vulnerabil la înșelăciune. O marcă va fi refuzată doar
dacă aceasta duce, în mod evident, la o concluzie/
așteptare eronată cu privire la natura/calitatea sau
proveniența geografică a mărfurilor.
3. Marca va fi refuzată doar atunci când lista de
produse/servicii este formulată astfel, încât o utilizare ne-deceptivă a mărcii este imposibilă.
De exemplu, în cazul mărcii „ELDORADO CAFÈ
LATINO”, solicitată pentru rezumatul clasei 30,
examinarea ar trebui să se ghideze de următoarele
principii:
– Aplicarea articolului 7(1)(g) CTMR ar fi justificată pentru următoarele produse: înlocuitori de
cafea, cafea artificială, cicoare, arome de cicoare,
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deoarece utilizarea mărcii pentru aceste produse ar
fi neapărat înșelătoare.
– Aplicarea articolului 7(1)(g) CTMR ar fi justificată, de asemenea, în cazul următoarelor produse:
ciocolata (băutură), ceai și cacao (presupunând că
aceste produse nu conţin cafea). Având în vedere că
astfel de bunuri pot fi vândute în ambalaje destul de
asemănătoare cu cele utilizate pentru cafea, și adesea sunt cumpărate mai curând în grabă, este probabil că mulţi consumatori nu vor analiza textul de pe
ambalaj, dar vor alege aceste bunuri în mod eronat,
considerându-le drept produs cafea.
– În ceea ce privește produsul cafea, nu există
nici o contradicţie evidentă între produsul revendicat cafea și formularea „CAFÈ LATINO”, deoarece categoria generală de cafea poate include, de asemenea,
cafea originară din America Latină. Aceeași logică se
aplică în raport cu bunurile care ar putea fi cu aromă
de cafea (cum este ciocolata, înghețata și produsele de patiserie și cofetărie) – ar trebui să fie făcută o
presupunere de utilizare non-înșelătoare, întrucât
nu apare nicio contradicţie între textul menționat și
mărfurile în cauză.
– În cele din urmă, pentru restul mărfurilor, cum
ar fi mierea, pâinea, oțetul etc., prezenţa formulării
„CAFÈ LATINO” nu va da naștere la vreo așteptare. În
legătură cu astfel de bunuri, această formulare va fi
văzută ca fiind clar arbitrară și, prin urmare, nu există
nici un potenţial pentru un risc real de inducere în
eroare. În comerț, cafeaua nu este plasată pe același
raft cu produse precum pâinea, mierea sau oțetul. În
plus, mărfurile respective au un aspect diferit și sunt
distribuite, în mod normal, în ambalaje diferite.
b) Experiența SUA
Articolul 2(a) al actului Trademark Act, 15 U.S.C.
§1052(a) constituie un motiv absolut de refuz al
semnelor deceptive atât pentru înscrierea în Registrul Principal, cât și în Registrul Suplimentar. Un refuz
emis în baza secțiunii 2(a) nu poate fi evitat nici prin
precizarea faptului că dreptul exclusiv nu se va extinde asupra elementelor deceptive nici prin invocarea
distinctivității dobândite.
Curtea de Apel (SUA) a propus următorul test
pentru a determina dacă o marcă constă din sau cuprinde elemente false:
(1) semnul revendicat descrie fals caracteristicile,
calitățile, funcțiile, compoziția, destinația mărfurilor? dacă da,

cuitori de cafea, care nu conţin cafea. Pe de altă
parte, protecţia este acordată pentru un astfel de
semn pentru produsul „cacao”, această categorie
cuprinde, de asemenea, băuturi care pot conţine
cafea.
– Un semn care conține elementele verbale
LĂMÂIE sau ORANGE sau ilustraţii corespunzătoare este refuzat pentru ape minerale și gazoase din
cauza faptului că este înșelător, concomitent semnul va fi refuzat și în baza art. 2d) deoarece contravine altor acte în vigoare (conform art. 13 și 22 ale
Ordinului DFI din 23 noiembrie 2005 privind consumul de apă, apă de izvor și apă minerală, acestea
nu pot conține suc de fructe sau alte adaosuri).
– Semnele care conţin elementul BIO sunt acceptate pentru produse agricole, dar sunt refuzate
pentru produse sintetice.
– În cazul în care un semn conţine o trimitere
evidentă la aur, el este respins pentru mărfuri placate cu aur, pentru că este în mod clar fals. Este
înregistrat numai în cazul în care produsele în cauză pot fi de aur, care este în special cazul ceasurilor, bijuteriilor, stilourilor cu cerneală, pixurilor sau
veselei. Semnul este acceptat, de asemenea, dacă
se referă la mărfuri pentru care referinţa este pur
simbolică și arbitrară.
– Nu sunt acceptate pentru protecție mărcile
care sugerează că un produs alimentar are proprietăţi de prevenire, tratare sau vindecare a unei
boli. Reieșind din acest fapt, elementele MED și
PHARM sunt considerate înșelătoare și refuzate
pentru băuturi în clasele 32 și 33 și pentru produsele alimentare, în general, în schimb ele pot fi acceptate pentru produsele din cl. 03 și 05.
– O marcă destinată pentru diferențierea unor
băuturi alcoolice care conțin mai mult de 1,2% volum alcool nu poate conține indicații care se referă
la sănătate. În acest sens, vor fi refuzate de ex.: „réconfortant”, „fortifiant”, „énergisant”, „pour la santé”, „tonique” sau „vitamine”, ca fiind înșelătoare.
– Protecția este refuzată pentru elementul LIGHT
și traducerile sale pentru orice băuturi alcoolice, cu
excepţia berii.
– Mărcile care conțin elemente cum ar fi „LIGHT”
sau „MILD” sunt respinse pentru produse din tutun, deoarece acestea sunt susceptibile de a induce în eroare.
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(2) potenţialii cumpărători ar putea crede că
această descriere este reală? dacă da,
(3) descrierea falsă ar afecta o parte semnificativă a consumatorilor în luarea deciziei de cumpărare?
Se face distincție dintre o marcă falsă (refuzată
în baza par. 2(a) al actului Trademark Act, 15 U.S.C.
§1052(a)) și o marcă care descrie greșit produsele
(refuzată în baza par. 2(e)1) al actului Trademark
Act, 15 U.S.C. §1052(a)). Diferența de bază constă
în faptul că o marcă este considerată falsă doar în
cazul în care corespunde tuturor celor 3 întrebări
cumulativ. O marcă va fi considerată că descrie
greșit produsele, atunci când răspunsul la primele
2 întrebări este afirmativ. Efectele juridice ale aplicării par. 2(e)1) sunt următoarele: refuzul poate fi
evitat prin declararea faptului că dreptul exclusiv
nu se revendică asupra elementelor descriptive,
sau prin faptul că se demonstrează dobândirea
caracterului distinctiv. În cazul aplicării par. 2(a),
acest lucru nu este posibil.
Important este însă că prevederile par. 2(e)1)
pot fi aplicate doar în cazul în care descrierea falsă
nu afectează o parte semnificativă a consumatorilor în luarea deciziei de cumpărare.
c) Experiența Elveției
Art. 2 lit. c) al Legii privind protecția mărcilor
al Confederației Elvețiene (LPM) exclude de la
protecţie semnele înșelătoare. Institutul pentru
Proprietatea Industrială (IPI) apreciază problema
naturii înșelătoare a unui semn din punctul de
vedere al consumatorului final al produselor sau
serviciilor în cauză.
Determinant este faptul că sensul semnului trebuie să fie cunoscut. Se presupune că nu există
niciun pericol de înșelăciune, atâta timp cât este
posibil de a utiliza corect semnul pentru bunurile
sau serviciile care sunt revendicate. Cu alte cuvinte, IPI refuză să înregistreze un semn dacă consumatorul este indus în eroare în mod clar.
Există un risc de înșelăciune clar atunci când
semnul trezește în mintea destinatarului așteptări
specifice care în niciun caz nu pot fi îndeplinite,
având în vedere produsele/serviciile revendicate.
Exemple:
– Un semn care conține cuvântul CAFEA este
considerat ca fiind vădit înșelător pentru înlo-
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În anumite condiții, ca urmare a utilizării intensive, un semn care conține elemente înșelătoare
poate fi acceptat, cu condiția ca acesta să fi căpătat
un al doilea sens.
Institutul elvețian pentru Proprietatea Industrială poate înregistra astfel de semne, în măsura
în care solicitantul demonstrează (prin sondaje
de opinie) că semnul revendicat, drept urmare a
utilizării și promovării intense, a căpătat o altă
semnificație – „secondary meaning”.
d) Experiența Canadei
În Canada se face diferența între mărcile care
descriu greșit produsele și mărcile care induc în
eroare consumatorul. Mărcile care descriu greșit
produsele pot fi înregistrate, iar mărcile care induc
în eroare consumatorul – nu.
De exemplu, cuvântul PREMIER poate fi înregistrat în calitate de marcă pentru orice produse,
deoarece, în principiu, orice produs poate fi de calitatea întâi.
Pe de altă parte, În Canada va fi refuzată marca
CHAMI pentru mănuși din polietilen, deoarece acest
produs nu conține nici un gram de lână de capră.
e) Experiența Singapore
În conformitate cu art. 7 (4)b) al Actului privind
mărcile comerciale [Cap. 332, 2005 Ed. ] al Singapore, o marcă nu este înregistrată dacă este de natură să înșele publicul (de exemplu, asupra naturii,
calităţii sau provenienţei geografice a produsului
sau serviciului).
Pentru a decide dacă o marcă urmează a fi refuzată în conformitate cu art. 7(4)(b), Oficiul de
Proprietate Intelectuală al Singapore propune să
fie analizați următorii factori:
(a) există o afirmație înșelătoare?
O marca poate fi înșelătoare dacă aceasta include un cuvânt sau un semn care este descriptiv privind caracteristicele unor bunuri sau servicii, dar
caracteristicele nu sunt, de fapt, prezente.
(b) potenţialii cumpărători sunt susceptibili să
creadă în declaraţiile false?
Trebuie să existe un risc real ca consumatorul
să fie indus în eroare; dacă un risc real nu există,
atunci marca nu va fi refuzată.
Următorii factori vor fi luați în considerație pentru a stabili dacă consumatorul va fi indus real în
eroare:
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i) natura bunurilor. Acestea:
– sunt ușor inspectabile? Dacă da, atunci acest
lucru diminuează riscul de inducere în eroare.
– au o compoziţie imediat evidentă? Dacă da,
atunci acest lucru, de asemenea, diminuează riscul
de înșelăciune.
– sunt foarte ieftine și, prin urmare, nu prea
minuțios inspectate înainte de cumpărare?
– sunt scumpe și, prin urmare, atent inspectate înainte de cumpărare?
ii) natura potențialilor consumatori. Aceștia
sunt:
– persoane cu studii speciale: medici, ingineri,
oameni de știință?
– o parte din anumite grupuri sociale?
iii) natura probabilă a tranzacției. Anumite
tranzacții pot oferi mai puține șanse pentru examinarea produselor față de altele: cumpărare online, televiziune, telefon vs. cumpărare în magazin
cu autodeservire.
Practica oficiului Singapore:
Dacă o marcă, ca un tot întreg, este distinctivă,
simplul fapt că marca conţine un semn descriptiv
nu înseamnă că aceasta va fi refuzată din motivul
că marca descrie greșit produsele sau riscul de
confuzie va fi prezumat. De exemplu, marca ULEI
DE MASLINE GRAHAMS pentru „ulei de gătit” va fi
acceptată, deoarece nu există nicio contradicţie
aparentă între marcă și produsele revendicate. În
acest context, registratorul va presupune că solicitantul va utiliza marca pentru a desemna uleiurile
de măsline sau el va schimba ușor marca atunci
când o va aplica pentru alte uleiuri.
Cu toate acestea, dacă există o contradicţie
aparentă între marcă și produsele solicitate, de
exemplu, marca ULEI DE MASLINE GRAHAMS pentru „oţet”, marca va fi refuzată în baza art. 7(4)(b)
(echivalentul art. 7(1)g) din Legea 38/2008).
Marca va fi refuzată în cazul în care va conține
descrieri false ale unor calități dorite.
De exemplu, marca CUDDLY LAMB va fi refuzată
pentru genți, dacă gențile nu vor fi făcute din blană de miel. Sau, un alt exemplu, marca OXY SILK
va fi refuzată pentru produsul îmbrăcăminte, dacă
îmbrăcămintea nu este produsă din mătase.
Evitarea refuzului în baza art 7(4)b):
– Limitarea produselor;
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REZUMAT

Examinarea mărcilor care sunt constituite
din elemente ce descriu fals produsele/serviciile sau conțin asemenea componente. Una dintre
cerințele de bază pentru ca o marcă să fie înregistrată
este ca aceasta să nu fie falsă și să nu inducă consumatorul în eroare în ceea ce privește natura/calitățile/
originea geografică a produselor/serviciilor. Această
cerinţă rezultă din câteva tratate internaționale la
care Republica Moldova este parte (Convenţia de la
Paris privind Protecţia Proprietăţii Intelectuale, Aranjamentul de la Madrid privind represiunea indicaţiilor false sau înșelătoare și Acordul privind drepturile
de proprietate intelectuală legate de comet (TRIPS))
și se regăsește practic în legislaţiile tuturor statelor
membre la Convenţia de la Paris pentru Protecţia
Proprietăţii Industriale. Totuși, deși norma este aceeași în toate aceste ţări, interpretarea și aplicarea ei
diferă de la o ţară la alta și chiar dacă există tendinţa
uniformizării practicilor aplicabile, acestea oricum
rămân a fi diferite. Un studiu privind aplicarea în diverse state a respectivei norme este prezentat în lucrarea ce urmează.
ABSTRACT

Examination of trademarks consisting of elements that give wrong description of products /
services or containing such components. One of
the primary requirements for the registration of a
trademark is that it must not be false or misleading
to the consumer as to the true nature / qualities /
geographical origin of products / services. This requirement derives from several international treaties
to which the Republic of Moldova is party (the Paris
Convention for the Protection of Industrial Property,
the Madrid Agreement for the Repression of False
or Deceptive Indications and the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
(TRIPS)) and practically features in the legislation of
all Member States to the Paris Convention for the
Protection of Industrial Property. However, although
the rule is the same in all these countries, its interpretation and application differs from one country
to another and even though there is a tendency to
streamline the applicable practices, they still remain
different. A study on the application of that rule in
various states is presented in the work that follows.
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– Demonstrarea caracterului distinctiv dobândit, în special obținerea de către marca a unui al
doilea sens.
În concluzie, analizând practica altor state și
comparând-o cu practica AGEPI, constatăm aplicarea diferită a prevederilor articolului 7(1)g) în
cazuri similare, în special evidențiem o aplicare
foarte „strictă” a prevederilor art. 7(1)g) de către
AGEPI. Reieșind din cele expuse, dar și din faptul
că, anual, doar în baza art. 7(1)g) sunt refuzate
total sau parțial în medie 10% din cererile depuse
pe cale națională și 8% din cererile depuse pe cale
internațională, conchidem că practica AGEPI merită a fi revizuită, în acest sens, prin prisma practicilor internaționale.
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РЕФЕРАТ

Исследование товарных знаков, которые
состоят из элементов, ложно описывающих
товары/услуги, или которые содержат подобные компоненты. Одно из основных требований, предъявляемых к обозначению для его
регистрации в качестве товарного знака, заключается в том, что оно не должно быть ложным
и не должно вводить потребителя в заблуждение относительно природы/качества/географического происхождения товаров/услуг. Данное
требование вытекает из нескольких международных договоров, участницей которых является Республика Молдова (Парижская конвенция
по охране интеллектуальной собственности,
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Мадридское соглашение о пресечении ложных
или вводящих в заблуждение указателей источника на товарах и Соглашение по торговым
аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС)), и находит свое отражение в законодательстве практически всех стран-участниц
Парижской конвенции по охране интеллектуальной собственности. Однако, хотя норма является одинаковой для всех данных государств,
ее толкование и применение в разных странах отличается и, даже несмотря на существующую тенденцию униформизации применяемой практики, она в любом случае остается неодинаковой. В настоящей работе представлено
исследование о применении соответствующей
нормы в разных странах.

АЛЛА ЛЕВИТСКАЯ
ДОКТОР ЭКОНОМИКИ, ДОЦЕНТ
ДИРЕКТОР «INNOCENTER»
КОМРАТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
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нарной задачей, поскольку данный вид инноваций не всегда можно описать количественными
показателями [7].
Исследованием проблем совершенствования
оценки ОИ занимались такие авторы, как В.Ф.
Шутилов, А.Н. Пушков, Д.Г. Гришанов, В.В. Томилов, М.С. Комов и др. [5;3;4;1].
Анализ подходов к оценке эффективности ОИ
свидетельствует о наличии многочисленных и
достаточно разнообразных методик. Многообразие мнений по решению данной проблемы
условно можно объединить в несколько подходов [1].
Первый подход заключается в том, что методология оценки эффективности ОИ должна
основываться на методах оценки конечных результатов производства, частью которого является управление. Эффективность управления
в этом случае представляется в форме соотношения результатов и затрат. В качестве эффекта
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СОВРЕМЕННЫХ
МЕТОДЫ

УСЛОВИЯХ

ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ТРАДИЦИОННЫЕ

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

ПРЕДПРИЯТИЯ УЖЕ НЕ МОГУТ ГАРАНТИРОВАТЬ ДОЛГОСРОЧНОГО
ПРЕИМУЩЕСТВА НА РЫНКЕ.

ЭКОНОМИЮ

НА МАСШТАБЕ

И ВХОДНЫЕ БАРЬЕРЫ В ОТРАСЛИ МОЖНО ПРЕОДОЛЕТЬ С
ПОМОЩЬЮ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ПАРТНЕРСТВА, УНИКАЛЬНЫЕ
ПРОДУКТЫ

И

КОНКУРЕНТАМИ.

ТЕХНОЛОГИИ

В

ЛЕГКО

ВОСПРОИЗВОДЯТСЯ

ПОДОБНЫХ УСЛОВИЯХ, НЕОБХОДИМО

ИЗМЕНЕНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ ПРЕДПРИЯТИЯ [8].

К ТАКИМ ИЗМЕНЕНИЯМ ОТНОСЯТСЯ ВНЕДРЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА
ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ИННОВАЦИЙ (ОИ). ЭТО ОБУСЛОВЛЕНО
ТЕМ, ЧТО ОИ НОСЯТ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР ДЛЯ
КАЖДОГО СУБЪЕКТА ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ И ЯВЛЯЮТСЯ ОСНОВОЙ
ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ ПРОЦЕССНЫХ, МАРКЕТИНГОВЫХ, ПРОДУКТОВЫХ
ИННОВАЦИЙ [2].

Как и любой другой вид инноваций, ОИ должны быть оценены с точки зрения их экономической выгоды. Однако, оценка их эффективности,
представляется достаточно сложной, неорди-

НАДЕЖДА ЯНИОГЛО
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ, ДОКТОРАНТ КАФЕДРЫ «ЭКОНОМИКА»
КОМРАТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
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могут рассматриваться: объем выпуска продукции (его увеличение), прибыль, себестоимость,
рентабельность, объем капитальных вложений,
производительность труда и т.д.
Другой подход связан с концепцией сокращения затрат на управление за счет улучшения использования рабочего времени.
Томилов В.В. отмечает, для того чтобы иметь
возможность эффективно использовать ОИ, менеджмент компании должен определить критерии, на основании которых они отбираются, анализируются и оцениваются. Такие критерии могут иметь вид экономических расчетов, а также показателей результативности управления.
Классическими критериями эффективности являются [4]:
получение максимального результата при заданных затратах,
получение заданного результата при минимальных затратах.
Пушков А.Н. и Гришанов Д.Г. [3] пишут, что в
качестве первоочередных ОИ обычно выступают мероприятия по экономии постоянных, переменных затрат, инновации в управлении пер-

соналом, организации работ с поставщиками и
др. Модель принятия инновационных решений,
предложенная этими авторами, основывается на
утверждении: менеджер предприятия стремится при постоянном объёме выпускаемой продукции выбрать такие значения расходов на ОИ, которые минимизируют суммарный объём затрат.
Таким образом, в зависимости от объекта и
предмета исследования, целей оценки, различные авторы ставят перед собой конкретную задачу или рассматривают лишь отдельные вопросы в рамках общей проблемы, где организационные решения выступают как частный случай.
Цель данной статьи – предложить методику
оценки эффекта от внедрения ОИ на основе выявления зависимости расходов предприятия на
внедрение новых методов ведения бизнеса от
числа квалифицированных работников, используя в качестве эмпирической базы исследование
предприятий винодельческой отрасли АТО Гагаузия.
Предлагаемая методика базируется на классификации ОИ согласно «Руководству Осло»
(рис. 1).

Рис. 1. Классификация организационных инноваций по «Руководству Осло» [6]

Использование классификации ОИ по
Руководству Осло обусловлено тем, что оно
общепризнанно в мире как справочное и как
методологическое издание в области инноваций,
разработанное и утвержденное Организацией
экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР) и Статистическим бюро Европейских
Сообществ (ЕВРОСТАТ).
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В качестве примеров определим, что может
быть отнесено к ОИ согласно рисунку 1:
Деловая практика: первое внедрение системы интегрального мониторинга деятельности фирмы (производство, финансы, стратегия,
маркетинг); первое внедрение системы управления общими производственными или снабженческими операциями – такой, как система

где, Е - общая сумма расходов на подготовку и
внедрение ОИ, кроме этого, сюда же будут входить расходы на приобретение новой технологии, машин, оборудования и других основных
средств, необходимых для внедрения ОИ [тыс.
лей]; Е1 - расходы на новые методы организации рабочих мест [тыс. лей]; Е2 - расходы на изменения во внешних связях предприятия [тыс.
лей]; Е3 - расходы на новые методы ведения бизнеса [тыс. лей].
Сумма затрат на новые методы организации рабочих мест (Е1) будет зависеть от количества квалифицированного персонала (специалисты, работники аппарата управления). Например, затраты на создание специализированных
подразделений по проведению научных исследований и разработок или затраты на внедрение современных систем логистики и поставок
сырья, материалов и т.д. Если у предприятия хороший кадровый потенциал, следовательно затраты на наем и обучение будут минимальными,
за исключением персонального оборудования,
затраты на которое будут расти с количеством
специалистов. Кроме этого, показатель Е1 будет
включать затраты на ОИ, которые не будут зависеть от количества квалифицированного персонала. Например: внедрение современных методов управления на основе информационных
технологий или реализация новой или значительно измененной корпоративной стратегии.
Таким образом, Е1 можно записать как:
(3),
где jq - количество квалифицированных работников (с высшим и средним образованием)
[чел.]; k - затраты при внедрении ОИ на одного
квалифицированного работника [тыс. лей/чел.];
k1 - затраты при внедрении ОИ, не зависящих от
количества работников [тыс. лей].
Второе слагаемое Е2 учитывает расходы на
новые организационные методы во внешних
связях предприятия. Данные затраты будут единовременны. Например: внедрение стандартов
контроля качества для поставщиков, и их можно
будет записать как:
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управления снабженческими цепочками, перестройкой бизнеса, сокращением производства
или система управления качеством; первое внедрение учебных программ для создания эффективных и функциональных коллективов, объединяющих персонал с различным опытом, подготовкой и ответственностью и др.
Организация рабочих мест: первое осуществление децентрализации в распределении служебной ответственности работников фирмы (например, существенное повышение управленческих полномочий и ответственности за рабочие
процессы персонала, непосредственно занятого производством, распределением или продажами); первая организация формальных или неформальных рабочих групп для облегчения доступа к знаниям и обмена знаниями между работниками разных подразделений – скажем, отделов маркетинга, исследовательского и производственного; первое внедрение системы анонимного оповещения о происшествиях – для поощрения сообщений о всевозможных ошибках и
угрозах с целью выявления их причин и уменьшения повторяемости и др.
Внешние связи: первое внедрение стандартов контроля качества для поставщиков и субподрядчиков; первое использование “аутсорсинга”
в исследованиях или производстве; первое вступление в научно-техническое сотрудничество с
университетами или другими исследовательскими организациями и др.
Для оценки результативности инноваций,
следует определить экономический эффект этого мероприятия. Экономический эффект - это конечный результат, полученный от проведения
какого-либо мероприятия, улучшающий какиелибо показатели работы организации (измеряется в денежных единицах) [4].
Определим, эффект от внедренных ОИ на
предприятии, как разность
Eff = I - E ,
(1)
где, Еff - эффект, получаемый предприятием от
внедрения ОИ [тыс. лей]; I - доходы от внедренных ОИ [тыс. лей]; Е - расходы на внедрение ОИ
[тыс. лей].
Расходы на внедрение ОИ (Е) можно представить в виде суммы трех слагаемых
E = E1 + E2 + E3 .
(2)
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Наконец, третье слагаемое Е3 связано с расходами на внедрение новых методов организации
бизнеса. Будем считать Е3 некоторой заданной
на отрезке
, функцией аргумента
Исследуем особенности эффекта от внедрения ОИ Eff в зависимости от количества квалифицированных работников jq. Найдем значение jq,
при котором достигается наибольшее значение
Eff. Для этого вычислим первую и вторую производные функции Eff (jq):
(5)
В соответствии с (5), функция Eff (jq) может обладать максимумом при
, если
(6)
причем Так как k>0, то первое из условий
(6) означает, что функция E(jq)
должна быть убывающей в окрестности jq = jq(m).
Второе из условий (6) означает, что график этой
функции в окрестности jq = jq(m) должен быть обращен вогнутостью вверх.
Простой пример функции, удовлетворяющей
перечисленным требованиям при любых значениях аргумента

В этом случае, первое из условий (6) приводит
к уравнению

положительный корень которого дается выражением
(8)
При этом второе из условий (6) выполняется
автоматически:

Максимальное значение функции Eff (jq) в случае (7) равно
(9)
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а требование
сать в форме:

можно перепи-

Таким образом, при фиксированных затратах при внедрении ОИ на одного человека

существует вполне определенное количество
работников высокой квалификации jq(m), при котором эффективность (Eff) максимальна. Соответственно, как уменьшение
так
и увеличение
числа работников
может привести только к снижению эффективности.
При
функция является монотонно возрастающей на
а
при
— монотонно убывающей. Иными
словами, в первом случае эффективность ОИ
тем выше, чем больше нанято работников высокой квалификации. Во втором - с ростом числа квалифицированных работников эффективность убывает – в этом случае действует закон
убывающей предельной отдачи. Это означает, что с каждым дополнительно задействованным специалистом эффект от ОИ будет снижаться, так как предприятие на его содержание будет
тратить больше, чем получит эффекта от данного работника.
Из формулы (8) следует, что чем больше предприятие инвестирует в человеческий капитал
тем меньшее количество персонала высокой квалификации понадобится предприятию, для того чтобы максимизировать эффект от внедрения ОИ.
Согласно расчету максимального значения
функции при заданном значении параметра k4
максимальное значение эффективности Eff(jq(m))
с уменьшением k возрастает, а значение jq(m) растет до тех пор, пока не достигнет максимального значения jq(2). Исходя из формулы (8) jq(m) = jq(2)
определим минимальное значение k, при котором Eff достигает наибольшего значения:

Другими словами, существует некая зависимость расходов предприятия на внедрение новых методов ведения бизнеса от количества ква-

ся проведенное в 2014 г. исследование предприятий винодельческой отрасли АТО Гагаузия
(Таблица 1).

Таблица 1
Зависимость расходов предприятия на внедрение новых методов ведения бизнеса от количества квалифициров
Порядковый номер
предприятия

Кол-во работников с высшим
образованием (включая персонал с
учеными степенями), чел. (jq)

Расходы предприятия на внедрение новых
методов ведения бизнеса, лей (E3)

1

6

171000

2

7

162000

3

11

132000

4

9

149700

5

6

169400

6

16

115300

7

10

141000

8

13

120800

9

15

116800

10

14

117200

11

8

157000

12

12

123000

13

10

144000

14
9
151000
Источник: разработано автором на основе результатов исследования винодельческой отрасли АТО Гагаузия.

Примем во внимание, что зависимость на отрезке может быть хорошо аппроксимирована
(заменена) многочленом 6-го порядка.
(7)

Рис. 2. Зависимость при , равном 600 (тонкая сплошная линия), 4000 (жирная сплошная линия) и 10000
(штриховая линия).
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лифицированных работников. Эмпирической
базой доказательства данной гипотезы являет-
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Тогда графики функции , построенные для различных значений k с помощью компьютерной
программы WolframMathematica, на этом отрезке
будут иметь вид, представленный на рисунке 2.
Из рисунка 2 видно, что при функция может обладать на отрезке локальными максимумами. При она является монотонно возрастающей функцией, а при - монотонно убывающей.
Это говорит о том, что затраты на каждого квалифицированного работника, при внедрении
ОИ должны начинаться от 600 лей. В этом случае
добавление каждых дополнительных 100 лей на
расходы будет приводить лишь к повышению
эффекта от инноваций. Однако при достижении
суммы 10000 лей на человека, добавление каждых 100 лей расходов приведет к снижению эффекта от инноваций.
Вывод: Генерирование ОИ значимо для коммерческих предприятий, как средство повышения конкурентоспособности и устранения зависимости от несовпадения жизненных циклов реализуемых товаров, работ, услуг [8]. Для обеспечения успешного внедрения ОИ их инициаторы
должны предвидеть возникновение различных
категорий проблем при внедрении, владеть методикой расчета, как будущих расходов, так и полученного результата. Преимущества представленной методики заключаются в том, что она позволяет не только обосновать эффект от реализованных инноваций, но и рассчитать количество требуемого персонала и затраты на каждого специалиста еще на этапе их планирования и внедрения.
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РЕФЕРАТ

Методология оценки имплементации организационных нововведений на базе винодельческих предприятий АТО Гагаузия. Статья
рассматривает особенности организационных
инноваций и проблемы их экономической оценки. Проводится анализ различных методик оценки результативности организационных инноваций, и выявляются нерешенные проблемы этого вопроса. Предложена оригинальная методика оценки эффекта от внедрения организационных инноваций на основе выявления зависимости расходов предприятия на внедрение новых
методов ведения бизнеса от числа квалифицированных работников. В качестве эмпирической
базы исследования служит исследование предприятий винодельческой отрасли АТО Гагаузия.
Ключевые слова: инновации, организационные инновации, оценка эффекта, методика оценки организационных инноваций.

ABSTRACT

Metodologia de evaluare a implementării
inovaţiilor organizaționale pe baza întreprinderilor vinicole din UTA Găgăuzia. În prezentul
articol sunt examinate caracteristicile inovațiilor
organizaționale și problemele evaluării economice
a acestora. Se analizează diferite metode de evaluare a eficacității inovațiilor organizaționale, fiind
identificate problemele nesoluționate la acest capitol. Este oferită o metodă originală de evaluare a
efectului obținut în urma implementării inovațiilor
organizaționale pe baza identificării dependenței
dintre costurile întreprinderii pentru aplicarea unor
metode noi de organizare în gestionarea afacerii și
numărul de lucrători calificați. Drept bază empirică
de cercetare servește analiza întreprinderilor din industria vinului a UTA Găgăuzia.
Cuvinte cheie: inovații, inovații organizaționale,
evaluarea efectului, metodă de evaluare a eficienței
inovațiilor organizaționale.

The methodology of assessing the implementation of organizational innovations on the basis of wine-making enterprizes ATU Gagauzia.
This article discusses the features of organizational
innovations and problems of their economic evaluation. The analysis of various methods of organizational innovations effectiveness has been identified
in the article and unsolved problems of this issue
were found here. Here it is offered the original method for evaluating the effect of the implementation of organizational innovations on the basis of
detection the dependence between the number of
skilled workers and implementation costs of new
methods of doing business. As the empirical base
of the research it is offered the analysis of wine-making enterprises of Gagauzia.
Key words: innovations, organizational innovations, method for evaluating the effect of the implementation of organizational innovations.
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Introduction

I

N THE CONDITION OF PERMANENT CHANGES IN THE ECONOMIC ENVIRONMENT, AND IN CONDITION OF COMPETITIVE

ENVIRONMENT BETWEEN THE DIFFERENT ECONOMIC AGENTS, BOTH
AT THE LEVEL OF THE NATIONAL AND INTERNATIONAL ECONOMY
THE ROLE OF CREATING INNOVATION CLUSTERS INCREASES, AND
THEIR PROSPECTS INCREASES TOO. THE MAIN ELEMENTS OF MARKET ECONOMY ARE SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES, IT IS THERE FORE NECESSARY TO STRENGTHENING THEIR COMPETITIVENESS.

The strengthening of competitiveness can be
achieved by concentration of efforts. The concentration of efforts is a prerequisite for creation different types of cluster formation. The cluster formation can be considered as a formation factor of new
industrial zones and innovative environment. In
modern conditions significant factors of innovative
activities become cluster.
The concept of a “cluster” was introduced by
M.Porter in 1990: a cluster is a geographically proximate group of companies and associated institutions in a particular field, linked by commonalities
and complementarities [1].
The concept of “cluster” is just beginning to be
into practices in Republic of Moldova, although the
definition was given six years ago in the Law of Moldova № 138 of 21 June 2007 “On science and tech-
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nology parks and innovation incubators” , which
served as basis for the development of production
and innovation infrastructure.
According to this law, the science and technology cluster – is a “group of individuals and legal
entities, established by the merger agreement concluded between the accredited organizations in the
field of science and innovation and / or accredited
higher education institutions, other non-profit organizations on the one hand, and economic actors,
local public authorities, foster associations or professional associations, individuals, financial institutions, international organizations, domestic or foreign investors, on the other hand, in order to carry
out activities in the field of scientific research, education and technology transfer research results and
innovations, their development through economic
activity “ [2].
In the 1990s, clusters specialized in the production of consumer goods. At the beginning of the
new millennium appears innovative orientation of
clusters, which later became a key feature which
is responsible for the competitiveness of these regions. The innovative activity of companies in the
cluster is higher than outside the cluster.
Innovation clusters means groupings of independent undertakings - innovative start-ups, small,

Materials and methods
Some of the materials used in the research are
national and international legal acts, textbooks,
monographs, national and international conference proceedings and other publications specific
to the theme. The study is performed on selected
data and processed by the authors based on the
statistical yearbooks of the Republic of Moldova,
Eurostat and other publications that have provided meaning and relevant explanations in relation
to phenomena or processes that are produced on
the food market from our country. In the research
were applied specific methods and techniques of
economic investigations.
Results and discussions
The specificity of innovative clusters is that their
products are mainly for export, because of their
competitive on the world market.
The perspective of innovative clusters results
from a huge concentration in one area of industry,
business, investment, and research centers and this

concentration develops such advantageous traits
for competitiveness as receptivity to innovation,
faster growth of productivity, streamlining business, environmental management, etc.
Innovative cluster are characterized by following
advantageous features:
▪ the division of labor and specialization;
▪ the stable system of dissemination of new
knowledge, technologies and technological networks;
▪ the emergence of specialized suppliers;
▪ the cooperation between firms;
▪ the creation of consortia between groups of
firms;
▪ the availability of financial resources;
▪ the interaction with the infrastructure of
knowledge;
▪ the availability of quality human resources;
▪ the entry of region to the world market with
competitive products.
In world practice, there are many innovative
clusters that demonstrate performance through
successful activity on the national and international
market. Successful examples of innovation clusters
are reflected in table 1.
At present, the European Union pays considerable attention to cluster strategies as to an effective
instrument of innovation development in the region. Over the past two decades, the dynamics of the
formation of new clusters has increased.
Table 1
Successful clusters on the global level

Country

Cluster

Main product

Germany

Baden–Wurttemberg

Automobiles

Pakistan

Sialkot

Surgical instruments

Brasilia

Sinos
Criciuma
BentoGoncalves

Shoes
Ceramics
Furniture

India

Bangalore
Tiruppur, Ludhiana

Electronics and software
Textiles

Source: Riccardo Leoncini, Development and Local Systems of Production

According to the majority of economic experts,
in the developed countries clusters contribution to

GIP income is more than 50%. The number of clusters by country is as follows:
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medium and large undertakings as well as research
organisations - operating in a particular sector and
region and designed to stimulate innovative activity by promoting intensive interactions, sharing of
facilities and exchange of knowledge and expertise and by contributing effectively to technology
transfer, networking and information dissemination among the undertakings in the cluster.
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Fig.1. Number of clusters in some countries.

For example, Silicon Valley in USA, main products of which are computer hardware and software, microprocessors, mobile devices, biotechnology
and other.
The creators of Silicon Valley are, supposedly, the
pioneers in the application of the cluster approach.
On the territory of Silicon Valley are located about:
▪ 87 000 companies,
▪ 24 research centers,
▪ and 4 major universities.
About 180 venture capital firms provide services
and 700 banks finance their activities of individual
companies. Silicon Valley is a classic example of
fruitful cooperation of academia and business and
personnel exchanges between research centers
and the business sector. Silicon Valley is the leader
of the country’s exports, and many developed and
developing countries are trying to copy it experience. Silicon Valley shows prospect creation and
functioning of innovation clusters. The perspective
of cluster is evidence by the fact that in the USA
more than half of the enterprises work within the
framework of cluster, and the share of GIP produced
in them, is more than 60% [3].
Meanwhile in some countries the process of
clustering is focused on one or few branches of
economy that are considered as strategic sectors
for their development.
Thus innovative cluster in a certain region are
very specialized as, for example, in Chile there are
wine and salmon clusters that demonstrates successful activity.
Due to some similarities within main exports
of the countries we will consider Chile as the new
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wine region, which becomes possible because the
clusters were formed.
Wine production has grown by 63% in the period
from 1990 to 2000, also increased significantly revenues from exports of wine: in 1984, the amount of
income from exports was U.S. $ 10 million, while in
2002 already stand for 602 million dollars [4]. Chile
becomes one of the leading countries-exporters of
wine, overtaking Germany, Portugal and the USA.
By volume of wine production Chile is on the 11th
place in the world, behind countries such as Portugal and South Africa.
Significantly increased the area covered by vineyards: in 1996, the area amounted to 56,003 hectares in 2001 - 106,971 hectares. [5] The creation
of the wine cluster contributed to this. Chili’s wine
innovative cluster is formed from a large number of
interdependent actors such as:
▪ Association (Corporacion Chilena del Vino, Vinas de Chile, Wines of Chile)
▪ Educational institutions (8 universities Chile
strongly related to wine industry)
▪ Governmental organizations and agencies
▪ Research centres (Centro de Vino UC, Fundacion Chile and other)
▪ Specialized programs of interaction
▪ Industry media
▪ Suppliers and contractors
▪ Vineyards and wineries.
The experience of wine innovative cluster in
Chile shows:
ü the availability of natural conditions and support from the state
ü the wine cluster is oriented on the export of

Thus, we can conclude that the Chilean wine
cluster is a combination of the qualities of agricultural clusters and clusters of natural resources, export-oriented.
Another successful example of wine innovative
cluster could be considered the is Australian wine
cluster.
Onwards is illustrating the history of development of the Australian Wine Cluster:

Fig.2. The history of development of the Australian Wine Cluster.

Thus we can observe that the process of cluster
development usually took from 50-ty to 60-ty years
period. During this time cluster system must pass
several mandatory steps, where each previous one
is just a milestone on the long way of development

and each new one is coming as a necessity for all
involved in this process in order to evolve into an
industrial district.
The successes of the Australian Wine Cluster
demonstrate trade data as in figure 3:

Fig.3. The trade data of the Australian Wine Cluster
Source: UN statistics about trade
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production, the selected orientation on exports initially is correct
ü in wine cluster is a group of dominant wineries
ü essential role play organisation, association
ü in wine cluster are installed quality standards
for wine
ü educational and research segment of the
cluster is well developed
ü state pays attention to the development of
winemaking industry
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Experience of Republic of Moldova
There are many debates on clusters in Republic
of Moldova. Some international agencies like UNDP
consider the existence of production clusters while
others conclude just a concentration of similar
companies that hardly could be viewed as the minimum condition for clustering process.
At the present time in the economy of Republic
of Moldova there are a small number of economic
agents which lead innovative business.
Innovative entrepreneurship in Moldova is
underdeveloped. This can be explained by low
consumer demand, underdeveloped research potential of the national economy, the deficiency of
venture capital and firms that have been able to
finance risky innovation activity. Moldovan experts
consider as more innovative following industries,
which could become a priority for entrepreneurship development: information technology, food
production, agriculture, tourism, telecommunications, wine making, construction materials, nanotechnology and new materials, design and beauty
industry, biotechnology, and medicine.
The Academy of Sciences of the Republic of Moldova was developed in August 2010 and proposed
for public comment a draft concept of innovative
entrepreneurship up to 2020, the implementation
of which should lead to a restructuring of the Mol-

dovan economy and accelerating the development
of innovative business [6].
In October 2010, in Chisinau a round table providing subject “The creation and development of
clusters in RM” was organized, within the framework
of which was identified the following priorities for
the creation of clusters in Moldova:
▪ introduction of the concept of “cluster” in the
documents defining the economic strategy of the RM
▪ selection of public institutions, which should
be the basis of future clusters
▪ identification of industries, which will benefit
the state support in the creation of clusters
▪ identify areas of enterprise development, which is planned to provide state support for “clustering”
▪ elaboration of educational materials to create
clusters to assist entrepreneurs
Innovative enterprises in Moldova just began to
be developed.
Moldova doesn’t have innovative clusters, but
there are three “scientific-technological park” and
innovative incubator, designed to enhance the
effectiveness of the implementation of research
results into production, bringing to the consumer
competitiveness of industrial products and services
based on innovation. The creation of innovative
clusters in agriculture seems to be the most appropriate for Moldova.

Table2
Characteristic of science and technology parks, innovation incubator of Moldova.
Name of science and technology
parks, innovation incubator

Specialization

Number of residents

«Academica»

Universal

26

«InАgro»

Intensive and ecologic agriculture

17

«Micronanoteh»

Microelectronics and nanotechnology

Selection of residents

«Inovatorul»

Universal

7

Source: http://aitt.asm.md

Among the main economic activities in Moldova
that feet somehow main criteria for cluster is wine
industry.
The wine industry is one of the most important
industries in the Republic of Moldova. The creating
of wine innovative clusters for Moldova is the most
affordable. Wine and related (distilled) products represent Moldova’s second most important foreign
exchange earner, after workers’ remittances. It ac-
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counts for roughly one-fourth of total (gross) merchandise exports and for an even greater percentage in value-added terms. The share of this sector in
industrial employment is roughly 25 percent, and
probably even higher if the cluster as a whole (including bottles, labels, laboratories, and the like)
is considered. Semi-dry and semisweet wines account for 75 percent of total production, dry table
wines for 10 percent, sparkling wines for another 10

contribute development of viticulture and winemaking enterprises and regions of Moldova, increase
competitiveness of Moldovan vine and wine products in the domestic and global market that will
only favor the growth of the economy of Moldova
in general.
In the creation of wine innovation clusters Moldova must refer to the international experience, namely
the wine cluster Chile and Australian wine cluster.
Conclusions
For successful clustering Republic of Moldova
need to develop measures that will contribute to
the development of innovative business that can
be achieved by:
» improvement of legislation and the development of innovation infrastructure
» formation in the country techno parks, business incubators, research centers
» engaging in innovative sphere of private capital, including sources of small businesses
It is necessary to develop innovative projects,
which subsequently lead to the creation of innovation clusters. As part of an innovative project it is
necessary developing of the basic elements of the
cluster, as follows:
» financial infrastructure (private investors,
venture capital funds and direct investment)
» scientific and educational infrastructure (research universities, institutes, laboratories), which is
a supplier of the necessary specialists, developers
of new knowledge and ideas
» supporting infrastructure (business incubators, technology parks, industrial parks), which
create the conditions for the rapid development of
innovative projects
» information structure, which create conditions for the effective exchange of information,
knowledge and experience
Minimum condition for the success of clustering
is the development of comprehensive measures
which determine the interaction of 3 components:
▪ business environment
▪ scientific environment
▪ government
It is also necessary to establish effective communication, especially innovation and entrepreneurial
environment that contribute mutually beneficial
cooperation.
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percent, and fortified wines for 5 percent. Some 93
percent of total production is exported [7].
The creation of wine innovation cluster can be
a powerful input for economy development of RM.
For developing of this cluster it is necessary to collect all engaged structures. The creation of wine
innovation cluster is important step for the competitiveness increase of wines of RM. The creation
of wine cluster will strengthen the position of the
export market.
For the creation of wine innovation cluster in RM
almost all the components has, namely:
» The companies, factories producing wine
(226)
» 147 000 hectares of vineyards
» Wineries
» Technological equipment (61companies)
» Laboratory equipment (5 companies)
» The Academy of Science of RM
» National institute of wine and grape
» Exporter and producers Association of Moldovan wines
» Oenologists Union of Moldova
» Public and state unions and organizations
» Moldovan wine guide
» Auxiliary materials for wine treatment (22
companies)
» Glass packaging (10 companies, 1 Glass factory)
» Closures materials (18 companies)
» Labels (10 companies)
» Cardboard packaging (3 companies)
» Transport services
» Nurseries (37 companies)
An integral part of the wine cluster must be scientific support, and scientific institutions should be
directly involved in cluster formations.
The viticulture and winemaking enterprises should work close with academic institutions serving
on the principles of scientific marketing and targeted funding. The organs control for wine cluster
should be created, such as board of directors, which
would coordinate the work of wine cluster.
If a wine farms and wine enterprises will form
a wine cluster then own financial infrastructure
it’s possible to be created and the special service
centers of various activities, which can successfully complete on the market. The cluster model of
organizing the viticulture and wine production will
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Grupurile inovaţionale – model de dezvoltare
a industriei. În lucrare sunt examinate perspectiva,
particularitățile și avantajele grupurilor inovationale, impactul acestora asupra economiei țării. Sunt
menționate unele exemple de succes privind formarea grupurilor inovationale la nivel global. Autorul lucrării indică necesitatea trecerii economiei Republicii
Moldova la modul de dezvoltare inovațional, aplicării realizărilor științifice în sectorul real al economiei,
dezvoltării științei, tehnologiei și inovării. Sunt prevăzute industriile de perspectivă, care pot fi potențiale
pentru întreprinderile inovatoare din Republica Moldova. Lucrarea identifică prioritățile creării grupurilor
inovaționale în Republica Moldova.

ABSTRACT

Innovation Clusters – Model for Industry
Development. The paper studied the perspective, particularities and advantages of innovation clusters, the impact of innovation clusters on
the country economics. The successful examples
of cluster formation on the global level are been
considered. The paper indicated the necessities of
conversion the economy of Republic of Moldova
to the innovation way of development, the necessities of using scientific achievements in the real
sector of economy, the necessities of science, technology and innovation. There are allocated perspective industries, which can be prospective for
innovative enterprises in Republic of Moldova. The
paper is identified priorities for the clusters creation in Moldova.
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РЕФЕРАТ

Инновационные кластеры – модель развития промышленности. В работе изучены перспективы, особенности и преимущества инновационных кластеров, влияние инновационных
кластеров на экономику страны. Также приведены примеры успешного создания инновационных кластеров на глобальном уровне. В статье
подчеркивается необходимость перехода экономики Республики Молдова к модели инновационного развития, необходимость использования научных достижений в реальном секторе экономики, а также говорится о потребностях науки, технологии и инноваций. Представлены перспективные отрасли, обладающие потенциалом для развития инновационных предприятий Молдовы. В
работе определены приоритеты создания инновационных кластеров в нашей республике.
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D

ATELE STATISTICE DIN ULTIMII ANI DEMONSTREAZĂ O
AGRAVARE A SITUAŢIEI PRIVIND RAPORTUL DINTRE NU-

ÎMM ÎNREGISTRATE
1), ÎNTREPRINDERI PROFITABILE ȘI NEPROFITABILE (TAB. 2), INCLUSIV ÎN FUNCŢIE DE MĂRIMEA ACESTORA,
MĂRUL DE ÎNTREPRINDERI DIN SECTORUL
ȘI LICHIDATE (TAB.

VERSUS STATISTICA DIN DOMENIUL PROPRIETĂŢII INTELECTUALE

(TAB. 3).

|

ALEXANDRU GRIBINCEA, STUDENT,
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O cauză acceptată a situaţiei create ar fi lipsa
abilităţilor managerilor de a implementa și aplica
metodele moderne de gestiune în condiţii concrete, ceea ce ar însemna că problema principală este
situată nu în exteriorul sistemului managerial, ci că
aceasta ține mai ales de modul de gândire al antreprenorilor. Amintim, în acest context, că și cercetătorul H. Ford recunoștea faptul că managerii nu se
prea descurcă în management.

Tabelul 1
Raportul întreprinderi lichidate / înregistrate în perioada 2000-2015
Anul

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

31,7

25,9

29,3

14,0

21,0

21,8

16,7

30,3

45,3

Anul

2010

2011

2012

2013

2014

2015*

Lichidate /
Înregistrate,%

49,0

50,9

51.3

45,06

44,23

48,56

Lichidate /
Înregistrate,%

2000
37,6

Sursa: [15]
Notă:* date parţiale
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Tabelul 2
Datele despre numărul întreprinderilor în perioada 2005-2012
2012/
2009/
2012/
2005,% 2005,% 2009,%

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Total:

33 141

36 158

39 987

42 121

44 633

46 704

48 541

50 681

+52,9

+34,7

Cu profit

13 589

14 503

16 740

19 102

17 838

20 229

21 651

19 307

+42,1

+31,3

+8,2

Cu pierderi

15 377

17 195

18 543

18 858

22 462

22 011

22 462

26 547

+72,6

+46,1

+18,2
+26,9

Anul

Mari

Mijlocii

Мici

Мicro

+13,6

697

616

667

1 012

975

1 073

1 204

1 237

+77,5

+39,9

467

417

497

736

597

784

863

742

+58,9

+27,8

+24,3

219

192

161

262

364

274

325

481

+119,6

+66,2

+32,1

1 657

1 724

1 774

1 685

1 589

1 587

1 502

1 538

-7,2

-4,1

-3,2

1 044

1 093

1 260

1 207

948

1 135

1 051

910

-12,8

-9,2

-4,0

593

608

491

447

613

428

428

599

+1,0

+3,4

-2,3

6 440

6 544

7 194

8 329

8 264

9 132

9 194

9 570

+48,6

+28,3

+15,8

3 966

3 891

4 520

5 562

4 730

5 807

5 977

5 333

+34,5

+19,3

+12,7

2 229

2 400

2 396

2 507

3 283

3 024

2 939

3 958

+77,6

+47,3

+20,6

24 347

27 274

30 352

31 095

33 805

34 912

36 641

38 336

+57,5

+38,8

+13,4

8 112

9 102

10 463

11 597

11 563

12 503

13 760

12 322

+51,9

+42,5

+6,6

12 336

13 995

15 495

15 642

18 202

18 285

18 770

21 509

+74,4

+47,6

+18,2

Sursa: [17]

În psihologia gândirii se fac diferenţieri între
pragmatic și teoretic, reproductiv și productiv, cristalizat și fluid etc., iar în domeniul psihologiei muncii

și psihologiei organizaţionale, inteligenţa este considerată a fi cel mai bun predictor al performanţei
în muncă [7].
Tabelul 3
Titluri de protecţie eliberate de AGEPI

Sursa: [13]
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Rezultatele.

performanţa școlară obţinută este de 0,5, că dependenţa dintre performanţă și vârsta individului este
direct proporţională, că reușitele timpurii pot fi relaţionate cu reușitele ulterioare, că educaţia anterioară este bază pentru dezvoltarea abilităţilor ulterior
achiziţionate, că indicele inteligenţei nu corelează
în mod egal cu subiectele educaţionale ori statusul
ocupaţional etc. [3]. În același timp, performanţele
pot fi abordate ca achiziţii (Binet, Martinez) ceea ce
vine să demonstreze rolul primar al calităţii sistemului educaţional în ceea ce se numește calitatea inteligenţei ca produs al acestui sistem, privit ca factor
principal de formare a performanţei profesionale și
inteligenţei umane. În acest sens, este importantă
reevaluarea celor trei calităţi ale inteligenţei: entelica - capacitate generală; eficienţa - funcţie operaţională auxiliară, ce determină calitatea; evaluativă
- capacitate operaţională de bază, fiecare având
un potenţial de dezvoltare sub influenţa factorului
educaţional.
Metodologia. Ne-am propus să găsim diferenţele de calitate a cunoștinţelor, ca achiziţii, ale studenţilor anului I-III ai instituţiilor de învăţământ superior la specialităţile management și administrarea
afacerilor. Ca ipoteză de lucru am presupus existenţa diferenţelor între grupurile prelevate la probele
propuse de evaluare, elaborate în baza testului Amthauer (în limba rusă, varianta redusă).
Tabelul 4
Rezultatele măsurării inteligenţei cu ajutorul IST Amthauer

Tema 1

Tema 2

Tema 3

Tema 4

Tema 5

media

media

media

media

media

Grupa 1. Studenţii anul I

12.9

5,9

12,0

8,6

8,9

Grupa 2. Studenţii anul II

12,3

6,6

11,9

8,4

9,2

Grupa 3. Studenţii anul III
Sursa: Date proprii

12,5

7,1

11,2

8,5

9.9

Scale/Loturi

Concluzii. Valoarea obţinută pentru criteriul
Mann−Whitney U-test, în cazul comparaţiei: grupa
1/grupa 2 și grupa 2/grupa 3, a fost inferioară valorii
critice a criteriului, ceea ce infirmă ipoteza noastră și
condiţionează necesitatea unui nou demers pentru
investigaţii pe un alt vector [16].
Discuţii. De altfel, rezultatele investigaţiei vin să
susţină teoria marelui Lee Cronbach [4], precum că
inteligenţa nu este un lucru, ci este un stil de muncă
intelectuală. În acest sens, este nevoie de a regândi nu doar sistemul educaţional în ceea ce privește

formularea clară a conceptului calităţii standardelor
educaţionale în domeniu prin formularea precisă a
calităţilor inteligenţei solicitate, în funcţie de efectele reale ale procesului cunoașterii și învăţării în
aspectele sale organizaţional-tehnologice, metodologice și psihofiziologice. Evitând critica efortului de
ameliorare a stării sistemului educaţional naţional în
instituţiile de învăţământ superior, afirmăm, totuși,
că lipsa specialiștilor-tehnologi în educaţie este un
factor negativ ce determină reducerea nivelului de
calitate a corelaţiei dintre efort și eficienţă în inte-
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Termenul de inteligenţă provine de la latinescul
intelligere, care înseamnă a relaționa, a organiza și
presupune stabilirea relaţiilor între oameni, iar termenul de activitate intelectuală, ca proprietate pur
personală, înseamnă unitatea factorilor cognitivi,
rezultaţi din învăţare, și cei motivaționali, care până
în prezent nu au o abordare unică privind rolul și
locul lor în formarea inteligenţei antreprenoriale a
omului. Din punct de vedere terminologic, reiese că
inteligenţa depășește gândirea care, ca proces psihic,
stabilește relaţii la nivelul trăsăturilor și proprietăţilor
esenţiale ale obiectelor și fenomenelor, excluzând
relaţiile interpersonale. Complexitatea acestei laturi
a personalității o demonstrează și modul în care este
abordată ea în istoria filozofiei și psihologiei.
În teoria contemporană există trei niveluri de calitate a activității intelectuale, înţeleasă ca o gândire nestimulată din exterior [11]. Primul nivel, pasiv,
presupune că omul este captat de modelul de acţionare găsit. Al doilea presupune capacitatea omului de a-și analiza activitatea și de a căuta noi soluţii
de acţionare. Al treilea indică cel mai înalt nivel de
activitate intelectuală - de creație, când omul începe să caute soluţii pentru probleme independente
de activitatea sa cotidiană și pentru care el deja este
motivat din interior.
În managementul și psihologia ocupaţionale
este demonstrat că raportul dintre inteligenţa și
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riorul sistemului și la ieșire. În tab. 5 este prezentat conţinutul planurilor de studii la specialitatea
363.1 „Business și administrare” a trei instituţii de

învăţământ superior, considerate mari producători
de cadre din Republica Moldova la specialităţile pe
profilul economic.

Tabelul 5
Conţinutul planurilor de studii la specialitatea „Business și administrare”
a trei instituţii de învăţământ superior din Republica Moldova
Disciplina/ USM

Cod

Cod

Disciplina / UCCM

Cod

Disciplina /UASM

Anul I
f

Statistica

f

Matematici aplicate în economie

f

Matematică

f

Teoria economică I

F

Teorie economică I

f

Microeconomie

u

Modul socio-umanist
Sociologie / Psihologie

u

Cultură și civilizaţie europeană

g

Informatică

u

Dreptul afacerilor

f/f

Teoria businessului/ Istoria și teoria coop. de consum

f

Geografie economică a agriculturii mondiale

f

Bazele contabilităţii

f

Tehnologii în fitotehnie

f

Tehnologii în zootehnie

g

Limbi străine I

f

Macroeconomie

f

Matematică aplicată în economie

Fundamentele managementului
organizaţiei

f

Baze de date

g

Limba străină I

g

Limba străină de afaceri I

g

Educația fizică

g

Educația fizică

f

Marketing

s

Clasificare, standardizare, calimetrie și certificare a mărfurilor

f

Teorie economică II

f

Teorie economică II

g

TIC

f

Sistemele electronice de calcul

f

Matematică economică

f

Teoria probabilităţii și statistică
matematică

f

Monedă și credit

f

Statistică economică

g

Limba străină II

g

Limba străină de afaceri (II)

g

Educația fizică

g

Educaţie fizică (II)

g

Baze de date și sisteme expert
Protecţie civilă
Anul II

68

s

Management

f

Economia entităţilor economice

Economia coop. de consum/ EcoPI
sem2 nomia întreprinderii/ Economia
s/s/s/s comerţului/ Economia serviciilor

s

Economie agrară

s

Finanţe

PIV f/f Finanţe
Produse și servicii bancare

f

Tehnologii în horticultură

s

Principiile businessului

u/u

Bazele statului și dreptului/
Dreptul afacerilor

u/u

Drept economic /
Bazele statului și dreptului

s

MTO / Psihologie socială

sPI

Managementul prod.

s

Organizarea ergonomică și normarea muncii / Demografie și problemele migraţiei /Alt domeniu

sPI

Org. și normarea muncii

s/s

Sisteme inf. în admin. afacerilor /
Programe inf. în admin. afacerilor

u

Integrarea în UE și business internaţional

f/f

Economie regională și rurală/ Economie mondială

s

Managementul afacerilor

s

Managementul financiar

u/u
PII

Mediul european de afaceri/
Construcţie și economie europeană

s

Contabilitatea financiară

Contabilitate
PIII ff Contabilitate
în comerţ

u

Managementul RU / Drept civil și
codul muncii

| pu{lsslj{|zGZVYWX\

s

s

Managementul RU

s

Contabilitate

s

Management general

u

Comunicare în afaceri

s

Managementul serviciilor

g

Limbi străine 2

u

Etica profesională

s

Statistica

Management comercial

s

Managementul tehnologic în
agricultură

Marketing
serviciilor
PI ssss Marketingul
Marketingul industrial
Marketing în coop. de consum

s

Agromarketing

u

Filozofie
Anul III

s

Diagnostic managerial al firmei I /
Managementul proiectelor

s

Activitate bancară/ Retorica / Alt
domeniu

s

Managementul corporativ /
MI Managementul riscurilor în afaceri
Gestiunea structurilor corporative PIII ss Managementul financiar

u

Integrare europeană

s

Psihologia managementului în
afaceri /
Psihologia muncii

s

Psihologia și sociologia managerială

s/s

Analiza rapoartelor financiare/
analiza ec.+fin. a unităţilor
agricole

s/s

Managementul afacerilor/ Economia Moldovei

u/u

Știinţe filozofice / știinţe politice

Proiectarea sistemului de manas/s/m gement / Subsisteme manageriale ale firmei /Alt domeniu
S

Managementul riscurilor în
afaceri /
Gestiunea riscurilor manageriale

s/s

Managementul inovaţional /
Culturi naţionale și antreprenoriale

s/s

Diagnostic managerial al firmei
II /
Diagnostic și evaluarea RU

s/s

Managementul informaţional și
comunicare în afaceri / Managementul carierei

Pieţe de capital și operaţiuni burs/s/m siere
/ Piaţa muncii / Alt domeniu

s

MI
PIV

Managementul calităţii
Managementul aprovizionării
vânzărilor

PV
ss

Diagnostic economic al organizaţiei
Managementul investiţiilor

MII Managementul corporativ
PVI ss Managementul
micilor afaceri

MII
PVII
uu

Etica profesională
Tehnici promoţionale

LA

Introducere în specialitate

Finanţele unităţilor agricole

s/s

Managementul unit.agric. /
Managementul întrepr. agroalimentare

s/s

Managementul calităţii /monedă
și credit

Iniţierea afacerii

Managementul financiar/ conm/m sultanţă
și inovare
Econometrie / Modelarea procem/m sului
ec. în agricultură

u

Etica profesională

Limba română
Limba străină II

LA

Tehnici promoţionale

Sport și ed. fizică (secţii)
Bazele cercetărilor știinţifice

Limbi străine pentru afaceri

Geopolitică
Organisme economice internaţionale
Logistică
Economie și integrare economică
europeană

Comportamentul consumatorului

u/u

Pieţe de capital și operaţiuni de
bursă. Previziune social-economică.
Managementul internaţional.
Tehnica plăţilor și finanțării tranzacţiilor internaţionale.
Investiţii internaţionale

s/s

Managementul aprovizionării și
vânzărilor / Economia comerţului

agrară a RM / Politica
m/m Politica
agricolă a UE
s/s

Managementul internaţional /
Managementul strategic

administrării pum/m Managementul
blice / Managementul serviciilor
g

Tehnici de comunicare și negociere

Sursa: [20];[19]; [18]
Legendă: g - disciplina generală; u - umanistă; s - de specializare, m - modul; P - pachet; LA - la alegere.

Dacă pornim de la ipoteza de apreciere a calităţii
planurilor de studii din punctul de vedere al calităţii
impactului asupra formării abilităţilor manageriale,
admițând că inteligenţa managerială este condiţio-

nată de formarea preponderent umanitară, activitatea profesională managerială fiind definită ca bazându-se pe oameni, pe influenţa asupra oamenilor etc.,
atunci, conform datelor din tab. 5, cele mai slabe po-

pu{lsslj{|zGZVYWX\G|G 69

wyvwypl{h{lhGpu{lslj{|hsĈGŤpGmhj{vy|sG|thu
pu{lsslj{|hsGwyvwly{GhukGo|thuGmhj{vy

Managementul calităţii /
s/s/m Corespondenţa și birotica /Alt domeniu
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ziţii revin planurilor elaborate de Universitatea de Stat
(USM) (coraportul numărului de discipline „u” este:
5/9/6). Iar dacă ne raportăm la cea de-a doua componentă a managementului – componenta inovativă ca
activitate bazată pe căutarea continuă de noi soluţii,
atunci coraportul numărului de discipline ce reflectă
subiectele managementului inovaţional sau managementul proprietăţii intelectuale este: 1/1/1.
Ar mai există o abordare în aprecierea planurilor
– din punctul de vedere al asigurării corelaţiei dintre
performanţa școlară și indicele de inteligenţă dezvoltat vs. subiectele studiate, ținându-se cont de relaţionarea slabă demonstrată de investigaţii, menţionată
mai devreme, și oportunităţile (discipline la libera
alegere) standardelor educaţionale prin Acordul de
la Bologna. Din această perspectivă, pe poziţii mai
bune se situează Universitatea Cooperatist-Comercială (UCCM), coraportul dintre numărul de discipline
la libera alegere fiind următorul: 3/15/0.
Pe de altă parte, la evaluarea calităţii produsului
ori procesului (conform cerinţelor ISO 9000), este
necesară analiza cărţii tehnologice, nerespectarea
căreia cauzează abaterile de la obiectivele calităţii
stabilite. Astfel, în conformitate cu acest criteriu, cea
mai joasă apreciere a obţinut-o planul USM, unde
principiile tehnologice de succesiune operaţională, în special, ordinea calendaristică-tehnologică
a disciplinelor de specializare, dar și principiile de
relaţionare a disciplinelor umaniste și de specialitate, nu sunt respectate. Menţionăm că, în prezent,
reformarea sistemului educaţional economic se

caracterizează prin activităţi de prim-rang, de suprafaţă, ceea ce afectează în mod evident calitatea
sistemului în general. Lipsa condiţiei obligativităţii
certificării calităţii în învăţământul economic la specialitatea 363.1 o considerăm drept o cauză esenţială a neconformităţii calităţii prestaţiei educaţionale
scontate. Aceasta situaţie nu impune „producătorilor” necesitatea unei analize sistemice a profilului
calităţii produsului, aspectelor economice ale noncalităţii și a costului acestora pentru societate, competitivitatea fiind construită pe imaginea istorică a
instituţiilor, inducând astfel în eroare consumatorul
serviciilor educaţionale și lansând pe piaţă servicii
nonconforme sau imitaţii.
În același timp, controversele între adepţii diferitor specializări și școli în ceea ce privește modelele
psihometrice ale structurii inteligenței, naturii și
modurilor de manifestare a comportamentului inteligent, continuă (tab. 6). Astfel, psihologul american
L.L. Thunstone [9] stabilește mai mulţi factori ai inteligenţei: de raţionament (deductiv și inductiv); de memorie; de capacitate de calcul; de rapiditate perceptuală; de operare spaţială; de înţelegere a cuvintelor
și de fluenţă verbală. Iar Howard Gardner [2] consideră că inteligenţa are o natură multiplă, punând în evidenţă posibilitatea echivalării valorii aptitudinilor în
diversitatea lor: cele lingvistice – cu deprinderile verbale; logico-matematice – cu numere și modele logice; spaţiale – aptitudini vizuale; cinestetic corporale;
muzicale; naturaliste; înţelegerea unic-interpersonală – empatie; cunoașterea sinelui – intrapersonală.
Tabelul 6
Evoluţia conceptelor și definiţiilor inteligenţei

Autori

70

Concepte și definiţii

Socrate, Platon

Inteligenţa îi permite omului să înţeleagă ordinea lumii și de a se conduce pe sine însuși.

Georg Wilhelm Friedrich
Hegel, 1807

Inteligenta - un gardian al întregii vieți psihice; «adevărul și raţionalitatea inimii și voinței se pot găsi
numai în universalitatea inteligenţei și nu în singularitatea sentimentului».

C. Sperman, 1904

În seria aptitudinilor umane există un factor G (general), ce participă la efectuarea tuturor fenomenelor de activitate, și numeroși factori S (speciali), care corespund, operaţional, numai condiţiilor concrete ale activităţii respective (știinţifice, artistice, sportive etc.).

Alfred Binet și Théodore
Simon, 1905

Inteligența este măsurabilă; inteligența se manifestă ca rapiditate în învățare; inteligența se leagă de
randament.

Stern,1911

Conceptul QI - psihometric a trecut termenul de vârstă mentală pe un plan secund.

Vîgoțki,1925

Propune soluţia problemei de localizare a funcţiilor superioare psihice ca unităţi superioare de structură a creierului.

George William Humphrey, 1932

Inteligenţa - repertoriul cunoștinţelor și priceperilor intelectuale, disponibile pentru o persoana la un
moment dat.

Robert W. White, 1948

Eficienţa adaptării este în funcţie de nevoia de a fi competent și eficient.

Lee Cronbach, 1951

Inteligenţa - nu este un lucru, ci este un stil de muncă intelectuală.
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Robert Glaser, 1962

Inteligenţa - competenţa și performanţa intelectuală.

Guilford,1967

Inteligența - un produs al unei serii de factori încadrați în schema tradițională a elaborării informației
cu structură tridimensională: stimul - organism - răspuns, abilitate necesară procesării informației.

O entitate este inteligentă dacă are un model adecvat al lumii, dacă este destul de înzestrată pentru a
John Mc Carthy, Patrick J. răspunde unei largi varietăți de întrebări pe baza acestui model, dacă poate să-și procure informațiile
din lumea exterioară când are nevoie și poate să realizeze anumite operații în mediul înconjurător
Hayes, 1969
cerute de obiectivele sale și permise de posibilitățile sale fizice.
Jerome Bruner,1978

Inteligenţa - un proces achiziţionat.

Raymond Bernard Cattell, 1971

Abilităţile cognitive sunt structurate pe trei niveluri ierarhice: cel mai înalt nivel - factorul G, pe nivelul
din mijloc - 10 abilităţi mai cuprinzătoare, la nivelul de la bază - 70 de abilităţi specifice.

Hans Eysenk, 1979

Inteligenta derivă din transmiterea informaţiilor prin cortex.

N.V. Findler,1979

Un sistem este considerat că are proprietatea de inteligență, pe baza comportării sistemului, dacă se
poate adapta singur la situații noi, are capacitatea de a raționa, de a înțelege legăturile dintre fapte, de
a descoperi înțelesuri și de a recunoaște adevărul. De asemenea, ne așteptăm ca un sistem inteligent
să învețe, deci să-și îmbunătățească performanțele pe baza experienței trecute.

Anne Anastasi, 1983

Inteligenţa - o calitate a comportamentului; un comportament inteligent este adaptiv, reprezentând
moduri efective de adaptare la cerinţele schimbătoare ale mediului.

Jonathan Baron,1985

Inteligenţa reprezintă un set de abilităţi implicate în atingerea, realizarea scopurilor alese, în mod
raţional.

Detterman și Sternberg,
1986

Inteligenţa are natura triplă după localizare: în interiorul individului; în mediu; în interacțiunea individ
- mediu.

Howard Gardner, 1989

Nu există o singură inteligenţă, ci inteligenţe multiple, independente: lingvistică, logico-matematică,
muzicală, chinestezică, interpersonală, intrapersonală.

John W. Berry, 1990

Inteligenţa - produsul final al dezvoltării individuale în domeniul psihologic cognitiv, distinct de domeniile afective si motivaţionale.

John Carroll, 1993

Teoria abilităţilor cognitive: domeniile în care inteligenta este aplicată sunt în special domeniul academic și tehnic, domeniul practic și domeniul social; inteligenţa definește capacităţi cognitive, excluzând tendinţele motivaţionale și capacităţile fizice.

Montaigne

Inteligența - forma imaginii eronate despre oameni și lume; inteligenţa trebuie să se centreze pe sine
însăși și opiniile cu privire la relaţiile dintre inteligenţă și alte funcţii psihice, sunt împărţite.

Kant

Inteligenţa este în uniune cu sensibilitatea, numai din această întrepătrundere totală și absolută izvorând cunoașterea.

Leonardo da Vinci

Inteligența este legată de sensibil (înaintea lui Kant).

Cadillac

Toate cunoștinţele vin prin simţuri - inteligenţa apare ca un distilator, ca un mecanism ce permite
rafinarea materialului brut furnizat de simţuri.

Pascal

Inteligenţa este inhibată de afectivitatea debordantă.

Descartes

Inteligenţa - mijlocul de a achiziționa o știinţă perfectă privitoare la o infinitate de lucruri. Inteligența:1.
sistem complex de operații; 2. aptitudine generală.

Schopenhauer

Inteligenţa - subordonata voinţei, singurul element primar și fundamental.

Leibniz

Inteligenţa - expresie a efortului evolutiv al conștiinţei.

Sternberg

Există două tipuri de teorii ale inteligenţei: teorii implicite și teorii explicite. Teoriile explicite sunt
construcții ale unor specialiști (psihologi, sociologi, etc.) bazate pe date colectate din performanţele
cuantificabile (mai mult sau mai puțin), obţinute la sarcini care se presupune că măsoară funcţionarea intelectuală. Teoriile implicite sunt construcții care există în minte sub formă de definiţii sau alte
forme, trebuiesc descoperite, nu inventate, pentru că deja există în mintea oamenilor; condiţionează
diferenţele interculturale în conceptul de inteligenţă.

M. Martinez

Modelul celor 3 E. Inteligența - concepută ca un set de competențe specifice, iar testele de inteligență
nu fac decât sa măsoare nivelul de dezvoltare al acestor componente; inteligenţa poate fi învăţată.

C. Constantinescu, 2007

Inteligența - capacitatea de manipulare și operare a datelor grafice, matematice, logice, lingvistice si
abstracte.

Inteligența - atât fapt real, cât și potențial, atât proces, cât și aptitudine sau capacitate, atât formă și
atribut al organizării mintale, cât și a celei comportamentale.
Sursa: Adaptare [8] și [12]

Paul Popescu-Neveanu
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Jean Piaget, 1956

Inteligenţa - o caracteristică epistemologică genetică; aptitudine generală cu o anume bază nativă.
Adaptarea este echilibrarea dintre asimilarea informaţională la schemele preexistente și acomodarea
sau restructurarea impusă de noile informaţii ce nu se potrivesc perfect cu vechile scheme. Echilibrarea identificată ca inteligenţă se produce precumpănitor în baza acomodărilor, restructurărilor sau
reorganizărilor mentale.
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Existenţa unei complexități de factori ce definesc inteligenţa umană a fost susţinută de mai
mulţi autori (E.L. Thorndike, L.L. Thurstone, J.P.
Guilford) [8], fapt ce a generat apariţia modelului
ierarhic, materializat într-o multitudine de teorii

ale unor cunoscuţi psihologi (Holzinger, Vernon,
Catell, Caroll). Și doar în anul 2004, Schaufeli a
identificat cinci tipuri de cercetări specifice (tab. 7)
și patru niveluri de analiză în cadrul unei noi specializări ale psihologiei.
Tabelul 7
Tipurile de cercetări din domeniul psihologiei ocupaţionale

Cercetare explicativă
Orientare

Teoretică

Proces

Ciclu empiric

Metodă

Cercetare descriptivă

Dezvoltare de
instrumente

Schimbare
organizaţională

Cercetare
Acţiune

Centrată pe probleme specifice
Non ciclică
Empiric-analitic

Ciclu reglementat
Empiric-analitic, cercetare acţiune, studii de caz

Scop

Generare de cunoaștere

Ilustrare de situ- Dezvoltarea de
aţii
instrumente

Publicaţii

Reviste știinţifice

Reviste știinţifice și profesionale

Rapoarte pentru companii

Profesioniștii

Organizaţiile

Grup ţintă Comunitatea știinţifică

Evaluare

Planificarea schimbării

Sursa: [10]

Astfel, la nivelul de analiză individuală, sunt
abordate mecanisme de apărare la stres, la nivelul
al doilea este abordat postul de lucru prin analiza
supraîncărcării muncii și rolul controlului, la nivelul
al treilea, cel organizaţional, este abordat conflictul
de rol, injustiţia organizaţională etc., iar la nivelul
extern sunt analizate evenimente de viaţă, precum
și stresul generat de cadrul privat. Astfel, domeniul
cercetărilor a migrat spre relaţia dintre psihologia

ocupaţională – psihologia organizaţională – managementul resurselor umane.
În acest sens, instrumentul principal al psihologiei ocupaţionale (tab. 8) devine evaluarea, iar cele
mai populare metode de evaluare – anchetele centrate pe cuantificarea factorilor de risc și de stres
psihosocial la nivel organizaţional, metode de testare pentru analiza dimensiunilor inteligenţei [5].
Tabelul 8
Dimensiunile inteligenţei în teste de structură a inteligenţei IST

Modul de Bază
(1) Inteligență verbală

(V: abilități de raționament relaționate cu limbajul)

(2) Inteligență numerică

(N: abilități de raționament numeric)

(3) Inteligență figurală

(F: abilități de raționament figural-spațiale)

(4) Raționament

(R: raționament logic cu cunoștințele)

(5) Cunoștințe codificate verbal

(VK)

Modulul Extins
(6) Cunoștințe codificate numeric

(NK)

(7) Cunoștințe codificate figural

(FK)

(8) Cunoștințe

(K: cunoștințe cu o componentă de raționament logic)

(9) gf

(gf: inteligență fluidă, sau raționament fără cunoștințe)

(10) gc

(gc: inteligență cristalizată, sau cunoștințe fără o componentă de raționament)

(11) g

(g: inteligență generală)

Indici generali

Notă: Preluat după Tabelul 1.1 (Liepmann et al., 2011, p. 16)
Sursa: [5]
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Inteligența, ca sistem complex de operații, condiţionează modul general de abordare și soluţionare a situaţiilor, sarcinilor si abilităţilor, printre
care: adaptarea la situaţii noi, deducţia și generalizarea, corelarea și integrarea într-un tot unitar a
părţilor, consecinţele și anticiparea deznodământului, compararea rapidă a variantelor acţionale și
reţinerea celei optime, rezolvarea corectă și ușoară
a unor probleme cu grade crescânde de dificultate,
toate acestea formează complexul de abilităţi necesare funcţiilor manageriale [3]. Astfel, totalitatea
acestor abilităţi și operaţii trebuie să condiţioneze
distingerea a trei caracteristici fundamentale ale
inteligenței ca o calitate ce caracterizează întreaga
activitate mintală:
1. capacitatea de a soluționa situațiile noi;
2. rapiditatea, mobilitatea, flexibilitatea;
3. adaptabilitatea adecvată și eficientă la împrejurări.
Concluzii. Pornind de la rezultatele investigaţiei realizate, am putea afirma că nu există diferenţieri esenţiale ale nivelului aptitudinal general al
subiecţilor, însușirilor lor native, precum și a abilităţilor mintale generale.
De altfel, rezultatele investigaţiei demonstrează
teoria conform căreia inteligenţa nu este un lucru,
ci este un stil de muncă intelectuală, iar în acest
sens este nevoie de a regândi și de a stabili cu precizie calităţile inteligenţei solicitate, în funcţie de
efectele reale ale procesului cunoașterii și învăţării
în aspectele sale organizaţional-tehnologice, metodologice și psihofiziologice.
Există o serie de factori de constrângere a procesului de asigurare a calităţii serviciilor educaţionale în domeniu, a lansării pe piaţa serviciilor
educaţionale a produselor neconforme, principalul factor fiind lipsa specialiștilor certificaţi în tehnologia școlii superioare economice.
Aplicarea teoriilor moderne privind inteligențele multiple ar permite într-un context interdisciplinar să fie dezvoltate abilităţile specifice fiecărui
tip de inteligenţă, versus profilul calităţii așteptate pentru specialitatea ”Administrarea afacerilor”,
planurile de studii fiind concentrate pe asigurarea
complexă a abilităţilor verbale, logice și tehnologice-inovaţionale.
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REZUMAT

Standarde educaţionale în antreprenoriat.
Antreprenoriatul intelectual și diagnosticul gradului de pregătire a studenţilor cu ajutorul IST
Amthauer. Constatând o lipsă acută a abilităţilor
managerilor de a implementa și aplica metodele
moderne de gestiune în condiţii concrete, autorii
prezentei investigații concluzionează că problema
principală este situată nu în exteriorul sistemului
managerial, ci că aceasta ține mai ales de modul de
gândire al antreprenorilor. Rezultatele investigaţiei
demonstrează teoria precum că inteligenţa nu este
un lucru, ci este un stil de muncă intelectuală, iar în
acest sens este nevoie de a regândi și de a stabili
cu precizie calităţile inteligenţei solicitate, în funcţie
de efectele reale ale procesului cunoașterii și învăţării în aspectele sale organizaţional-tehnologice,
metodologice și psihofiziologice. Aplicarea teoriilor
moderne despre inteligențele multiple ar permite
într-un context interdisciplinar să fie dezvoltate
abilităţile specifice fiecărui tip de inteligenţă, versus profilul calităţii așteptate pentru specialitatea
”Administrarea afacerilor”, planurile de studii fiind
concentrate pe asigurarea complexă a abilităţilor
verbale, logice și tehnologice-inovaţionale.
ABSTRACT

Educational standards in entrepreneurship, intellectual entrepreneurship and the diagnosis of the
preparedness of students using the Amthauer IST.
Noting a severe lack of managers' ability to implement and apply modern management methods in
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specific circumstances, the authors of the present
investigation conclude that the main problem is not
located outside the management system, but resides mainly in the entrepreneurs` way of thinking. The
outcome of the investigation proves the theory that
intelligence is not a thing but a type of intellectual
work, and in this respect there is the need to rethink
and pinpoint the qualities of the intelligence required, depending on the real effects of the process of
knowledge and learning in its organizational- technological, methodological and psycho-physiological
aspects. The application of modern theories about
multiple intelligences would allow in an interdisciplinary context the development of specific skills for
each type of intelligence versus the expected quality
profile for specialty "Business Administration", the
study plans being focused on complex assurance of
verbal, logical, technological and innovative abilities.
РЕФЕРАТ

Образовательные стандарты в области предпринимательства. Интеллектуальное предпринимательство и диагностика готовности студентов с помощью ТСИ Амтхауэра. Выявив острую
нехватку способностей и умений руководителей внедрять и применять современные методы управления в конкретных условиях, авторы настоящего исследования пришли к выводу, что главная проблема находится не за пределами системы управления, но в основном коренится в способе мышления предпринимателей. Результаты исследования доказывают теорию, согласно которой интеллект – это не вещь,
а якобы стиль интеллектуального труда, и в этой
связи необходимо переосмыслить и с точностью определить характеристики затрачиваемого интеллекта в зависимости от реальных эффектов процесса познания и обучения в своих
организационно-технологических, методических и психофизиологических аспектах. Применение современных теорий многочисленных интеллектов позволило бы в междисциплинарном
контексте развить специфические способности
для каждого вида интеллекта, в отличие от профиля ожидаемого качества для специальности
«Управление бизнесом», при этом учебные планы сосредоточены на комплексное обеспечение вербальных, логических и технологическиинновационных способностей.
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CNAA: A DIPLOMELOR DE DOCTOR

SAU DE DOCTOR HABILITAT ÎN DIVERSE DOMENII ALE ȘTIINŢEI,
ATESTATELOR DE PROFESOR UNIVERSITAR SAU PROFESOR CERCE TĂTOR, DE CONFERENŢIAR UNIVERSITAR SAU CONFERENŢIAR CERCETĂTOR

– DOVADĂ CĂ PERSOANELE RESPECTIVE AU ÎNSCRIS ÎN

PALMARESUL LOR REALIZĂRI PROFESIONALE SEMNIFICATIVE.

Totodată, altă pleiadă de tineri cercetători, care
au susţinut doctoratele în străinătate și au revenit la
baștină pentru a munci în continuare în ţara lor, trec
procedura de recunoaștere și echivalare a diplomei
de doctor în știinţe. Ca rezultat, ei obţin certificatul
de confirmare a gradului de doctor.
În cadrul recentului eveniment de o atare
semnificație și anvergură, academicianul Valeriu
Canţer, președintele Consiliului Naţional pentru
Acreditare și Atestare, a lansat în discursul său de
felicitare opinii ce vizează situaţia din societatea
noastră și care vor fi utile pentru activitatea noilor
cadre știinţifice de înaltă calificare.
Astfel, oratorul a accentuat că ar fi cazul ca și diriguitorii noștri să conștientizeze faptul că fără re-

surse umane de bună calitate societatea noastră nu
va putea progresa. Anume în acest contingent se
înscriu cercetătorii și cadrele universitare, posesorii
gradelor știinţifice și titlurilor știinţifico-didactice.
Domnul acad. V. Canțer și-a exprimat nedumerirea vizavi de faptul că pe platformele de comentarii
și pe unele bloguri de pe Internet mulţi își dau cu
părerea precum că noi am avea în ţară prea mulţi
doctori în știinţe. Opinia lor este absolut greșită, fiind combătută chiar de indicatorul aplicat în toate
statele din lume – numărul de doctori în știinţe la
100 mii de locuitori. Conform acestui reper, pe ultimele 4 locuri se află Cipru, Malta, Turcia și Macedonia, care au pregătit, respectiv, câte 1.93, 2.38, 4.61,
5.36 doctori în știinţe la 100 mii de locuitori. Următorul stat, potrivit acestui clasament, este Republica
Moldova cu 5.37 doctori la 100 mii de locuitori. Pe
la mijlocul clasamentului s-au plasat Belgia, Franţa,
Spania – cu peste 16 doctori, Italia – 17.19 doctori
în știinţe. Rezultate onorabile au obţinut România
și Danemarca – cu mai mult de 18 doctori în știinţe
la 100 mii de locuitori, SUA și Olanda – cu câte 19,
Cehia, Slovenia, Norvegia – cu câte 20 etc. Dar cine
sunt liderii clasamentului? Elveţia – cu 40.67 doctori
la 100 mii de locuitori, Germania și Suedia – respectiv cu 30.21 și 30.41 doctori în știinţe. Reamintim,
pentru comparaţie, indicatorul R. Moldova – 5.37
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doctori la 100 mii de locuitori, pentru a sensibiliza
cititorii și societatea în ansamblu referitor la calitatea resurselor umane de la noi în pragul radicalelor
reforme economice și sociale preconizate.
Discordanţa dintre diferite categorii de tineri
studioși este semnificativă: la cei 97 mii de studenţi
din instituțiile noastre de învățământ superior revin
15 mii de masteranzi și doar 1500 de doctoranzi.
Normal ar fi ca la 5-6 masteranzi să revină un doctorand. Și totuși, în această situaţie de incertitudine
mai pâlpâie speranţa că lucrurile ar putea să evolueze în bine și la noi, dacă vom majora considerabil
numărul tinerilor admiși la doctorantură. Prin urmare, mai mulţi masteranzi cu vocație pentru cercetare vor putea participa la concursul de admitere la
doctorat. Însă, pentru aceasta, este necesară creșterea substanţială a finanţării cercetării pe segmentul
doctoratului.
Evenimentul organizat în cadrul CNAA a întrunit savanți notorii, precum și o pleiadă de adevărate speranțe ale științei naționale, care au venit
să-și ridice actele ce le certifică profesionalismul și
competenţa, abnegaţia și munca plină de sacrificiu
în domeniul cercetării și al educaţiei. Astfel, dna
Lucia Ciobanu a devenit doctor habilitat în știinţe
medicale, specialitatea Cardiologie, la 35 de ani. E o
performanţă, evident. Cel de al doilea doctor habilitat, confirmat prin Hotărârea din 9 aprilie curent, la
specialitatea Drept penal și execuţional penal, este dl
Viorel Berliba, Universitatea de Stat din Moldova.
În cadrul altei întruniri de la CNAA, din 2 iulie curent,
încă două persoane au primit diplomele de doctor
habilitat: Elena Aculai de la Institutul Naţional de
Cercetări Economice, la specialitatea Economie și
management în domeniul de activitate, și Eduard
Boinșteanu de la Universitatea de Stat din Moldova, la specialitatea Dreptul muncii și protecţiei sociale. Conform datelor statistice de până la 8 iulie 2015,
în total au susţinut tezele de doctor habilitat 12 persoane, ceea ce corespunde nivelului de anul trecut.
Potrivit aceleiași Hotărâri a CNAA, a fost conferit
titlul de profesor universitar la 8 cadre știinţifico-didactice – cea mai înaltă apreciere, dar și promovare profesională în educaţie. USM s-a îmbogăţit cu
5 profesori: lingvistele Iraida Condrea și Ludmila
Zbanţ nu necesită o prezentare specială – ele sunt
bine cunoscute în mediul universitar, dar și în societate. Ambelor cercetătoare li s-a conferit titlul de
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profesor universitar, la profilul Știinţe ale limbajului,
pentru rezultate de valoare obţinute în cercetare
și pregătirea cadrelor știinţifice de înaltă calificare.
Sergiu Băieșu, Boris Boguș și Gheorghe Căpăţână s-au remarcat în alte domenii de activitate:
respectiv, Drept privat; Pedagogie profesională; Informatică teoretică. În acest context, îi nominalizăm
și pe dna Natalia Rotaru – la profilul Diagnostic
medical (USMF „N. Testemiţanu”); Ion Rusu – Ingineria construcţiilor (UTM); Adam Begu – Ecologie și
protecţia mediului (UAȘM), distinși, de asemenea, cu
acest prestigios titlu știinţifico-didactic. În primul
semestru al anului curent, titlul de profesor universitar a fost acordat în total la 15 persoane, iar o persoană a primit titlul de profesor cercetător.
În continuare, s-au înmânat diplomele de doctor
în științe unui nou contingent de tineri cercetători.
Diploma de doctor în știinţe ale comunicării i s-a
acordat dlui Zanfir Ilie din Galaţi, România, autor
al tezei de doctorat cu tema „Publicistica lui Vasile
Alexandrescu Urechia în contextul social-politic al
epocii”, conducător știinţific Victor Moraru, profesor
universitar de la Chișinău. La ședinţă a participat
președintele Comisiei de Cultură a Consiliului Municipal Galaţi, dr. Gelu Bugeac, care l-a însoţit la Chișinău pe pământeanul său pentru a fi martor ocular al
evenimentului din viaţa unui fruntaș al culturii din
acest judeţ. Și-a primit diploma de doctor în drept
și Camelia Nicoleta Olteanu, de asemenea, din România.
De remarcat faptul că în primul semestru al anului 2015 și-au susţinut doctoratele în Republica Moldova 15 persoane din străinătate: două din Turcia,
una din Belarus și 12 din România. Printre aceștia,
Ana-Maria Birtalan, doctor în filologie, Maria Popescu, Mariana-Cristina Dragomir, Raluca Rotaru,
Ana-Maria Ţigănescu – toate luându-și doctoratul
în domeniul dreptului.
La festivitatea de la CNAA s-au consumat mai
multe momente emoționante. Astfel, diplome de
doctor în știinţe tehnice au primit doi fraţi gemeni,
Oleg și Radu Ciobanu de la UTM. Veniţi din satul
Nemţeni, Hâncești, gemenii s-au afirmat în capitala Moldovei, în domeniul știinţelor tehnice, avându-i în calitate de conducători știinţifici, respectiv,
pe Viorel Bostan și Valeriu Dulgheru. Ambele lucrări de doctorat, elaborate la specialitatea Teoria
mașinilor și mecatronică, sunt de actualitate, cu un

ne unui mare artist. De asemenea, diploma de doctor în studiul artelor și culturologie i-a fost înmânată
Nataliei Procop pentru teza „Batik-ul în artele decorative din Republica Moldova”, susţinută în cadrul
Institutului Patrimoniului Cultural al AȘM.
În primul semestru al anului 2015, au fost susţinute 96 teze de doctorat. Acad. Valeriu Canţer, președintele CNAA, le-a urat tuturor celor care și-au
primit diplomele, o evoluţie de prestigiu în cariera personală, să ţină la aceste acte care le certifică
creșterea profesională, valoarea adăugată obţinută
în rezultatul unor cercetări de amploare.
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pronunţat caracter inovativ. E un succes al tinerilor,
dar și al profesorilor lor.
De altfel, Republica Moldova a dat lumii mai
mulți fraţi gemeni savanţi, unii dintre ei fiind cercetători de talie internaţională. Iată câteva nume
celebre: Gleb Drăgan și Boris Draganov, Vsevolod și
Stanislav Moscalenco, Dumitru și Denis Bulat.
Artele frumoase au fost reprezentate în cadrul
evenimentului de la CNAA de Petru Neamţu, artist al poporului, șeful Catedrei muzică populară a
Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice, care a
devenit profesor universitar. Atestatul respectiv i-a
fost înmânat în ropotul aplauzelor, așa cum se cuvi-
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ОЛЬГА КОВАЛЕВА,
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Д -Р

ВИКТОР КОВАЛЕВ,

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «ПРИКЛАДНАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХИМИЯ»,
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ МОЛДОВЫ
Введение

В

ОДОРОДНАЯ ЭНЕРГЕТИКА СФОРМИРОВАЛАСЬ КАК ОДНО

ЛЕ, ОН МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛУЧЕН ИЗ ВОДЫ, ЗАПАСЫ КОТОРОЙ НЕ-

ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО

ОГРАНИЧЕННЫ.

ПРОГРЕССА В СЕРЕДИНЕ

ЕЕ

70-Х

ГОДОВ ПРОШЛОГО СТОЛЕТИЯ.

СТАНОВЛЕНИЕ ВЫЗВАНО ТАКЖЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ ФАК-

НИЯ НА ЕДИНИЦУ МАССЫ

(120 МДЖ/КГ), ЕГО МОЖНО ПРИ-

ТОРАМИ (УГРОЗА ИСТОЩЕНИЯ ЗАПАСОВ НЕФТИ И ПРИРОДНО-

МЕНЯТЬ НА АВТОМОБИЛЯХ И САМОЛЕТАХ КАК ДОБАВКУ К ТРА-

ГО ГАЗА). ОНА НАХОДИТ ВСЕ БОЛЬШЕЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕ-

ДИЦИОННОМУ ТОПЛИВУ, ТРАНСПОРТИРОВАТЬ ПО ТРУБОПРОВО-

НЕНИЕ КАК АЛЬТЕРНАТИВА УГЛЕВОДОРОДНОМУ ТОПЛИВУ.

ПО
МЕРЕ ТОГО, КАК РАСШИРЯЛАСЬ ОБЛАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПОЛУЧЕНИЕМ, ХРАНЕНИЕМ, ТРАНСПОРТОМ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОДОРОДА, СТАНОВИЛИСЬ ВСЕ БОЛЕЕ ОЧЕВИДНЫМИ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ВОДОРОДНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗЛИЧНЫХ ОБЛАСТЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА.
УСПЕХИ В РАЗВИТИИ РЯДА ВОДОРОДНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ТАКИХ
КАК ТОПЛИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ НА ВОДОРОДЕ И МНОГИЕ ДРУГИЕ) ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ, ЧТО ИС-

ДАМ И ХРАНИТЬ В ПОДЗЕМНЫХ ЕМКОСТЯХ. С ПОМОЩЬЮ ВОДО-

ПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДОРОДА ПРИВОДИТ К КАЧЕСТВЕННО НОВЫМ

СМОТРЯ НА ТО, ЧТО ВОДОРОД БОЛЕЕ ПОЖАРО- И ВЗРЫВООПА-

ПОКАЗАТЕЛЯМ В РАБОТЕ СИСТЕМ ИЛИ АГРЕГАТОВ.

СЕН, ЧЕМ, НАПРИМЕР, МЕТАН. ЕГО ОБЩЕЕ ГОДОВОЕ ПРОИЗВОД-

ВОДОРОД –
ОДИН ИЗ НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА ЗЕМ-
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ПРИ ЕГО СГОРАНИИ ВНОВЬ ОБРАЗУЕТСЯ ВОДА,

ОН НЕ ТОКСИЧЕН, ИМЕЕТ НАИБОЛЕЕ ВЫСОКУЮ ТЕПЛОТУ СГОРА-
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РОДА МОЖНО АККУМУЛИРОВАТЬ ЭНЕРГИЮ, ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ В НОЧНЫЕ ЧАСЫ И В ВЫХОДНЫЕ ДНИ, А
ТАКЖЕ ЭНЕРГИЮ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ (СОЛНЦА, ВЕТРА).

В

ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ОН ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ

ГИДРОГЕНИЗАЦИИ ЖИРОВ, В ФАРМАЦЕВТИКЕ – ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
ЛЕКАРСТВ, В МЕТАЛЛУРГИИ И МЕТАЛЛООБРАБОТКЕ

– ДЛЯ СОЗ-

ДАНИЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ АТМОСФЕРЫ. ЭТО ЯВЛЯЕТСЯ СВИДЕТЕЛЬСТВОМ АКТУАЛЬНОСТИ ВОДОРОДНОЙ ТЕХНОЛОГИИ, НЕ-

СТВО В МИРЕ ДОСТИГЛО БОЛЕЕ ЧЕМ 265 МЛН. ТОНН.

протекающим через ряд конкурирующих реакций: Н+ + е + Нads., которые в дальнейшем молизуются по реакции рекомбинации: Нads. + Нads.
+ Н2, либо при электрохимической десорбции
по реакции Гейровского: Н3О+ + Нads. + е + Н2 +
Н2О. Теоретически на образование 1 м3 водорода должно расходоваться 805 г воды, но вследствие уноса водяных паров ее расход может увеличиваться на 5-10%. В этих условиях расход
электроэнергии практически обусловлено только потерями на электрическое сопротивление в
системе и величиной перенапряжения разряда
водорода из воды в зависимости от характеристик поверхности и катодных материалов, а также конструкцией электролизеров.
В качестве электролита в электролитических ячейках обычно применяют водные 2529% растворы КОН или 16-18% растворы NaOH,
либо растворы серной кислоты. Для приготовления электролита необходима высокодеминерализованная вода с электропроводностью от
10-6 до 2∙10-6 ом-1 см-1 для предотвращения осаждения на электродах и разделительных мембран солей жесткости. Теоретическое напряжение разложения воды составляет 1,23 В, а с повышением температуры до 80 оС оно снижается
до 1,18 В. Вместе с тем, в практических условиях оно возрастает в 1,5-2 раза на преодоление
вредных сопротивлений – перенапряжения выделяющихся газов на электродах, сопротивления электролитов, контактов и т.д. Так, перенапряжение водорода на никелевом электроде при Дк=1000 А/м2 составляет 0,36 В. Выделяющиеся на электродах газы повышают газосодержание электролита, вследствие чего увеличивается омическое сопротивление. С увеличением плотности тока растут и омические потери. Проблема заключается в том, как устранить эти недостатки. В основе этих решений лежит использование новых подходов электрохимической технологии, которые расширяют возможности достижения поставленных целей.
Новые электродные материалы. Одним
из эффективных путей совершенствования водородной технологии является применение
трехмерных проточных объемно-пористых
3D-электродов (ОПЭ) взамен обычно применяемых плоских, которые позволяют увели-
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Известно множество методов получения
водорода, включающих физические процессы
его извлечения из водородосодержащих смесей путем низкотемпературной конденсации и
фракционирования, адсорбционным выделением при помощи молекулярных сит или жидких растворителей, фотокаталитические и электрофотокаталитические методы, термохимическое, термоэлектрохимическое и плазмохимическое разложение воды, сероводорода, метана и др. Нами также начато развитие биохимических методов получения водорода, которые
считаются самыми дешевыми и перспективными. Вместе с тем, в последние годы в литературе и в Интернете появляются множество других
сведений о других нетрадиционных методов,
которые, с одной стороны, свидетельствуют об
актуальности проблем, а с другой стороны, недостаточно воспроизводимы.
Выполненные нами теоретические исследования в области работы трехмерных электродов [1] и модифицирования их поверхности [2]
позволили предложить ряд новых решений по
совершенствованию традиционной электрохимической водородной технологии и внести ряд
новых подходов для снижения энергопотребления и расширения областей применения [3-15].
Новые решения электрохимического генерирования водорода. Метод электролиза
воды – один из наиболее известных методов
получения водорода. Электролиз воды обладает следующими положительными качествами:
1) высокая чистота получаемого водорода – до
99,99% и выше; 2) простота технологического
процесса, осуществляемого в одну технологическую ступень, его непрерывность, возможность полной автоматизации, отсутствие движущихся частей в электролитической ячейке;
3) возможность получения ценнейших побочных продуктов – тяжелой воды и кислорода; 4)
общедоступное и неисчерпаемое сырье – вода;
5) гибкость процесса и возможность получения
водорода непосредственно под давлением; 6)
физическое разделение водорода и кислорода
в самом процессе электролиза.
Процесс восстановления водорода на электроде связан с диссоциацией молекул воды
2Н2О + 2Н+ + 2ОН- и разрядом ионов водорода,
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чить их активную площадь почти на два порядка и выше. Это дает возможность не только снизить габариты водородных электролизеров, но
и энергозатраты за счет уменьшения плотности
тока. Это, в свою очередь, способствует снижению перенапряжения выделения водорода из
воды, и обеспечивает экономическую эффективность процесса электролиза.
В качестве 3D-электродов для процессов электролиза воды использовали два варианта материалов. Первый из них включает
углеродно-волокнистые материалы (УВМ), выпускаемые в промышленных масштабах. Они
представляют собой продукт карбонизации
тканых и нетканых волокнистых материалов,
осуществляемой путем их нагрева в неокислительной атмосфере. В результате этого получается углеродный скелет с содержанием более 99% углерода, повторяющий форму исходного материала – нити и волокна ткани. В связи с этим они обладают высокой электропроводностью, большими значениями удельной
поверхности, пористости и обеспечивают интенсивный массоперенос в условиях протока
жидкости. Для этих целей могут быть использованы нетканые УВМ марки ВНГ-50-2, ВИНН250, НТМ-200, ВВП-66-95, КНМ, обладающие согласно имеющимся справочным данным сле-

дующие характеристики: радиус моноволокна – 4,5-6 мкм, удельная реакционная поверхность – 1900-3000 см2/г, электропроводность в
свободном состоянии – 0,1-1,3 См/см, а в сжатом в 2 раза – от 0,4 до 2,6 См/см, пористость – в
пределах 0,92-0,98. В качестве тканых УВМ могут применяться марки ТВШ, ТГН с величиной
моноволокна 4,3-4,6 мкм, собранные в жгуты
диаметром 0,04-0,06 мм. Их удельная реакционная поверхность составляет 2900-3100 см2/г,
электропроводность – 0,13-0,4 См/см, а пористость – 0,83-0,91. Однако углеродные материалы, как известно, обладают большим перенапряжением выделения водорода, поэтому проблема состоит в необходимости электрохимического либо химико-каталитического модифицирования их поверхности металлами или
сплавами с низким перенапряжением разряда
водорода из воды.
Новым шагом в развитии является применение новых типов трехмерных электродных материалов, содержащих так называемые пенометаллы на основе различных металлов – никеля, меди и др. (рис. 1). Это новый класс материалов ячеистой структуры, имеющих низкую
плотность в сочетании с высокой прочностью,
активной поверхностью и низким гидравлическим сопротивлением.

Рис. 1. Внешний вид пенометаллов (А) и их ячеистая структура (Б)

Вспененные металлы, в частности, медь, никель и другие металлы, являются новым перспективным материалом, производятся в металлургической промышленности. Технология их
изготовления включает вспрыскивание инерт-
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ных газов в расплавленный металл либо основана на стимулировании местного образования
газов при введении газовыделяющего реактива (например, TiH2), благодаря чему образуется
ячеистая структура со сквозными порами. При-

∆E = Eo- EL = jL{2-R-1 –[ln(1-R)]-1}/ώжА,
где j – сила тока, А; L – толщина пористого
электрода, см; R – степень восстановления электроактивного компонента; ώж – электропроводность жидкой фазы; А – габаритная площадь
электрода, соответствующая его поперечному
сечению, см2.
Эти параметры позволяют оценивать ряд
условий при проведении электролиза на предельном диффузионном токе. Повышение производительности электрохимического процесса на трехмерных электродах зависит в большей
степени от их толщины, допустимое значение
которой определяется уравнением:

где ЕМ и ЕН – потенциалы начала выделения
водорода и металла соответственно. Эффективность работы таких электродов определяется
распределением поляризации по их толщине,
причем внутри электрода имеется зона с минимумом поляризации, в то время как участками с
максимальной поляризацией могут быть тыльная или фронтальная стороны ОПЭ. На этот процесс оказывает существенное влияние соотношение электропроводностей материала электрода (ώТ) и электролита (ώж).
Поляризация электродов возрастает с увеличением плотности тока i, то есть тока, отнесенного к единице площади поверхности электрода S. При одном и том же токе можно снизить его
плотность и поляризацию, применяя пористые
электроды, имеющие высокоразвитую поверхность (до 100 м2/г). При небольших плотностях
тока для электрода малой толщины имеется равномерный спад ее от тыльной стороны к фронтальной. Увеличение общей поверхности таких
электродов можно достигнуть двумя путями: повышением либо их габаритных размеров, либо
их толщины. Второй путь является более рациональным, поскольку позволяет создать малогабаритное оборудование. Однако увеличение
толщины ОПЭ имеет ограничения, связанные,
прежде всего, с омическими потерями внутри
электрода. Максимальная величина производительности электрохимических процессов определяется величиной поверхности электрода, работающего в условиях предельного диффузионного тока по ионам основного электроактивного
компонента. По мере повышения толщины таких
электродов на их тыльной стороне может возникать анодная поляризация, что требует оптимизации выбора параметров материалов.
Модифицирование поверхности электродных материалов. Потенциал разложения молекул воды для электролитического получения водорода зависит от состояния поверхности электродов. При изучении методов модифицирования их поверхности удалось найти новые решения, которые позволили снизить величину пе-
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менительно к свойствам электродных объемнопористых проточных материалов они имеют
плотность 0,35-0,7 г/см3, высокое значение сообщающейся канальной пористости – 80-97%, отличающиеся отсутствием оптически сквозных
каналов, обеспечивающих интенсивный массообмен и массоперенос в протоке протекающих
сквозь материал водных растворов электролитов, и, соответственно, высокую открытую газопроницаемость.
Следует отметить, что применение проточных
3D-электродов ранее получили широкое распространение в ряде областей теоретической и
прикладной электрохимии благодаря их высокой реакционной поверхности, интенсивному
массообмену и возможностям интенсифицировать электрохимические процессы. На их работу
одновременное влияние оказывают множество
взаимозависимых факторов: кинетические параметры процесса, гидродинамические условия и
др. Процессы в пористых электродах достаточно сложны. В пористом электроде осуществляется контакт газа (реагента), электролита (ионного
проводника) и электронного проводника. Теоретические закономерности их работы ранее были
развиты в работах Зельдовича и Даниель-Бека,
позволивших оценить распределение потенциала и тока в объеме ОПЭ в топливных элементах.
В их работах найдена разность потенциалов (∆E)
между тыльной и фронтальной поверхностями
электрода:
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ренапряжения благодаря возможности уменьшения плотности тока на единицу площади катода и одновременно увеличить силу тока на
электроде. Сочетание условий применения высокопористых проточных 3D-электродов благодаря их высокой удельной рабочей поверхности не только не приводит к повышению производительности процесса электролиза воды, но
и обеспечивает снижение перенапряжения выделения водорода, что существенно увеличивает эффективность этого процесса благодаря снижению концентрационной поляризации и увеличению выхода по току выделяемого водорода. Эти факторы в совокупности позволяют снизить удельные энергетические затраты на этот
процесс электролиза в водородной технологии.
Основными требованиями к материалу для
катода являются низкое перенапряжение водорода и коррозионная устойчивость электрода в условиях протекания процесса и во время
перерывов электролиза, приводящие к изменению состояния его поверхности, а также к изменению катодного процесса. В качестве основной модельной системы для изготовления катодов в водородной электрохимической технологии нами был выбран сплав никель-рений-бор,
осаждаемый химико-каталитическим методом
(патент MD № 4087). Учитывая новизну технического решения нами было изучено влияние концентрации легирующего элемента в сплаве на
кинетику парциальных реакций гетерогенного
гидролиза диметиламин-борана (ДМАБ), восстановления ионов водорода, никеля и рения.
Предварительное каталитическое активирование поверхности углеродных материалов
для последующего инициирования химикокаталитического осаждения покрытия производили по стандартной технологии путем первичной кратковременной обработки в кислом растворе двухвалентного олова с последующей вторичной обработкой в кислом низкоконцентрированном растворе хлористого палладия.
В результате окислительно-восстановительного процесса происходит окисление ионов
олова с двух- до четырехвалентного состояния
с соответствующим восстановлением ионов палладия, равномерно откладывающегося на об-
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рабатываемой неметаллической поверхности в
виде мельчайших частиц в коллоидной форме с
хорошей адгезией к субстрату. Что касается пенометаллов, то процесс модифицирования их
поверхности не требует химико-каталитической
активации, и включает только депассивационную кислотную обработку и электрохимическое
нанесение Ni-Re-сплава. Наиболее перспективными для получения покрытий с низким перенапряжением выделения водорода явились
процессы осаждения никелевых сплавов, легированных рением. Для осаждения химикокаталитических покрытий никель-рений использовали ДМАБ ((CH3)2HN∙BH3) в качестве восстановителя, и процесс проводили из раствора,
содержащего, в Моль/л: NiSO4∙7H2O - 0,1; KReO4 0,18; K4P2O7 - 0,3; (CH3)2HN∙BH3 - 0,05. Для стабилизации раствора использовали меркаптобензотиазол. Режим осаждения покрытия: температура 50-75 оС, рН = 6,5÷10,0 (NH4OH). Этот процесс осаждения металлических покрытий имеет
автокаталитическую природу и осуществляется
без наложения внешних источников тока.

Рис. 2. Сравнительные стационарные
поляризационные кривые, характеризующие
процесс выделения водорода в 1 М растворе
H2SO4 на поверхности электроосажденного Niпокрытия (крив. 1) и химико-каталитического
покрытия Ni-Re в зависимости от содержания в
них рения, в ат.%: крив. 2 - 0,3; крив. 3 - 11,0.

Рис. 3. Морфология поверхности Ni-Re-покрытия,
нанесенного химико-каталитическим методом.

Таким образом, пористые электроды с модифицированной поверхностью сплавом никельрений представляют собой структуру, в которой протекают электрохимические реакции,

подводятся и отводятся ионы и электроны, подводятся реагенты, отводятся продукты реакции
и тепло. Эти процессы рассматриваются в теории пористых электродов (макрокинетике электродных процессов), которая позволяет оптимизировать их структуру и толщину. В связи с этим,
конструктивные и технологические параметры электрореакторов для получения водорода
должны рассматриваться с учетом совокупности условий, характеризующих протекание процессов электролиза в ячейках с использованием
проточных 3D-электродов.
Электрореакторы. Ранее нами было предложено большое число конструкций электролизеров и катодов [патенты MD № 3753, 244 4087,
4207]. Проведенные нами исследования характеристик и способов модифицирования поверхности новых типов трехмерных катодных проточных электродов позволили предложить несколько новых вариантов их конструкций. Один
из них представлен на рис. 4 и 5.

Рис. 4. Электролизер для электролитического
получения водорода с катодами из УВМ с Ni-Re
модифицированной поверхностью: 1 - корпус;
2 - спаренные катоды; 3 – прижимные сетки;
4 - диафрагма; 5 - отводящие патрубки; 6
- перфорированные аноды; 7 - дозирующий
трубопровод; 8 - рециркуляционная емкость; 9 питательная емкость; 10 - уровнемер (патент
MD № 3669).

pu{lsslj{|zGZVYWX\G|G 83

{louvsvnppGpuv}h{p}lVG
puuv}h{p}lG{ljouvsvnplz

Как видно из рис. 2, химико-каталитическое
легирование поверхности электрода сплавом
никель-рений снижает перенапряжение реакции выделения водорода в интервале токов 1,05,0 А/дм2 до 40-90 мВ (крив. 3), в то время как для
чистого электроосажденного никеля (крив. 1)
оно достигает ~350-450 мВ. Таким образом, величины перенапряжений сплава Ni-Re становятся близкими к наблюдаемым для металлов группы платины [14].
По результатам рентгеноструктурного анализа химико-каталитические покрытия Ni-Re имеют нанокристаллическое строение. Оценка нанокристаллов по уширению рентгеновских рефлексов в этом сплаве дает значение <20 нм, при
этом их минимальное значение прямо пропорционально максимальной каталитической активности сплавов.
Как видно из рис. 3, поверхность покрытий
оформлена соматоидами размером в несколько
микрон, имеющими сетку микротрещин и сформированными из более мелких частиц (рис. 3).
Малый размер нанокристаллов в получаемых
осадках, высокая развитость поверхности и неоднородность по составу сплавов играют важную
роль в их каталитической активности, рекомбинации атомарного водорода и кинетики реакции
электрохимического выделения водорода.
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Модифицирование их поверхности осуществляется по вышеописанному способу металлизации неметаллических поверхностей с последующим химико-каталитическим нанесением активного покрытия никель-рений. Электролизер работает следующим образом. Электролит из питательной емкости 9 вводится через дозирующий трубопровод 7 в нижнюю циркуляционную
емкость 8, и насосом подается в пространство
электролизера 1 до заданного уровня, определяемого высотой отводящих вертикальных патрубков 5. При включении постоянного тока на
электроды вследствие электролиза воды на катоде выделяется газообразный водород, пузырьки которого потоком электролита выносятся в объем катодного пространства, а затем в куполообразный колпак и отводится для использования. На анодах, вследствие высокого перенапряжения разряда кислорода при электролизе на них, его образование затормаживается, однако его небольшое выделяющееся количество
отводится через соответствующий патрубок.

Рис. 5. Внешний вид пилотного водородного
электрореактора на базе 3D-электродов.

При электролизе на образование 1 м3 водорода при нормальных условиях теоретически
расходуется 805 мл воды, а практически оно может составлять до 1 л вследствие уноса ее паров
с выделяющимся газом, из-за чего требуется ее
непрерывное автоматическое пополнение для
поддержания заданного уровня электролита в
электролизере.
В качестве электролита для электролиза используется дистиллированная или обессоленная вода с электропроводностью до 10-4См/м,
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для повышения электропроводности которой
готовятся растворы КОН в виде 25-30% раствора
или NaOH в виде 16-20% раствора с добавлением хромата натрия или калия в количестве 2,5-3
г/л. Роль последних – улучшение работы катодов
за счет пассивации их поверхности и недопустимости разряда на них примесных соединений в
электролите.
В качестве нерастворимых анодов может использоваться электродный графит либо титан,
плакированный диоксидом рутения типа ОРТА
или диоксидом иридия марки ОИТА, обладающими высокими значениями перенапряжения
выделения кислорода, в качестве диафрагм могут использоваться ионообменные мембраны
типа МА-41Л или инертные ионопроницаемые
перегородки с низким электрическим сопротивлением.
Наличие перфорирующих отверстий в конструкции анодов позволяет обеспечить массообмен в анодном пространстве электролизера и
повысить рассеивающую способность тока при
электролизе, что благоприятно сказывается на
общей работе электролизера. При этом роль диафрагменных перегородок связана, прежде всего, с предотвращением смешивания водорода и
кислорода и, следовательно, образования «гремучей смеси». Вместе с тем, выбор материала ионопроницаемых диафрагм 12 должен быть направлен не только на их газонепроницаемость,
но и на обеспечение условий низкого электрического сопротивления, которое обуславливает
омические потери и влияет на энергетические
затраты при электролизе.
Такие компактные водородные генераторы
могут комплектоваться в двигателях внутреннего сгорания автомобилей или тракторов путем несложной переделки систем питания. Схема подключения должна быть сблокирована так,
чтобы питание генератора водорода и аккумулятора были параллельно подключены к непрерывно работающему при движении автомобиля и при этом вырабатывающему энергию генератору тока. По мере окончания подзарядки аккумулятора, регистрируемое блоком насыщения, срабатывает автоматическая система переключения подачи тока на генератор водорода.
При этом циркуляционный насос блокируется

Рис. 6. Водородный реактор для газовой резки и
сварки металлов. Обозначения – по тексту.

Реактор включает герметичный корпус 1, перфорированные аноды 2, сдвоенный катодный
блок 3 из пеноникеля, соединенный трубопроводом 4 с рециркуляционным насосом 5, верти-

кальные переточные патрубки 6, соединенные
с нижней емкостью 7 со змеевиком и установленным на нем питателем 8 деионизированной
воды с уровнемером 9 и поплавковым устройством 10, колпак 11 с патрубком 12 вывода газовой смеси и распределительной коробкой 13,
соединенной с входом жидкостного двухбаллонного газового затвора 14 и имеющей горизонтальный открытый отвод 15 с кольцевым магнитом 16 у его основания, вентилями 17 и 18 и
тройным отводом 19 между ними, соединенным
трубопроводом 20 с вентилем 21 с выходом газового затвора 14 и гибким шлангом 22 с газовой горелкой 23.
Принятая
технология
химикокаталитического осаждения сплава никельрений обеспечивает высокую равномерность
наносимого модифицированного слоя покрытия в объеме пор пенометалла, обеспечивает высокие электрокаталитические свойства их
поверхности. В результате, особый характер состава и микроструктуры покрытия на объемнопористой поверхности пенометалла способствует снижению перенапряжения выделения водорода в процессе электролиза водных растворов
со значения -0,55÷0,6 В, характерного для никелевого покрытия, до -0,3÷0,12 В (н.в.э.) для сплава никель-рений.
Подбором вольт-амперных характеристик
процесса можно достигнуть минимизации содержания кислорода в электролизном газе. Регулирование остаточных количеств кислорода
можно производить в протоке электролизных
газов путем магнитогидродинамического отделения магнитовосприимчивого кислорода от
водорода в постоянном магнитном поле напряженностью 2500-3500 Эрстед.
Расход электрической энергии W на процесс
получения водорода оценивали по напряжению
V на электродах и количеству электричества U,
необходимого для выделения 1 м3 водорода по
формуле: W = V·U. Производительность процесса
оценивается по скорости выделения удельного
количества водорода, приведенного к нормальным условиям (20 оС и 760 мм рт.ст.). Исходная
вода для электролиза предварительно подвергается ионообменному или мембранному обессоливанию, а на ее основе готовили 16% раствор
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с центробежной системой бензонасоса, обеспечивая непрерывную циркуляцию электролита в
генераторе водорода. В свою очередь, получаемый водород может дозироваться либо в карбюратор двигателя совместно с углеводородным
топливом, либо в воздушный фильтр для перемешивания с очищенным воздухом для подачи
этой смеси в двигатель.
Определенный интерес представляет возможность изготовления бездиафрагменных водородных электролизеров, которые позволяют снизить потери напряжения на них и соответственно энергопотребление на электролиз.
Примером одного из предложенных нами решений является водородный реактор, который,
ввиду компактности, может использоваться для
газовой резки и сварки металлов (рис. 6). В нем
используются пластинчатые пористые проточные катоды из пеноникеля, внутренняя поверхность пор которых также плакирована химически осажденным сплавом никель-рений. В процессе горения газовой смеси в горелке развивается температура до 2400 оС, что делает возможным ее использование в ремонтных работах, в
ювелирном деле.
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едкого натра. Электролиз проводили при габаритной плотности тока 10-20 А/дм2.
По данным исследований, удельные энергозатраты (W) на выделение 1м3Н2 - 5,6 кВт·ч. Исходное содержание кислорода в электролизном
газе было 0,75 об.%, после очистки - 0,1 об.%. Эффективность очистки - 87%.
Для развития этого направления предложен новый тип бездиафрагменного водородного электрореактора с системой автоматического регулирования процесса магнитогидравлической очистки выделяемого водорода от кислорода.

Рис. 7. Бездиафрагменный электрореактор с
системой автоматического регулирования
магнитодинамической очистки электролизного
водорода [18]. Обозначения - по тексту.

Электрореактор (рис. 7) включает корпус 1 с
проточными катодами 2 из пенометалла с модифицированной поверхностью и перфорированными анодами 3, питатель 4 с уровнемером 5, дозирующим устройством 6, нижней питательной
емкостью 7 и циркуляционным насосом 8. Подача электролита в электрореактор осуществляется
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через входной патрубок 9, а его рециркуляция –
через выходные патрубки 10. Газовый колпак 11
соединен с полукольцевой камерой 12 с выходным патрубком 13. На поперечном канале 14 выхода кислорода, снабженном заслонкой 15, закреплены постоянный магнит 16 и двухсекционная платиновая обмотка Rt1 и Rt2 с теплоизоляционным покрытием 17, которые соединены с постоянными сопротивлениями R3, R4 и регулируемым резистором R5. Их сопротивления образуют
два плеча неуравновешенного моста, соединенных с автоматическим регистрирующим потенциометром 18 и источником питания 19. Газовая
полость колпака 11 такого электролизера и полукольцевая камера с поперечным каналом выполнены из диамагнитного материала.
Применение материалов электродов с низким перенапряжением водорода и высоким перенапряжением выделения кислорода способствует преимущественному выделению электролизного водорода с минимально возможным количеством выделяемого кислорода, который, однако, благодаря его магнитной восприимчивости, с легкостью селективно отделяется и удаляется в магнитном поле от водорода
в его протоке, снижая вероятность образования
водородно-кислородной смеси (гремучего газа).
В случае нарушения режимов электролиза, при
котором возможно выделение небольших количеств кислорода, одновременно обеспечивается возможность его количественного определения в электролизных газах и регулирование его
отвода с помощью заслонки.
Автоматическое регулирование очистки водорода обеспечивается по стандартной схеме
неуравновешенного моста. При включении подачи тока от источника питания 19 происходит
нагрев обмотки сопротивлений Rt1 и Rt2. Если в
исходной смеси О2 отсутствует, то нет и движения в поперечном канале. При наличии в смеси О2 его молекулы ориентируются в магнитном
поле и втягиваются в канал, нагреваясь до 100200 оС. С ростом температуры магнитная восприимчивость О2 уменьшается, поэтому новые порции холодного газа втягиваются в зону магнитного поля, вытесняя нагретый О2 в кольцевую камеру. Образующийся конвекционный поток газа

Рис. 8. Водородный электрореактор с
биполярными электродами (патенты
MD № 4207 и 4206): 1 - корпус; 2 - система
поддержания уровня электролита; 3 - система
рециркуляции электролита; 4 - пеноникель с
модифицированной поверхностью; 5 - углеродноволокнистый материал; 6 - сепарирующая
прижимная сетка; 7 - блоки проточных
биполярных электродов.

В этих условиях катодные и анодные электрохимические процессы развиваются в области предельного диффузионного тока по отдельным механизмам на них. При этом пеноникелевая пористая часть комбинированного
электрода поляризуется катодно, на ней происходит выделение водорода, ограниченного толщиной такого электрода. Наряду с этим от его
внешней стороны вглубь пор значение отрицательного потенциала постепенно снижается
и, по мере достижения предельного значения
диффузионного тока, переходит в положительную область потенциалов, где начинается работа в анодной области углеродно-волокнистого
электрода. Определенную роль в процессе распределения потенциала на границе между пеноникелевым и углеродно-волокнистым материалом играет развитие процесса внутреннего электролиза благодаря достаточно большой
разности потенциалов между ними, находящихся в контакте между собой материалов, составляющее более 1 В.
Вследствие этого обеспечивается равномерная катодная поляризация по всей глубине
объемно-пористого электрода из пеноникеля,
а значит и работа всей объемной поверхности
такого электрода, на котором выделяется водород. Это, в свою очередь, обуславливает лучшие условия работы пор пеноникелевой части
такого комбинированного электрода и улучшенные условия выделения водорода.
Предложен также новый способ электрокаталитического восстановления электролизным
водородом альдегидов в продуктах спиртоперегонки и виноматериалов с помощью электроактивного водорода (патент № 4283). При действии водорода в процессе электролиза в момент его выделения на каталитически активной
поверхности пористых проточных электродов
с модифицированным никелевым покрытием
с рением, молибденом или вольфрамом происходит образование первичных спиртов по следующей реакции общего вида:
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воспринимает тепло в основном от обмотки Rt1,
вследствие чего температура секций становится
различной.
По результатам измерения сопротивления
Rt1 и Rt2, пропорционального концентрации анализируемого газа в исходной смеси, в измерительной диагонали моста, включающего постоянные резисторы R3, R5 и регулируемый резистор
R5, возникает сигнал небаланса, он фиксируется
автоматическим потенциометром 18, шкала которого отградуирована в процентах содержания
кислорода, который затем выводится из системы
через регулирующую заслонку 15.
Оригинальным решением является новый
тип электрореактора (рис. 8), основанного на
биполярном расположении комбинированных
3D-электродов в электролизере. При этом постоянный ток от внешнего источника подается на два крайних электрода – катод и анод, в то
время как внутренние электроды не подключаются к внешнему источнику тока, а поверхность
их поляризуется противоположным знаком по
отношению к противоэлектроду.
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Рис. 9. Схема аппарата для обезвреживания
побочных альдегидных соединений в продуктах
брожения спиртоперегонки.

Этот процесс может проводиться в аппарате
(рис. 9), в котором жидкие продукты спиртоперегонки или виноматериалов тангенциально под
избыточным давлением вводятся через патрубки
6 и 6’ при открытых вентилях 7 и 7’ в катодную камеру 5 до верхнего уровня патрубка 16, с одновременным вводом электролита через патрубок
10 при открытом вентиле 10’ и выводом его через
патрубок 12 при открытом вентиле 12’ для его рециркуляции с помощью насоса через промежуточную емкость (на рисунке не показаны). При
этом опытным путем в процессе пуско-наладки с
помощью вентилей 10’ и 12’ производится уравновешивание давлений, воздействующих на мембрану 4 в анодной камере 8, фиксируемое манометром 11 по отношению к катодной камере 5,
после чего включается подача постоянного тока
на электроды и переменного тока на генератор
17 вращающегося переменного тока, величина
которого регулируется с помощью блока 18 регулирования.
Вследствие подачи постоянного тока на электроды в электродном блоке 1 и благодаря оптимальной электропроводности как продуктов
спиртоперегонки и виноматериалов в катодном
пространстве 4, так и инертного раствора в анодном пространстве 8 начинается электролиз, в результате чего на проточном объемно-пористом
катоде, благодаря нанесенному на поверхность
пор покрытию сплавом никеля с рением, вольфрамом или молибденом, обладающими высокой каталитической активностью, начинает
обильно выделяться водород, который вступает
во взаимодействие с альдегидами, прежде всего с уксусным альдегидом, содержащимися в наи-
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больших количествах в составе обрабатываемой
жидкости, трансформируя альдегиды в первичные спирты, в частности, в этиловый спирт. Существенное снижение перенапряжения выделения
водорода на модифицированной пористой поверхности катода по сравнению с другими металлами электродов не только снижает энергетические затраты на процесс электролиза, но и благоприятствует повышению выхода водорода и его
активности в момент выделения, способствуя более высокой эффективности проявления его восстановительных свойств.
Поступающая далее спиртовая масса, насыщенная избытком микропузырьков водорода, поступает в зону кавитационного магнитоожижения сферических намагниченных частиц 20, где
благодаря комплексному воздействию полиградиентного магнитного поля, формируемого наложением переменного электромагнитного поля,
создаваемого генератором (соленоидом) 17 на
намагниченные ферромагнитные частицы, возникает процесс магнитоожижения и кавитации,
создаются условия интенсивного массообмена
и массопереноса и завершаются окислительновосстановительные процессы, приводящие к восстановлению альдегидов до первичных спиртов с
одновременной бактерицидной обработкой жидкости и ее дегазацией.
Следствием этих процессов является повышение эффективности технологии обезвреживания
альдегидов в продуктах винодельческой и спиртоперегонной промышленности, что приводит
к улучшению их органолептических характеристик, устранению их токсикологических свойств
и повышению качества алкогольной продукции.
При этом одновременно обеспечивается снижение энергетических затрат в процессах электрохимического генерирования водорода как активного восстановителя альдегидов и упрощается
технология обработки.
Другим возможным применением технологии
использования электролитически полученного
водорода является производство таких пищевых
продуктов, как маргарин или майонез. Стандартная технология их изготовления включает каталитические процессы высокотемпературной гидрогенизации растительных масел с применением чистого молекулярного водорода, который
обычно поступает в баллонах в молизованном
виде (Н2), который, однако, является недостаточно активным. При этом в качестве катализатора
в этих процессах выступают высокодисперсные

Недостатками этой технологии являются остаточные количества оксидов металлов в продуктах питания. Кроме того, применение металлоксидных катализаторов гидрогенизации вызывают побочные эффекты изомеризации натуральных цис-жирных кислот. Это приводит к образованию трансизомеров молекул жиров, образующих густую массу, обладающую специфическим запахом и серым цветом. Вместе с этим, такие катализаторы очень чувствительны к отравлению примесями серосодержащих соединений,
являющимися каталитическими ядам. В связи с
этим, для предотвращения отравления катализаторов производится тщательная очистка от примесей веществ, подвергаемых гидрогенизации,
что усложняет этот процесс. Результатом этого,
для устранения этих недостатков, является необходимость проведения дополнительных операций ввода в процессах производства маргарина
эмульгаторов, крахмала, нагрев и обработка паром для устранения неприятного запаха и других,
с целью придания внешнего сходства продукта со
сливочным маслом, с последующим вводом ряда
красителей и ароматизаторов.
Все эти недостатки могут быть устранены при
применении активированного электролитического водорода в протонированной форме, образующегося в момент его разряда из воды. При
этом активная протонированная форма атомарного Надс. имеет «инкубационный» период и
протекает с некоторой задержкой во времени.
Осуществление этой операции может проводиться с применением описанного выше электрореактора (рис. 8) путем его соответствующей
модернизации применительно к условиям процесса гидрогенизации. Важным в этом процессе является возможность получения водорода
по месту его применения в едином технологическом цикле продуктов гидрогенизации растительных масел в производстве маргарина, май-

онеза и других пищевых продуктов. При этом
упрощается производственный технологический процесс. Тем самым повысится экологическая чистота, качество и ценность хорошо известных нам пищевых продуктов.
ВЫВОДЫ

1. Раз работаны и изучены новые химикокаталитические процессы модифицирования
поверхности электродов никельсодержащими
сплавами для водородной энергетики. Показана перспектива использования сплава никельрений, позволяющего снизить величину перенапряжения выделения водорода по сравнению
с никель-основой с -300÷450 мВ до -40÷90 мВ
(н.в.э.), что способствует снижению энергетических затрат на процесс.
2. Изучена возможность использования трехмерных объемно-пористых проточных электродов на основе углеродно-волокнистых материалов и пенометаллов с модифицированной
поверхностью высокореакционно-активной поверхностью.
3. Предложен новый принцип магнитодинамического разделения электролизного водорода от кислорода в процессах электролиза воды,
предотвращающий образование взрывоопасных гремучих смесей.
4. Разработаны и описаны ряд конструкций
компактных и портативных электрохимических
реакторов для водородной энергетики, позволяющих расширить пути использования электрохимической водородной технологии для решения практических задач.
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частицы оксида никеля (NiO) и/или оксида меди
(CuO). В этих условиях адсорбированный водород
на поверхности таких катализаторов активируется с разрывом молекулярной связи Н – Н вплоть
до образования протонов Надс. Процесс гидрогенизации в их присутствии протекает c восстановлением двойных ненасыщенных связей в молекулах растительных масел без участия катализаторов по следующей схеме:
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РЕФРЕАТ

Проблемы и решения водородной энергетики: электрохимические технологии. Представлен информационно-патентный обзор новых разработок авторов по совершенствованию электрохимических процессов получе-
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ния водорода повышенной чистоты и некоторым путям его использования. Рассмотрены теоретические основы процессов применения
объемно-пористых проточных катодов и новые
способы модифицирования их сложно профилированной поверхности на основе нанесения
химико-каталитических покрытий, обладающих
низким перенапряжением электролитического выделения водорода, способствующих снижению энергетических затрат на его получение.
Описан ряд конструктивных решений моно- и
биполярных электрореакторов.
REZUMAT

Probleme și soluții în energetica hidrogenului: tehnologii electrochimice. Este prezentată o
sinteză informațional-documentară a noilor soluții
elaborate de autori în vederea îmbunătățirii proceselor electrochimice de obținere a hidrogenului
de puritate avansată și privind unele modalități de
utilizare a acestuia. Sunt analizate bazele teoretice ale proceselor de aplicare a catozilor volumici
poroși penetrabili și noi procedee de modificare a
suprafeței acestora complex profilate pe baza aplicării învelișurilor chimico-catalitice, având o supratensiune scăzută a degajării electrolitice de hidrogen, contribuind la reducerea costurilor energetice
pentru obținerea acestuia. Sunt descrise mai multe
soluții constructive ale reactoarelor electrice monoși bipolare.
ABSTRACT

Problems and Solutions to Hydrogen Energetics: Electrochemical Technologies. The article
presents an informational and documentary synthesis of new solutions elaborated by authors for
the improvement of the electrochemical processes for obtaining high-purity hydrogen and about
some methods of using it. It analyses the theoretical basis of the application processes of penetrable
pore volume cathodes and new methods of surface
modification thereof, complexly profiled on the basis of the application of catalytic chemical coatings,
with a lower overvoltage for hydrogen electrolytic
release, helping to reduce energy costs for its production. It describes more constructive solutions of
monopolar and bipolar electric reactors.
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FICIENȚA ACTIVITĂȚII BĂNCII, COMPETITIVITATEA EI PE PIAȚĂ

E

SUNT DEPENDENTE ÎN MARE MĂSURĂ DE CALITATEA PRO-

CESULUI DE IMPLEMENTARE A NOILOR PRODUSE, TEHNOLOGII ȘI
PROCESE BANCARE.

Actualmente, este recunoscut faptul că unul din
factorii decisivi ai succesului activității bancare a
devenit politica inovațională agresivă, ceea ce decurge din următoarele [8]:
» Relațiile dintre bănci și clienții lor se bazează
într-o măsură tot mai mare pe principii de parteneriat. Acest fapt determină băncile să manifeste
o grijă permanentă nu doar pentru păstrarea, dar
și pentru mărirea capitalului clienților lor, oferind
servicii noi care, la rândul lor, contribuie la lărgirea
activității și sporirea eficienței activității economice
a clienților.
» Lărgirea și intensificarea concurenței directe
și indirecte pe piața bancară. Pentru a supraviețui
în condițiile pieței, băncile sunt impuse de situație
să diversifice soluțiile financiare și să individualizeze
ofertele bancare, precum și implementarea acestora
într-un număr tot mai mare de activități bancare.

|
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» Dezvoltarea tehnologiilor bancare costisitoare, derivate din aplicarea rezultatelor progresului
tehnico-științific recunoscut în toată lumea ca factor important al dezvoltării economice, este tot mai
strâns legată de noțiunea de proces inovațional. Însă
inovațiile bancare sunt nu doar de natură tehnică sau
tehnologică, dar și care țin de implementarea noilor
forme ale businessului, noilor metode de activitate
pe piață, noilor produse și servicii, noilor instrumente
financiare. Ele se caracterizează printr-un grad sporit
de dezvoltare tehnologică, calități de consum mai
înalte față de produsele vechi.
Literatura de specialitate prezintă un set de
definiții ale noțiunii de inovație bancară:
» Inovația bancară constituie rezultatul final al
activității inovaționale a băncii în forma unui produs bancar nou sau a unor operațiuni noi [6].
» Inovația bancară reprezintă totalitatea produselor și serviciilor bancare noi; este o categorie
sintetică referitoare la scopul și rezultatul activității
băncii în domeniul tehnologiilor noi orientate spre
obținerea veniturilor suplimentare în cadrul procesului de creare a condițiilor favorabile pentru for-
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marea și plasarea potențialului de resurse cu ajutorul implementării inovațiilor, care asistă clienții
în obținerea profitului [7].
» Inovațiile bancare reprezintă serviciile sau
produsele bancare noi sau radical modificate,
oferite clienților, precum și tehnologiile moderne
implementate în procesele activității bancare, inclusiv cele informaționale și de comunicare, care
permit obținerea unui efect economic sau social
[8].
Generalizând cele menționate, poate fi dedusă
definiţia inovaţiei bancare ca noţiune sintetică ce
reprezintă totalitatea noilor produse și servicii bancare, apărute ca rezultat al activităţii băncii, orientate spre obţinerea profiturilor suplimentare în procesul creării condiţiilor favorabile de formare și plasare
a potenţialului de resurse cu ajutorul inovaţiilor, care
contribuie la sporirea profitului clienţilor [3].
În opinia noastră, unul din factorii determinanți
ai succesului procesului de elaborare și implementare a inovațiilor bancare este formarea și
întreținerea relațiilor de colaborare dintre bănci
și clienții lor, care se bazează pe următoarele elemente [5]:
▪ Încrederea clienților, conceptualizată ca orientarea reciprocă și premisa că este împărtășită,
are ca obiect relaţia dintre parteneri și este simbolizată de o acţiune intenţionată.
▪ Calitatea interacţiunilor este cea de-a doua
variabilă a legăturilor sociale și măsoară nivelul interacţiunii sociale, care poate varia de la un amic
apropiat, până la un partener de afaceri îndepărtat.
▪ Performanţa produsului/serviciului − un produs/serviciu trebuie să fie cel puţin la nivelul așteptărilor, pentru ca relaţia să continue. În cazul
produselor bancare (credite, depozite, carduri
etc.), percepţia clienţilor asupra performanţei este
măsurată fie prin criterii de ordin cantitativ (costuri implicate, documentaţie etc.), fie prin criterii
calitative (recomandări ale prietenilor și familiei,
rapiditatea obţinerii produsului și durata relaţiei
contractuale) sau cumulativ, în cazul clienţilor cu
experienţă.
▪ Compatibilitatea obiectivelor reprezintă măsura în care cei doi parteneri împărtășesc aceleași
obiective, ce pot fi atinse prin continuarea relaţiei
lor. Dacă aceste obiective comune nu există, este
foarte ușor pentru oricare dintre parteneri să între-
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rupă relaţia cu prima ocazie, atunci când se întrezărește o oportunitate mai bună. Obiectivele comune susţin dependenţa reciprocă între parteneri.
▪ Angajamentul reprezintă nivelul până la care
un partener se implică în continuitatea unei relaţii.
Acest termen reflectă așteptările de lungă durată
de menţinere a relaţiilor, ca relaţia să continue.
În contextul dat, o deosebită importanță îi revine calității serviciilor, aceasta exprimând măsura
în care sunt satisfăcute cerinţele consumatorilor. În
literatura de specialitate, calitatea serviciilor a fost
identificată prin următoarele caracteristici [4]:
ü prestarea cât mai corectă a serviciului prin
onorarea promisiunilor și executarea lui în cele mai
bune condiţii;
ü receptivitate și responsabilitate maximă din
partea prestatorilor de servicii;
ü competenţă asigurată prin cunoaștere și personal calificat;
ü accesibilitatea serviciului, exprimată prin
ușurinţa contactării firmei, indiferent de orarul de
funcţionare, timpul de așteptare pentru prestarea
serviciului;
ü amabilitatea personalului, politeţe, respect,
consideraţie;
ü comunicaţiile prin care se asigură informarea
consumatorului, prin folosirea unui limbaj adecvat,
adaptat diferiţilor clienţi;
ü credibilitatea asigurată, de regulă, de numele
și reputaţia firmei;
ü siguranţa, care presupune lipsa oricărui pericol, risc, îndoieli în privinţa prestării serviciului;
ü înţelegerea nevoilor specifice consumatorului;
ü elementele tangibile, care trebuie să fie cât
mai atractive.
În același timp, asigurarea calității produsului
poate depinde de astfel de circumstanțe precum:
cunoștinţele angajaţilor băncii, aptitudinile acestora, motivaţia și personalitatea lor, conjunctura în
care este oferit produsul și, de asemenea, percepţia
și caracterul clientului care utilizează produsul.
Din cele expuse mai sus, putem concluziona că
respectarea drepturilor consumatorilor constituie
un factor determinant în gestiunea calității produselor bancare noi și, prin urmare, de asigurare a succesului acestuia.
În domeniul bancar, principala categorie de
consumatori ai produselor sunt clienții. În Republica Moldova, noțiunea de client al băncii o regăsim

de pe contul de card la eliberarea acestora, creându-se, în mod artificial, o datorie faţă de bancă.
Adeseori, clienţii, nefiind informaţi despre aceasta,
consideră că nu au de plătit băncii în cazul în care
nu folosesc cardurile după destinaţia lor de bază,
însă ulterior rămân cel puţin nedumeriţi, fiind
informați despre necesitatea rambursării creditului
și plăţii dobânzilor și a penalităţilor aferente.
Produsul dat este supus mai multor condiţionalităţi de utilizare, proceduri încurcate de calcul a
comisioanelor, dobânzilor și penalităţilor. De exemplu, perioada de grație pentru folosirea creditului
nu este de două luni, după cum se declară, ci presupune că suma datoriei urmează să fie plătită în limita unei luni de la data primirii extrasului din cont.
De asemenea, cu o lună înainte de expirarea termenului de utilizare a cardului, clientul este obligat
să depună o cerere fie de închidere a contului, fie
de reemitere a cardului. În caz contrar, clientul este
obligat să plătească comisionul de deservire a cardului pentru încă un an. La fel, trezește nedumerire
imposibilitatea obținerii în mod curent a informației
exacte cu privire la suma creditului utilizat.
În același context, putem vorbi și despre condiţiile sofisticate de utilizare a cardurilor de credit emise
de BC „Moldindconbank” SA.
În opinia noastră, o situație dubioasă se atestă și
în cazul acordării clauzei privind overdraftul neautorizat la conturile de carduri bancare, care este o
consecinţă a depășirii de către client a cheltuielilor
față de suma disponibilă a numerarului sau limita
de creditare, o asemenea operaţiune fiind inadmisibilă. Însă, prin esenţă, aceasta este o opţiune de
creditare din partea băncii, inclusă în condiţiile de
emitere, care se taxează cu penalităţi și dobânzi
sporite. Prin urmare, chiar din momentul emiterii,
banca recunoaște posibilitatea realizării acestei opţiuni, care poate avea drept consecinţă un complex
de dificultăţi de ordin financiar, contabil, juridic și
psihologic.
Pe lângă cele menţionate anterior, putem formula problema pseudoinovaţiilor, adică prezentarea produsului bancar drept unul nou, nefiind inovativ prin esenţă. De exemplu, un depozit standard
la termen de un an, cu rata flotantă a dobânzii este
prezentat cu o denumire diferită. Redenumirea
oferă, în opinia administraţiei, dreptul de a modifica voluntar condiţiile de acceptare a depozitului,
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doar în Regulamentul cu privire la sistemele de
control intern în bănci [2], conform căruia „client
al băncii – deponent sau orice persoană care beneficiază sau a beneficiat de serviciile unei bănci, orice
persoană cu care banca, în desfășurarea activităţii ei,
a negociat o tranzacţie, chiar dacă respectiva tranzacţie nu s-a încheiat sau finalizat.”
În opinia noastră, această definiție are un caracter
limitat și nu înglobă întregul set de relații dintre băncile comerciale și clienții lor. De aceea, propunem o
altă definiție de principiu, care se bazează pe practica internațională: „clientul băncii este persoana fizică
sau juridică, care consumă produsele bancare și care
întreține cu banca relații formale și/sau neformale”.
Procesul inovațional din sectorul bancar al Republicii Moldova provenind, în mare parte, din
mediul bancar internațional, treptat se deplasează
spre aplicarea unor practici abuzive și oferirea unor
produse, a căror calitate trezește îndoială atât din
punct de vedere etic, cât și legal.
În principal, este vorba de încălcarea următoarelor prevederi ale Legii privind protecţia consumatorilor [1]:
ü Articolul 4. Clauze abuzive: (3) O clauză contractuală care nu a fost negociată individual cu consumatorul se consideră abuzivă dacă aceasta creează, contrar cerinţelor bunei-credinţe, prin ea însăși
sau împreună cu alte prevederi din contract, în detrimentul consumatorului, un dezechilibru semnificativ între drepturile și obligaţiile părţilor.
ü Articolul 101. Practici comerciale incorecte:
în contextul neadmiterii acțiunilor de înșelare a consumatorilor, precum și a practicilor ce denaturează
sau sunt susceptibile să denatureze, în mod esenţial,
comportamentul economic al consumatorului.
În asemenea circumstanțe, poate fi abordată, în
primul rând, problema comportamentului abuziv al
băncilor în cazul implementării și dezvoltării produselor bancare noi, profitând de incompetenţa, neatenţia, lipsa de simţ al responsabilității și de echilibru
psihologic din partea clienţilor.
Drept exemplu pot servi cardurile „Neos”, oferite de BC „Mobiasbancă” SA, care, pentru clienţii
neexperimentaţi, pot deveni adevărate capcane
financiare.
Mai întâi, vom menţiona că sunt încasate comisioane pentru perfectarea și deservirea cardurilor
„Neos”, sub forma decontării imediate a unei sume

{louvsvnppGpuv}h{p}lVG
puuv}h{p}lG{ljouvsvnplz

considerându-l drept produs bancar inovativ, chiar
dacă esenţa lui a rămas aceeași.
Drept exemplu, pot fi prezentate ofertele pentru
două conturi de depozit oferite de BC „MoldovaAgroindbank” SA în luna martie a.c.:
» Depozitul „Clasic” de 365 zile, care era oferit în
anul 2014 și continuă să fie propus clienților până în
prezent, cu rata flotantă a dobânzii de 7,5%;
» Depozitul „Ofertă de primăvară” de 365 zile,
care a fost oferit clienților în perioada 9 februarie
− 31 mai a.c., cu rata flotantă a dobânzii de 15,5%.
Prin urmare, în perioada respectivă banca are
două produse, ale căror condiții diferă în mod
neesențial, dar cu rate ale dobânzilor diferite.
Clienții care au deschis până în luna februarie a.c.
depozite „Clasic” sunt astfel dezavantajați față de
cei care au deschis mai târziu depozite „Ofertă de
primăvară”.
De asemenea, merită atenție problema ratelor
flotante la depozitele bancare, nivelul cărora, la momentul respectiv, nu este legat de niciun indicator
al pieței financiare. Utilizând clauza ratelor flotante,
băncile comerciale își asumă frecvent libertatea nelimitată de reducere a ratelor dobânzilor, ceea ce,
de fapt, constituie o practică de înșelare a clienților.
Lider evident în acest domeniu este BC „Victoriabank” SA. Menționăm faptul că la banca nominalizată, în cazul rezilierii oricărui depozit în prima lună
de la constituirea acestuia, se reţine suplimentar un
comision în mărime de 1% (dar nu mai puțin de 50
de lei sau, respectiv, 5 USD/EUR) din suma depozitului de la momentul rezilierii.
Pornind de la cele expuse, se poate concluziona
că unele bănci ignoră, de fapt, anumite reglementări legislative privind protecția consumatorilor. În
același timp, Banca Națională a Moldovei, ca organ
abilitat de Lege să protejeze interesele clienților
băncilor, ar trebui să întreprindă toate eforturile
necesare pentru executarea obligațiilor legale prin
perfecționarea cadrului de reglementare a activității
bancare și de penalizare a încălcărilor legislației.
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REZUMAT

Inovațiile bancare și problemele respectării
drepturilor consumatorilor. Inovațiile bancare,
sub diferite forme, pot deveni un factor fundamental de dezvoltare a activității instituțiilor financiare.
Succesul implementării lor, în mare parte, depinde
de stabilirea și menținerea unor standarde înalte de
calitate, precum și de formarea eficientă a relațiilor
băncilor cu clienții lor, care sunt consumatorii de
bază ai produselor bancare. Însă aceasta este imposibil fără respectarea intereselor și drepturilor
clienților. Procesul inovațional din sectorul bancar
al Republicii Moldova, provenind, în mare parte, din
mediul bancar internațional, se deplasează treptat
spre aplicarea unor practici abuzive și oferirea unor
produse de calitate îndoielnică, situație ce este reflectată în prezentul articol.
Cuvinte cheie: bancă, produs bancar, inovație
bancară, client, consumator.

РЕФЕРАТ

Banking innovations and issues on the enforcement of consumer rights. Banking innovations, taking different forms, may become a fundamental factor in the development of the activity of
financial institutions. Their successful implementation largely depends on the establishment and
maintenance o high quality standards and effective training of bank`s relationships with its customers, that are the main consumers of banking
products. But this is impossible without respecting the rights and interests of customers. The innovation in the banking sector of the Republic of
Moldova, deriving largely from international banking environment, gradually moves towards the
application of abusive practices and provision of
products, the quality of which raises doubt, which
will be reflected in this article.
Key words: bank, banking product, banking innovation, customer, consumer.

Банковские инновации и вопросы соблюдения прав потребителей. Банковские инновации, принимая различные формы, могут стать
основополагающим фактором развития деятельности финансовых учреждений. Успех их внедрения во многом зависит от определения и поддержания высоких стандартов качества, а также от
эффективного построения банками взаимоотношений со своими клиентами, которые являются
основными потребителями банковских услуг. Однако это невозможно без соблюдения интересов
и прав клиентов. Инновационный процесс в банковском секторе Республики Молдова, начавшийся в основном в международных банковских кругах, постепенно склоняется к применению недобросовестной практики и предоставлению продуктов, качество которых вызывает сомнения, что
отражено в настоящей статье.
Ключевые слова: банк, банковский продукт,
банковская инновация, клиент, потребитель.
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TILIZAREA RESURSELOR BIOLOGICE ÎN LUPTA CU DIVERSE
MICOZE ÎNTÂLNITE LA PLANTELE AGRICOLE, CUM AR FI

BACTERIILE CU ACTIVITATE ANTAGONISTĂ ASUPRA FUNGILOR PATOGENI, AR PERMITE OBŢINEREA UNEI PRODUCŢII AGRICOLE CALITATIVE, EFICIENTE ȘI AR EXCLUDE UTILIZAREA FUNGICIDELOR DE
NATURĂ CHIMICĂ.

Activitatea antifungică este o caracteristică relativ comună printre bacterii, fiind semnificativă
pentru patru domenii: dezvoltarea medicamentelor terapeutice antifungale, dezvoltarea agenţilor de protecţie la plantele de cultură, suprimarea
colonizării fungilor și reducerea eficienţei de izolare a agenţilor fungici patogeni din specimenele
clinice. Au fost invocate și elaborate o varietate de
modalități pentru a explica mecanismul de inhibare
a creșterii unui organism de către altul, de exemplu,
concurenţa pentru o cantitate limitată de nutrienţi,
producţia de siderofori, substanţe antibiotice, enzime și substanţe volatile [1].
Bolile fungice, provocate plantelor de cultură,
constituie una din preocupările importante ale agriculturii. A fost estimat că pierderile în agricultură
din cauza bolilor provocate de fungi ajung până
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la 25% în ţările occidentale și până la 50% în ţările
în curs de dezvoltare. Practica convenţională pentru depășirea acestor deficiențe rezidă în utilizarea
fungicidelor de natură chimică, însă efectul advers
al acestora este pericolul pentru sănătatea omului
și a altor organisme [2, 3]. Utilizarea în acest sens a
resurselor biologice, cum ar fi bacteriile cu activitate antagonistă asupra fungilor patogeni, ar permite
obţinerea unei producţii agricole calitative, eficiente și non-toxice pentru populaţie.
Așadar, utilizarea preparatelor bacteriene în
lupta cu insectele dăunătoare și diverse micoze,
întâlnite la plantele agricole, prezintă un interes deosebit. Cele mai cunoscute preparate cu acţiune entomo- și fitopatogenă sunt obţinute din bacteriile
ce aparţin genurilor Bacillus și Pseudomonas [3, 4, 5].
Bacteriile fluorescente reprezintă un grup de microorganisme care pot suprima creșterea agenţilor
patogeni la plantele de cultură prin mai multe mecanisme. Aplicabilitatea lor ca agenţi de biocontrol
a atras atenţia prin faptul producerii metaboliţilor
secundari, cum sunt: sideroforii, antibioticele, compușii volatili, HCN, enzimele și fitohormonii [3, 6, 7].
Una dintre cele mai des întâlnite tulpini este Pseu-

Materiale și metode de cercetare
În calitate de obiect al cercetărilor au servit tulpinile de bacterii Pseudomonas aurantiaca CNMNPsB-08, Pseudomonas aureofaciens CNMN-PsB-07
și Bacillus cereus var. fluorescens CNMN-BB-07, depozitate în Colecţia Naţională de Microorganisme
Nepatogene.
Aceste culturi au fost resuspendate într-un mediu stabilizator, cu efect protector ce conţine succinat de Na + 12% zaharoză și liofilizate pentru
păstrare îndelungată. Păstrarea s-a efectuat la -40C,
timp de 3 și 6 ani. După 3 și 6 ani de păstrare, a fost
determinată activitatea antifungică a acestora prin
metoda difuziei metaboliţilor asupra culturilor patogene, utilizând blocurile de geloză [16]. În calitate de culturi patogene au fost utilizate tulpinile de
fungi: Fusarium oxysporum, Fusarium solani, Alternaria alternata, Botrytis cinerea și Aspergillus niger din
CNMN.
Dendrograma, matricea de similaritate și de distanţă în baza coeficientului Jaccard a fost calculată
conform http://genomes.urv.cat/UPGMA/index.php.
Rezultate și discuţii
În lupta pentru nutrienţi, microorganismele au la
dispoziţie un întreg arsenal de compuși chimici ce
inhibă organismele competitive. Mulţi dintre acești
compuși au origine peptidică și pot fi sintetizaţi ribozomal sau neribozomal. O gamă largă de bacterii
produc o serie de substanţe de natură lipooligopeptidică, care au o acțiune antifungică, hemolitică,
dar și proprietăţi antibiotice [17].
În cadrul CNMN au fost iniţiate studii cu privire
la selectarea mediului stabilizator optim, cu efect
protector faţă de șocurile osmotice și termice, pentru conservarea și menţinerea microorganismelor
în stare liofilizată. Astfel, a fost demonstrat că mediul în componenţa căruia intră succinatul de Na și
12% de zaharoză este cel mai favorabil, deoarece
păstrează cel mai înalt procent de viabilitate a culturilor [11].
Studiile privind oportunitatea menţinerii proprietăţilor antimicrobiene caracteristice tulpinilor de
bacterii, în rezultatul conservării în mediul sus-numit, după păstrarea în stare liofilizată timp de 3 și 6
ani, au facilitat determinarea zonelor de inhibiţie a
tulpinilor de micromicete patogene.
Rezultatele investigaţiilor întreprinse asupra
determinării activităţii antifungice a tulpinilor Pse-
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domonas fluorescens, considerată drept agent biologic de biocontrol împotriva diferitelor boli asociate plantelor, inclusiv a bolilor rădăcinoase. Astfel,
bacteriile pot fi utilizate în agricultura durabilă ca
biocontrol, datorită capacităţii de sinteză a metaboliţilor secundari cu proprietăţi antibiotice cu un
spectru larg de activitate [3, 8, 9].
Au fost studiate diverse specii de pseudomonade în calitate de agenţi biologic activi și s-a constatat că ele constituie o alternativă a aplicării fungicidelor chimice. Tulpinile de microorganisme din g.
Pseudomonas, în mod deosebit specia Pseudomonas fluorescens, la testarea in vitro, prezintă proprietăţi antagoniste pentru patogenul Botrytis cinerea,
ce provoacă diferite boli la plante [10].
În acest sens, tulpinile de microorganisme utilizate în biotehnologie prezintă o valoare comercială,
iar problema menţinerii cât mai îndelungate a proprietăţilor biosintetice și a celor economic valoroase este în atenţia permanentă a savanţilor. Păstrarea
microorganismelor și a proprietăţilor acestora necesită utilizarea unor metode eficiente de conservare, dar și monitorizarea permanentă a eficacităţii
acestor metode.
Metodele de depozitare sunt importante pentru
orice investigaţie microbiologică. Determinarea viabilităţii și a proprietăţilor morfologice și culturale
ale culturilor de microorganisme, după o păstrare
îndelungată prin diferite procedee, a demonstrat
că cele mai eficiente metode de păstrare sunt crioconservarea și liofilizarea, deoarece asigură un nivel
destul de înalt al viabilităţii, activităţii de creștere și
a celei biosintetice. Un rol important pentru liofilizarea tulpinilor de microorganisme îl are selectarea
mediului optimal de protecţie. Pentru o păstrare
mai bună a viabilităţii, culturile de microorganisme,
înainte de liofilizare, se resuspendă într-un mediu
stabilizator, cu efect protector faţă de șocurile osmotice și termice. Indicii de bază ai mediilor de protecţie sunt: asigurarea unei rate înalte a viabilităţii
și păstrarea particularităţilor culturale ale celulelor
bacteriene [11, 12, 13, 14, 15].
Merită un interes deosebit menţinerea activităţii
antifungice, ca rezultat al liofilizării, a tulpinilor de
bacterii, depozitate pe o perioadă îndelungată în
Colecţia Naţională de Microorganisme Nepatogene
din cadrul Institutului de Microbiologie și Biotehnologie al AȘM.
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udomonas aurantiaca CNMN-PsB-08, Pseudomonas
aureofaciens CNMN-PsB-07 și Bacillus cereus var. fluorescens CNMN-BB-07 asupra tulpinilor de fungi patogeni, după păstrarea în stare liofilizată pe mediul

protector succinat de Na + 12% zaharoză timp de
3 și 6 ani, au demonstrat că, odată cu prelungirea
termenului de păstrare, crește și activitatea antifungică (tabelul 1).

Tabelul 1
Activitatea antifungică a unor tulpini de bacterii după 3 și 6 ani de păstrare
în stare liofilizată pe mediul protector succinat de Na + 12% zaharoză
Denumirea tulpinilor

Durata de
păstrare

Fusarium oxysporum
Fusarium solani
Alternaria alternata
Botrytis cinerea
Aspergillus niger

Pseudomonas aurantia- Pseudomonas aureofa- Bacillus cereus var. fluca CNMN-PsB-08
ciens CNMN-PsB-07
orescens CNMN-BB-07
Zona de inhibiţie, mm

3 ani

16,3±0,7

13,0±1,1

18,3±0,7

6 ani

21,3±0,7

13,3±0,7

23,0±1,1

3 ani

15,7±1,1

14,3±1,3

17,3±0,7

6 ani

22,0±1,1

15,0±1,1

25,0±1,1

3 ani

12,7±0,7

16,7±0,7

16,3±1,1

6 ani

21,3±0,7

24,7±0,7

19,3±1,3

3 ani

17,7±0,7

11,3±1,3

17,7±0,7

6 ani

23,0±1,1

23,0±0,7

23,7±1,7

3 ani

–

12,3±0,7

14,3±0,7

6 ani

–

19,0±1,1

15,0±1,1

Astfel, datele din tabel demonstrează că, după 6
ani de conservare a tulpinilor Pseudomonas aurantiaca CNMN-PsB-08 și Bacillus cereus var. fluorescens
CNMN-BB-07, activitatea antifungică asupra micromicetelor Fusarium oxysporum și Fusarium solani
sporește astfel, încât diametrul zonei de inhibiţie
crește cu 5,0-4,7 mm și 6,3-7,7 mm, respectiv, faţă
de perioada de păstrare timp de 3 ani. Pentru tulpina Pseudomonas aureofaciens CNMN-PsB-07, faţă
de aceleași tulpini de micromicete, se observă o
menţinere a valorilor, ca și în cazul evaluării activităţii antifungale după 3 ani de conservare.

Activitatea antifungică a tuturor izolaţilor a sporit odată cu majorarea perioadei de păstrare de la
3 la 6 ani faţă de micromicetele Alternaria alternata
și Botrytis cinerea care, la fel, sunt patogeni activi ai
plantelor de cultură prin afectarea tuturor organelor.
În acest caz, observăm că diametrul zonei de inhibiţie a tulpinii Pseudomonas aurantiaca CNMN-PsB-08,
faţă de Alternaria alternata și Botrytis cinerea, crește
respectiv cu 8,6 și 5,3 mm. Această bacterie nu s-a
dovedit a fi activă asupra micromicetei Aspergillus niger, ca rezultat al conservării prin liofilizare, utilizând
mediul succinat de Na + 12% zaharoză (fig. 1).

Fig. 1. Dinamica activităţii antifungice a tulpinilor de bacterii după 3 și 6 ani de conservare
în stare liofilizată pe mediul succinat de Na + 12% zaharoză
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agenţii patogeni, iar elaborarea unor metode eficiente de conservare ce ar determina menţinerea sau
sporirea proprietăţilor antifungice, va asigura obţinerea unor preparate biologic active și excluderea
utilizării fungicidelor chimice.
Analiza dendrogramei efectuate în baza rezultatelor obţinute cu privire la activitatea antifungică a
tulpinilor Pseudomonas aurantiaca CNMN-PsB-08,
Pseudomonas aureofaciens CNMN-PsB-07 și Bacillus cereus var. fluorescens CNMN-BB-07 relevă o
diversificare împărţită în două grupuri distincte, A
(tulpina Pseudomonas aurantiaca CNMN-PsB-08)
și B (tulpinile Pseudomonas aureofaciens CNMNPsB-07 și Bacillus cereus var. fluorescens CNMNBB-07) (fig. 2).

Fig. 2. Dendrograma activităţii antifungice a tulpinilor de bacterii după 6 ani de păstrare
în stare liofilizată pe mediul protector succinat de Na + 12% zaharoză

În grupul A s-a divizat doar tulpina Pseudomonas
aurantiaca CNMN-PsB-08, care diferă de grupul B cu
tulpinile Pseudomonas aureofaciens CNMN-PsB-07
și Bacillus cereus var. fluorescens CNMN-BB-07 prin
aceea că prima nu are influență activă asupra

micromicetei Aspergillus niger, iar cele din urmă
influențează activ asupra tuturor agenţilor patogeni studiaţi, fapt confirmat și în tabelul de determinare a matricei de similaritate, calculată în baza
coeficientului Jaccard (tabelul 2).
Tabelul 2
Matricea de similaritate calculată în baza coeficientului Jaccard
1

Pseudomonas aurantiaca CNMN-PsB-08

1

Pseudomonas aureofaciens CNMN-PsB-07

2
0,750

1

1.000

Bacillus cereus var. fluorescens CNMN-BB-07

De asemenea, rezultatele obţinute pot fi confirmate și de matricea de distanţă determinată în baza

3

0,750

1

coeficientului Jaccard, care ne demonstrează că distanţa genetică dinte aceste tulpini diferă (tabelul 3).
Tabelul 3
Matricea de distanţă calculată în baza coeficientului Jaccard
1

Pseudomonas aurantiaca CNMN-PsB-08
Pseudomonas aureofaciens CNMN-PsB-07
Bacillus cereus var. fluorescens CNMN-BB-07

0

2
0,250
0

3
0,250
0,000
0
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Spre deosebire de Pseudomonas aurantiaca
CNMN-PsB-08, tulpinile Pseudomonas aureofaciens CNMN-PsB-07 și Bacillus cereus var. fluorescens
CNMN-BB-07 posedă o acțiune antifungică asupra
culturii de Aspergillus niger, astfel diametrul zonei
de inhibiţie crescând de la 12,3 la 19,0 mm, în cazul
pseudomonadei, și de la 14,3 la 15,0 mm, în cazul
bacilului.
Cea mai semnificativă creștere a activităţii antifungice a fost stabilită la tulpina Pseudomonas aureofaciens CNMN-PsB-07 asupra micromicetei Botrytis
cinerea, zona de inhibiţie majorându-se odată cu
durata de păstrare de la 3 la 6 ani, de 2,03 ori.
Utilizarea acestor specii bacteriene în combaterea
biologică ar permite sporirea rezistenţei plantelor la
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În urma rezultatelor obținute putem concluziona: conservarea microorganismelor prin liofilizare
cu utilizarea mediului protector succinat de Na +
12% zaharoză constituie o metodă eficientă de păstrare și/sau stimulare a proprietăţilor antimicrobiene pe care le posedă și, în consecință, tulpinile studiate pot fi utilizate cu succes în promovarea unei
agriculturi durabile în calitate de inhibitori biologici
ai agenţilor patogeni ai plantelor de cultură sau
care ar permite elaborarea unor tehnologii de obţinere a preparatelor biologic active, eficiente pentru
utilizarea în agricultură ca alternativă a fungicidelor
chimice.
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REZUMAT

Activitatea antifungică a unor tulpini autohtone de microorganisme după 3 și 6 ani de
conservare în stare liofilizată. Cercetările efectuate se referă la studiul activităţii antifungice a unor
tulpini autohtone de microorganisme, după 3 și
6 ani de conservare în stare liofilizată, utilizând în
calitate de mediu protector succinat de Na + 12%
zaharoză. Generalizând rezultatele obținute, autorii articolului concluzionează că conservarea microorganismelor prin liofilizare cu utilizarea mediului
protector succinat de Na + 12% zaharoză, este o
metodă eficientă de păstrare și/sau stimulare a proprietăţilor antimicrobiene pe care le posedă și, în

ABSTRACT

Antifungal activity of some native strains of
microorganisms after 3 and 6 years of lyophilization. The research conducted refers to the study
of the antifungal activity of some native strains of
microorganisms after 3 and 6 years of lyophilization,
using as protective environment the sodium succinate + 12% sucrose. Having generalized the results
obtained, the authors of the article conclude that lyophilization by using sodium succinate + 12% sucrose
as protective environment is an effective method
for preserving and / or stimulating the antimicrobial
characteristics they possess and consequently, the
strains studied may be used successfully in promoting sustainable agriculture as biological inhibitors
of crop plants pathogens or that would allow the
development of some technologies for obtaining
biologically active preparations, effective for use in
agriculture as an alternative to chemical fungicides.

РЕФЕРАТ

Противогрибковая активность отечественных штаммов микроорганизмов после 3 и 6 лет консервации в лиофилизированном состоянии. Проведенные исследования относятся к изучению противогрибковой
активности некоторых отечественных штаммов
микроорганизмов после 3 и 6 лет консервации
в лиофилизированном состоянии, с использованием в качестве защитной среды сукцинат Na
+ 12% сахарозы. Обобщая полученные результаты авторы статьи приходят к выводу, что консервация микроорганизмов путем лиофилизации с использованием в качестве защитной
среды сукцината Na + 12% сахарозы является
эффективным методом хранения и/или стимулирования противомикробных свойств, которыми они обладают, а следовательно изученные штаммы могут быть успешно использованы в развитии устойчивого сельского хозяйства
в качестве биологических ингибиторов против
патогенных агентов растений, либо которые позволили бы разработать новые технологии получения эффективных биологически активных
препаратов для использования в сельском хозяйстве в качестве альтернативы химическим
фунгицидам.

pu{lsslj{|zGZVYWX\G|G 101

jvt|upjĈypGŤ{ppuŨpmpjlVG
zjplu{pmpjGjvtt|upjh{pvuz

consecință, tulpinile studiate pot fi utilizate cu succes în promovarea unei agriculturi durabile în calitate de inhibitori biologici ai agenţilor patogeni ai
plantelor de cultură sau care ar permite elaborarea
unor tehnologii de obţinere a preparatelor biologic
active, eficiente pentru utilizarea în agricultură ca
alternativă a fungicidelor chimice.
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S

CHIMBĂRILE CLIMATICE ÎN REPUBLICA MOLDOVA AU AVUT
ÎNTOTDEAUNA UN IMPACT NEFAST ASUPRA AGRICULTURII.

ÎN

ULTIMUL DECENIU, OSCILAŢIILE DE TEMPERATURĂ PRIMĂVARA

DEVREME, PRECUM ȘI SECETA ȘI TEMPERATURILE ÎNALTE PE DURATA
VERII AU DEVENIT MAI FRECVENTE, PROVOCÂND EFECTE NEGATIVE
PUTERNICE ASUPRA PRODUCTIVITĂŢII CULTURILOR.

În prezent, selecţia în baza rezistenței la temperaturi extremale devine obiectiv de actualitate,
deoarece în unii ani, la etape timpurii de creștere
și dezvoltare a tomatelor, noaptea pot fi atestate 6-8ºC, iar în perioada înfloririi, ziua − 35-45ºC,
ceea ce reduce considerabil capacitatea de legare
a fructelor și cantitatea recoltei la hectar. De aceea, efectele temperaturilor ridicate, cunoscute sub
denumirea de stres termic, care depășesc cu mult
nivelul unei temperaturi normale pentru speciile
de plante agricole, sunt investigate pe larg [Bowen,
2002; Park, 2002; Mihnea și alţii, 2009; Mihnea, 2011;
Mihnea și alţii, 2013].
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Se știe că dezvoltarea reproductivă, spre deosebire de cea vegetativă, este mai sensibilă la stresul
de temperatură înaltă. La tomate, creșterea temperaturilor de la 28-22ºC la 35-26ºC (zi/noapte) diminuează semnificativ cantitatea de fructe [Sato,
2000]. Rezistența organelor reproductive la factorii nefavorabili de mediu este o condiție incontestabilă pentru realizarea unei productivități performante a plantelor de cultură. Eficiența hibridării
este determinată de viabilitatea polenului, capacitatea lui de a germina pe stigmat și de a participa
la fecundare. Condițiile climatice din ultimii ani au
un impact negativ asupra viabilității polenului la
plantele agricole, ceea ce conduce la diminuarea
procentului de legare a fructelor. Uneori, fructele
legate în astfel de condiții prezintă deformări majore morfoanatomice sau fiziologice [Rojnevschi,
1997].
S-a constatat că diminuarea cantității de fructe la
L. exculentum este în funcție de creșterea moderată
a temperaturii și această dependență a perturbat

Materiale și metode
Experienţele au fost efectuate în condiţii de
câmp, pe terenul experimental al IGFPP. În calitate
de material iniţial pentru cercetări au fost folosite
4 forme parentale, 4 combinaţii și retroîncrucișări
hibride, obţinute în baza hibridării intraspecifice
Maestro x Irișca, Maestro x Dwarf Moneymaker, Maestro x Dwarf Moneymaker, Mihaela x Irișca. Experienţele de câmp au fost efectuate în trei repetiții, în
blocuri randomizate prin cultură de răsad. Semănatul în seră a avut loc în prima decadă a lunii aprilie,
conform schemei 7 x 10 cm., iar în câmp − 70 x 30
cm. Răsăditul în câmp − în a doua decadă a lunii
mai (13 mai), iar recoltarea a fost efectuată de mai
multe ori (4-6). Îngrijirea și creșterea tomatelor au
mm

A

fost conforme normelor agrotehnice acceptate în
Republica Moldova.
Rezistenţa genotipurilor la temperaturi ridicate s-a stabilit în conformitate cu recomandările
metodice [Ivakin, 1979], bazate pe capacitatea de
creștere a plantulelor după menţinerea acestora la
temperaturi ridicate (430C) timp de 6 ore.
Gradul de dominație (hp) a fost calculat conform
Брюбейкер (1966). Determinarea coeficientului de
heritabilitate a caracterelor cantitative s-a efectuat
după Borojevic (1990].
Datele obţinute au fost prelucrate statistic în pachetul de soft STATISTICA 7.
Rezultate și discuții
Datele obţinute referitor la reacţia plantulelor de
tomate la temperaturi ridicate (fig. 1) demonstrează
că atât formele parentale, cât și combinațiile hibride au înregistrat o deprimare a lungimii plantulelor
în limitele 24,8…66,0%. Soiurile Mihaela, Irișca și
populațiile hibride F1 Maestro x Irișca, F2 Maestro x
Irișca, F1 Maestro x Dwarf Moneymaker, F2(Mihaela
x Irișca), F2(Mihaela x Dwarf Moneymaker), BC1
(F1(Мihaela х Dwarf Moneymaker) х Мihaela au
fost cel mai puţin afectate de stresul termic (430C),
deprimarea fiind de -30,6; -34,9; -36,5; -31,5; -37,1;
-37,9; -24,8; -37,6% , iar rezistența − de 54,8; 64,0;
68,3; 67,9; 39,5; 67,9; 66,7; 70,1%, respectiv.
mm

B
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metabolismul glucidic și translocarea prolinei în
timpul dezvoltării aparatului reproductiv masculin.
La creșterea temperaturii, transportul glucidelor nu
se dereglează, dar nu are loc un metabolism normal
al acestora, respectiv, se dereglează sinteza amidonului și scade viabilitatea polenului, ceea ce conduce la diminuarea numărului de fructe per plantă
[Sato, 2006].
Scopul cercetărilor prezentate în continuare constă în studierea variabilității și eredității rezistenței
tomatelor la arșiță pentru prognozarea eficientă a
rezultatelor ameliorării.

jvt|upjĈypGŤ{ppuŨpmpjlVG
zjplu{pmpjGjvtt|upjh{pvuz

mm

mm

C

D

Fig. 1. Influența temperaturii asupra creșterii plantulelor la tomate
A – 1-2 - Maestro, 3-4 – Irișca, 5-6 – F1 Maestro x Irișca, 7-8 – F2 Maestro x Irișca, 9-10- BC1 (F1 Maestro x Irișca) x Maestro,
11-12 – BC2 (F1 Maestro x Irișca) x Irișca
B – 1-2 – Maestro, 3-4 – Dwarf Moneymaker, 5-6 – F1 Maestro x Dwarf Moneymaker, 7-8 – F2 Maestro x Dwarf Moneymaker, 9-10 – BC1 (F1 Maestro x Dwarf Moneymaker) x Maestro, 11-12 – BC2 (F1 Maestro x Dwarf Moneymaker) x Dwarf
Moneymaker
C – 1-2 – Mihaela, 3-4 – Irișca, 5-6 – F1 (Mihaela x Irișca), 7-8 – F2 (Mihaela x Irișca), 9-10 – BC1 (F1 Mihaela x Irișca) x Mihaela, 11-12 – BC2 (F1 Mihaela x Irișca) x Irișca
D – 1-2 – Mihaela, 3-4 – Dwarf Moneymaker, 5-6 – F1 (Mihaela x Dwarf Moneymaker), 7-8 – F2 (Mihaela x Dwarf Moneymaker), 9-10 – BC1 (Mihaela x Dwarf Moneymaker) x Mihaela, 11-12 – BC2 (Mihaela x Dwarf Moneymaker) x Dwarf
Moneymaker
Legenda: cifrele impare – condiții optime;
cifrele pare – condiții de stres

În varianta martor, la hibrizii F1 s-a constatat
o reacție largă a relațiilor interalelice – de la
dominația slabă (hp= -0,37) a părintelui cu valori
mici ale caracterului – combinația Маestro х Dwarf
Moneymaker, până la supradominația părintelui

cu valori mari ale caracterului: hp= +3,97, hp=
+188,3, hp= +4,52 la combinațiile Маestro х Irișca,
Мihaela х Irișca, Мihaela х Dwarf Moneymaker.
Rolul genotipului în manifestarea caracterului a fost
relativ mică: H = 0,03 – 0,13 (tab. 1).
Tabelul 1
Ereditatea lungimii plantulelor în condiții optime (+250C)

Combinaţii hibride și forme parentale

104

x±mx, mm

S

Маestro

88,0±2,6

319,22

Irișca

101,6±3,6

559,17

F1 (Маestro х Irișca)

121,8±3,1*

369,85

F2 (Маestro х Irișca)

91,4±2,9

419,69

BC1 [F1 (Маestro х Irișca) х Маestro]

114,4±3,6*

329,66

BC2[F1 (Маestro х Irișca) х Irișca]

120,5±3,2*

476,65

Маestro

88,0±2,6

319,22

Dwarf Moneymaker

104,1±2,9

417,01

F1 Маestro х Dwarf Moneymaker

93,1±3,3

496,97

F2 (Маestro х Dwarf Moneymaker)

100,6±3,3

529,67
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hp

H

+3,97

0,12

-0,37

0,06

x±mx, mm

S

101,6±3,9

468,39

BC2 [F1 (Маestro х Dwarf Moneymaker) х Dwarf Moneymaker]

103,8±3,6

494,19

Мihaela

101,9±3,9

737,00

Irișca

101,6±3,6

559,17

F1 (Мihaela х Irișca)

*

130,4±4,1

464,67

F2 Мihaela (х Irișca)

107,2±3,3*

477,73

BC1 [F1 (Мihaela х Irișca) х Мihaela]

108,8±3,8*

566,13

BC2 [F1 (Мihaela х Irișca ) х Irișca]

115,0±3,2*

380,83

Мihaela

101,9±3,9

737,00

Dwarf Moneymaker

104±2,9

417,01

F1 (Мihaela х Dwarf Moneymaker)

107,7±2,9*

352,37

F2 (Мihaela х Dwarf Moneymaker)

98,4±2,9

406,55

BC1 [F1 (Мihaela х Dwarf Moneymaker) х Мihaela]

103,4±3,5

436,78

BC2 [F1 (Мihaela х Dwarf Moneymaker) х Dwarf Moneymaker]

112,6±3,6*

361,32

hp

H

+188,3

0,03

+4,52

0,13

* deosebire veridică de părintele cu valori mari la nivelul p<0 ,05

În condiții de stres, la combinația hibridă
Мihaela х Dwarf Moneymaker s-a atestat dominația
slabă (-0,11), iar la combinația Мihaela х Irișca
supradominanța părintelui cu valori mici ale plantulelor: hp= -5,7, precum și supradominația părintelui cu valori mari ale caracterului: hp= +1,77 și +1,33
pentru combinațiile Маestro х Irișca și Маestro х

Dwarf Moneymaker. Coeficientul de heritabilitate în
sens larg (H), în varianta cu stres termic, a variat în
limitele – 0,07…0,39, astfel, gradul de participare a
genotipului la formarea fenotipului caracterului cercetat a fost diferit, în funcție de combinație, adică de
formele parentale implicate în hibridare și factorul
de temperatură (tab. 2).
Tabelul 2
Ereditatea lungimii plantulelor în condiții de stres (+430C)

Combinaţii hibride și forme parentale

x±mx, mm

S

Маestro

37,3±1,3

68,86

Irișca

66,2±2,59

275,34

F1 (Маestro х Irișca)

77,4±3,2*

345,31

F2 (Маestro х Irișca)

62,6±3,4

571,12

BC1 [F1 (Маestro х Irișca) х Маestro]

52,6±3,6

330,01

BC2[F1 (Маestro х Irișca) х Irișca]

41,7±3,2

428,56

Маestro

37,3±1,3

68,86

Dwarf Moneymaker

55,6±1,5

105,60

F1 Маestro (х Dwarf Moneymaker)

58,6±2,4*

213,80

F2 (Маestro х Dwarf Moneymaker)

33,4±2,3

257,63

BC1[F1 Маestro (х Dwarf Moneymaker) х Маestro]

31,3±2,2

126,30

BC2 [F1 (Маestro х Dwarf Moneymaker) х Dwarf Moneymaker]

55,3±2,2

184,31

Мihaela

71,1±3,0

424,18

Irișca

66,2±2,6

275,34

F1 (Мihaela х Irișca)

54,7±3,4

320,74

F2 Мihaela (х Irișca)

68,2±3,5*

479,60

BC1 [F1 (Мihaela х Irișca) х Мihaela]

47,8±2,9

295,83

BC2 [F1 (Мihaela х Irișca ) х Irișca]

61,3±2,8

285,51

Мihaela

71,1±3,0

424,18

hp

H

+1,77

0,39

+1,33

0,17

-5,69

0,33
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Combinaţii hibride și forme parentale
BC1[F1 Маestro (х Dwarf Moneymaker) х Маestro]
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Combinaţii hibride și forme parentale
Dwarf Moneymaker

x±mx, mm

S

55,6±1,5

105,60

F1 (Мihaela х Dwarf Moneymaker)

62,4±2,8

315,84

F2 (Мihaela х Dwarf Moneymaker)

74,0±2,8*

341,60

BC1 [F1 (Мihaela х Dwarf Moneymaker) х Мihaela]

64,5±2,1

202,25

BC2 [F1 (Мihaela х Dwarf Moneymaker) х Dwarf Moneymaker]

62,0±3,5

396,16

hp

H

-0,12

0,07

* deosebire veridică de părintele cu valori mari la nivelul p<0 ,05

După cum reiese din datele prezentate (fig. 2),
genitorii au manifestat două tipuri de reacții: rezistente (Irișca) și mediu rezistente (Maestro, Dwarf
Moneymaker, Мihaela). Rezistența populațiilor hibride F1 s-a încadrat în limitele 39,5…68,3%, iar a
populațiilor F2 și retroîncrucișărilor − 27,9…73,5%.
Analiza modului de moștenire a rezistenței
la arșiță a demonstrat o supradominație poziti-

vă la combinația F1 Maestro x Irișca (+1,44) și o
supradominație negativă la celelalte combinații
hibride.
Formele care au manifestat o deprimare mai
mică a plantulelor în condiții de stres și o rezistență
sporită la arșiță, prezintă interes pentru ameliorarea
tomatelor.

Fig. 2. Manifestarea rezistenței la arșiță la tomate
1 – Maestro, 2 – Irișca, 3 – Dwarf Moneymaker, 4 – Mihaela, 5 – F1 Maestro x Irișca, 6 - F1 Maestro x Dwarf Moneymaker,
7 – F1 Mihaela x Irișca, 8 – F1 Mihaela x Dwarf Moneymaker, 9 – F2 Maestro x Irișca, 10 – F2 Maestro x Dwarf Moneymaker,
10 – F2 Mihaela x Irișca, 11 – F2 Mihaela x Dwarf Moneymaker, 12 – BC1 (Maestro x Irișca) x Maestro, 13 – BC1 (Maestro x
Dwarf Moneymaker) x Maestro, 14 – BC1 (Mihaela x Irișca ) x Mihaela, 15 – BC1 (F1 Mihaela x Dwarf Moneymaker) x Mihaela,
16 – BC2 (Maestro x Irișca) x Irișca, 17 – BC2 (Maestro x Dwarf Moneymaker) x Dwarf Moneymaker, 18 – BC2 (Mihaela x Irișca)
x Irișca, 19 – BC2 (F1 Mihaela x Dwarf Moneymaker) x Dwarf Moneymaker.

CONCLUZII

1. Ca rezultat al analizei rezistenței la arșiță a
16 combinații hibride, create în baza hibridării intraspecifice, au fost evidențiate genotipuri care se
deosebesc după caracterul cercetat și pot fi utilizate la obținerea soiurilor noi cu rezistență sporită
la acest factor.
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2. Coeficientul de heritabilitate în sensul larg al
caracterului lungimea plantulelor depinde în mare
măsură de formele parentale și condițiile de temperatură. Valori relativ înalte ale heritabilității pentru caracterul lungimea plantulelor în condiții de
stres, înregistrate la combinațiile Maestro х Irișca
și Мihaela х Irișca, relevă posibilitatea de a obține
forme cu rezistență sporită din acest material inițial.
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Rezistența genotipică a tomatelor la arșiță.
Sunt prezentate rezultatele cercetării rezistenței la
arșiță pentru 16 combinații hibride create prin hibridări intraspecifice. S-a constatat că coeficientul
de heritabilitate în sensul larg al caracterului lungimea plantulelor în condiţii de stres depinde în mare
măsură de formele parentale. Combinațiile Маestro
х Irișca și Мihaela х Irișca, în calitate de material
iniţial, la care parametrul cercetat a înregistrat valori de 0,33…0,39, demonstrează oportunităţi de
obținere a formelor cu rezistență sporită.
ABSTRACT

Genetic heat tolerance in tomatoes. Research
results on heat tolerance for 16 hybrid combinations created through interspecific hybridization are
presented. It has been found that the coefficient of
heritability in the broad sense of the plant length
character under stress depends largely on parental
forms. The combinations Маestro x Мihaela and
Irișca x Mihaela, as starting material, to which the
parameter investigated has recorded values of 0.33
... 0.39, demonstrate the opportunity to obtain highly tolerant forms.
РЕФЕРАТ

Генотипическая устойчивость томатов к
жаре. Представлены результаты анализа устойчивости к жаре 16 межсортовых гибридных комбинаций. Установлено, что коэффициент наследуемости в широком смысле слова признака
длина проростка в стрессовых условиях в значительной степени зависит от родительских форм.
Комбинации Маestro х Irisca и Мihaela х Irisca, у
которых показатель был на уровне 0,33…0,39,
являются хорошим исходным материалом для
создания форм с повышенной устойчивостью.
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3. Analiza modului de moștenire a rezistenței
la arșiță a demonstrat o supradominație pozitivă
la combinația F1 Maestro x Irișca (+1,44), care poate fi utilizată cu succes la obținerea formelor cu
rezistență sporită la temperaturi înalte.
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Introduction
T PRESENT, IN ELECTRICAL DISTRIBUTION SYSTEMS IN THE
REPUBLIC OF MOLDOVA, THERE ARE A LARGE NUMBER
OF REFUSALS, WHICH SIGNIFICANTLY INFLUENCE THE QUALITY OF
ELECTRICITY SUPPLY. TTHE CAUSES OF REFUSALS ARE NOT WELL
KNOWN, AND THEIR IMPACT ON THE QUALITY OF ELECTRICITY
SUPPLY TO CONSUMERS IS NOT KNOWN AT THE REAL LEVEL. ALL
TOGETHER, THE DETERMINATION OF THE FACTORS OF INFLUENCE

A

OF THESE REFUSALS AND THE ESTIMATION OF THEIR IMPACT ON
THE QUALITY OF OPERATION OF ELECTRICAL DISTRIBUTION SYSTE MS, ENABLES TO DEVELOP MEASURES TO ENSURE CONTINUITY AND
QUALITY OF ELECTRICITY SUPPLY TO CONSUMERS.

In accordance with the above, the purpose of
this work is to develop a criterion for estimating and
forecasting the intensity of the impact of random
interruptions of electrical distribution systems, conditioned by various factors of influence, based on
the research of the systems of the distribution network in Moldova.
In this work, it is presented the criterion for estimating and forecasting of the level of influence of
various factors on the quality of operation of electrical distribution systems and the results of using
this criterion for determining and forecasting of
the share of influence of each factor individually, allowing the development of the mechanism of assurance of quality and continuity of electricity supply.
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Materials and methods
Object of researches have established refusals
characteristics of electrical distribution systems in
the Republic of Moldova, conditioned by various
random factors of influence. In order to conduct the
assessment of the behavior of the factors of influence on the process of electricity supply to customers
connected to the Republican power system were
developed the structural scheme for calculating
and the forecasting algorithm of the reliability level
that gave the opportunity to highlight the factors
of influence on the process of electricity supply and
to systematize the sequence of operations performed in the assessment of the reliability of networks.
The processing of characteristic information of
conditioned refusals in the examined systems was
carried out under a standard method of analysis
and calculation using the following means: graph
theory and matrices, probability theory, method of
statistical analysis and processing of experimental
data on refusals in electricity networks, reliability
theory, the theory of linear and nonlinear equations, mathematical modeling, computers with specialized software in the statistical analysis [1-4].
The proposed methodology for analyzing the
reliability of distribution systems and of influencing
factors using graph theory and diacoptica, allowing
to perform the analytical calculations of reliability

gical approach on forecasting indicators that characterize the quality of operation of the equipment
of electrical systems were established the laws of
occurrence of refusals, which allow to predict the
behavior of factors influencing reliability of electrical systems
Table 1 shows the results of processing of random refusals that occurred in the investigated systems, per 100 km of network, according to the factor concerned.

Results and discussion
Using the criteria proposed for processing of
experimental data on refusals in the examined networks, allowed the determination of frequencies
of refusals caused by each random factor of influence. Based on the concept of general methodolo-

Table 1. Results of processing of refusals conditioned by random factors of influence
Investigated
factors

The number of refusals in the investigated systems
System
1

System
2

System
3

System
4

System
5

Name

Total

Total

Total

Total

Total

Weather conditions

202

280

363

231

492

Defects in equipment

331

450

514

403

583

Faults due to consumer

160

80

30

40

154

Unknown factors

163

279

526

365

487

Vandalism acts

90

10

30

29

12

Defects in TN

7

10

12

11

19

Defects in PDC

400

30

70

10

45

Animals and birds action

20

20

20

14

21

Action of mechanisms

50

10

7

2

10

Damage caused by vegetation

40

40

52

28

90

Quality of electric energy

5

7

3

5

4

Errors of operating

2

4

3

2

3

TOTAL

1470

1220

At this stage, the results obtained, give the opportunity to simplify the calculation and establish
the distributions of refusals for all random factors
of influence, depending on frequency pf occuring
per system and season, enabling the determination
of complex structures and trace measures to increase the reliability of power distribution system.
To assess the quality of functioning of electrical
equipment installed in electrical networks were calculated the main indicators of reliability: the average
duration of disconnections τ, the average frequency
of disconnections λ, the average recovery disconnection μ, the average total disconnection Tmed.
Computed parameters, determine the level of
the operational reliability of the equipments installed in electrical distribution systems and results obtained on their forecasting, permit planning of jus-

1630

1140

1920

tified technical and economic activities to ensure
continuity and quality of electricity supply to consumers, with respect of indicators reliability rules.
Conclusion
Processing of experimental data on flows of refusals in electrical distribution systems, revealed the
12 factors of influence and determined the intensity of refusals caused depending on geographical
location of investigated electrical systems.
The results obtained in this work, determine
the level of the operational reliability of the equipments installed in electrical distribution systems
and results obtained on their forecasting, permit
planning of justified technical and economic activities to ensure continuity and quality of electricity
supply to consumers, with respect of indicators reliability rules.
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for systems with any structure, and whereby complex systems (arboriscente) were examined by subsystems, sections, graphs and junctions.
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ABSTRACT

Estimation of the influence of various factors
on the quality of electricity distribution systems.
Currently, in the electrical distribution systems of the
Republic of Moldova there are a large number of refusals in operation, compared to the rules stipulated
in the acts on reliability indices of electrical distribution networks and systems. Frequent refusals substantially influence the quality of power supply to
consumers in the country. In the difficult conditions
of the Republic of Moldova, quality and continuity of
power supply of consumers may be ensured based
on profound knowledge of all phenomena and factors that have a significant influence on the reliability
of distribution systems, which allows a technically
and economically justified planning of the mechanism to ensure quality indicators. Based on the research of several republican distribution systems,
this paper presents the results concerning the development of the criterion on the estimation and forecast of the influence of various factors on the quality
of operation of electrical distribution systems.
REZUMAT

Estimarea nivelului de influenţă a unor diferiți
factori asupra calităţii de funcţionare a sistemelor electrice de distribuţie. Actualmente, în sistemele de distribuție a energiei electrice din Republica
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Moldova se produce un mare număr de refuzuri
în funcționare, comparativ cu normele stipulate în
actele privind indicatorii de fiabilitate a rețelelor și
sistemelor de rețele electrice de distribuție. Refuzurile frecvente influențează semnificativ calitatea
alimentării cu energie electrică a consumatorilor
din țară. În condițiile dificile ale Republicii Moldova, calitatea și continuitatea alimentării cu energie
electrică a consumatorilor poate fi asigurată numai
în baza cunoașterii profunde a tuturor fenomenelor
și factorilor care dispun de o influență semnificativă
asupra fiabilității sistemelor de distribuție, fapt ce
permite o planificare justificată din punct de vedere
tehnic și economic a mecanismului de asigurare a
indicatorilor de calitate. În baza cercetării mai multor sisteme de distribuție republicane, în această
lucrare se prezintă rezultatele cu privire la elaborarea criteriului privind estimarea și prognoza nivelului de influență a diferitor factori asupra calității de
funcționare a sistemelor electrice de distribuție.
РЕФЕРАТ

Оценка уровня воздействия различных
факторов на качество работы электрических
распределительных систем. В настоящее время в системах распределения электрической
энергии Республики Молдова происходит большое количество отказов в работе по сравнению с
нормами, предусмотренными в нормативных документах о показателях надежности электрических распределительных сетей и систем. Частые
отказы существенно влияют на качество электроснабжения потребителей страны. В сложных
условиях Республики Молдова качество и непрерывность электроснабжения потребителей может быть обеспечена только на основе глубокого знания всех явлений и факторов, оказывающих
существенное влияние на надежность распределительных систем, что позволит осуществлять
технически и экономически обоснованное планирование механизма обеспечения показателей
качества. На основе изучения нескольких республиканских распределительных систем в настоящей работе представлены результаты разработки критериев оценок и прогнозирования уровня
воздействия различных факторов на качество работы электрических распределительных систем.
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N TIMPUL DE FAȚĂ SE ATESTĂ O SCHIMBARE RADICALĂ ÎN
DIFERITE RAMURI ALE INDUSTRIEI.

MULTE

DIN PROCESELE

TRADIȚIONALE, CUNOSCUTE DEMULT, AU SUPORTAT MODIFICĂRI
ESENȚIALE, SUNT APLICATE TEHNOLOGII ABSOLUT NOI, UTILIZAREA CĂRORA PROMITE, IAR ÎN UNELE CAZURI CHIAR CONDUCE LA
CREȘTEREA CONSIDERABILĂ A PRODUCTIVITĂȚII MUNCII. IATĂ DE
CE TEHNOLOGIILE PRINCIPIAL NOI PROVOACĂ UN INTERES MAJOR
PRACTIC ÎN TOATE RAMURILE INDUSTRIEI NAȚIONALE.

În istoria umanității, extinderea utilizării în masă
a mașinilor a condus la inițierea revoluției industriale, începând cu Anglia. Mașina de tors fire (fig.
1) a stat la temelia revoluției industriale. Ulterior
au apărut mașini și în alte domenii ale activității
umane. În decursul a peste 200 de ani de utilizare a mașinilor, s-a atestat o creștere continuă a
parametrilor tehnici ai uneltelor și mijloacelor de
producție: dimensiunilor, vitezei, puterii, preciziei,
temperaturii, masei, rezistenței, presiunii etc.

Pe la mijlocul secolului XX, în anumite sfere ale
producției au devenit pregnante limitele mai multor unelte și mijloace de producție. Una din primele
mașini de cusut, inventată de A. Hou în anul 1845,
efectua 300 de tigheluri pe minut, iar mașinile de
cusut moderne realizează într-un minut 3-3,5 mii de
tigheluri. Însă cu asemenea viteză este imposibil de
cusut produse din materiale sintetice: acul se înfierbântă și topește polimerii. Viteza de așchiere a metalelor la strung s-a mărit de la 2,8 metri pe minut,
în 1885, până la 115 metri pe minut, în 1965. Automatele multiax efectuează cel mult 700 de rotații/
minut, iar strungurile universale – 2000 de rotații/
minut. De asemenea, și-a epuizat potențialul șocul
mecanic – unul din cele mai răspândite procedee
în construcția de mașini, pe baza căruia acționează
agregatele de forjare și ștanțare, care produc aproximativ 80 la sută din semifabricatele pentru automobile, tractoare, aparate de zbor, mașini agricole ș.a.
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Fig 1. Mașina de tors realizată în 1764
de către D. Hargruvs (Anglia).
Avea acționare manuală, trăgea și răsucea ața. În 1788 în
Anglia funcționau 20 de mii de asemenea mașini

Sunt la limită posibilitățile de avansare a puterii, performanței, vitezei mijloacelor de transport.
Viteza trenurilor nu s-a schimbat din anul 1965.
Creșterea productivității transportului feroviar se
realizează numai datorită majorării masei și numărului de vagoane.
Se plafonează randamentul instalațiilor energetice. La centralele electroenergetice acesta constituie aproximativ 30%. Ele funcționează după
schema tradițională de elaborare și transportare
a electricității “cazan-turbină-generator-transformator”. Puterea acestei scheme este limitată de
către generator, atingându-se permanent pragul
determinat de legile fizicii. Este aproape de limita
posibilităților sale și modul de transportare a energiei electrice, având în vedere faptul că tensiunea
pe linie nu poate depăși 2,5 mii de kilovolţi.
În aceeași ordine de idei, constatăm că este limitată, de asemenea, amplificarea proprietăților
fizico-mecanice și de rezistență a materialelor
tradiționale, deoarece producerea lor se bazează,
ca regulă, pe utilizarea proprietăților naturale ale
componentelor inițiale. Însă calitatea naturală a
materiei prime deseori nu corespunde cerințelor
necesare. Aceasta se referă la bumbac, lână, piele
ș.a. Totodată, sunt limitate rezervele de creștere a
producției acestor materiale.
O situație similară se atestă și în domeniul materialelor tradiționale, în primul rând, al metalelor
și aliajelor. În ultimii 100 de ani rezistența acestora
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a crescut nesemnificativ. Modulul de elasticitate
al aluminiului, titanului, fierului, molibdenului și al
altor metale s-a schimbat prea puțin, iar cerințele
tehnice față de aceste materiale au crescut considerabil.
Cu alte cuvinte, sistemul tradițional al forțelor
de producție deja devine incapabil să asigure acel
nivel al productivității muncii, care ar corespunde
cerințelor vitale și culturale ale populației.
Pentru a ieși din impas, este necesar să elaborăm elemente și sisteme calitativ noi ale forțelor
de producție: unelte, mijloace de producție, surse
de energie, echipamente de comandă, mijloace
performante de transport ș.a. – care ar crea perspective de transformare calitativă a sistemului de
producție în ansamblu.
Ideea și sarcinele care se impun actualmente constau în crearea unor asemenea procese
tehnologice, în cadrul cărora piesele reale ale
mașinilor, țesăturilor, îmbrăcămintei ș.a. se vor
confecționa fără cuțit, ac, suveică, intervenind
utilizarea unor anumite scule absolut noi, care ar
exclude acționarea mecanică directă a obiectului
prelucrat, fiind modificată construcția interioară și
structura acestuia.
Utilizarea tehnologiilor nemecanice, ca regulă, conduce la micșorarea bruscă a ciclului de
confecționare a obiectului, la reducerea consumurilor de energie și muncă, la avansarea preciziei de
prelucrare a suprafețelor productive, durabilității
pieselor și, de asemenea, la sporirea productivității
utilajelor.
Tehnica actuală necesită utilizarea tot mai largă
a aliajelor înalt aliate, precum și a materialelor de
înaltă rezistență: siliciu, germaniu, rubin, diamant
ș.a. Majoritatea acestor materiale aproape că nu
pot fi prelucrate mecanic. În ultimul timp au apărut
procese de prelucrare noi, cu utilizarea razelor laser, fasciculelor de electroni, plasmei, descărcărilor
și reacțiilor electrochimice. De exemplu, utilizarea
laserului pentru burghierea găurilor în filiere de diamant conduce la micșorarea timpului la această
operație de la două zile până la două minute, adică aproape de 1,5 mii ori. Cu mașina de prelucrat
prin electroeroziune, forma pentru confecționarea
anvelopelor automobilelor se realizează de 30 ori
mai repede decât cu mașina agregat de frezat.
Danturarea cilindrului de moară la mașina de pre-

Deformarea prin explozie
Utilizarea undei de șoc în calitate de unealtă
de muncă permite obținerea în zona de lucru a
unei presiuni de până la milioane de atmosfere și
a unei temperaturi de până la zeci de mii de grade.
Piesele complicate pot fi executate într-un bazin
cu apă. Apa servește ca poanson. La sudarea prin
explozie toate procesele chimice și termice, care
determină proprietățile îmbinării, se realizează
în miimi de secundă în straturile superficiale ale
materialului prelucrat la o grosime de zecimi de

milimetru. Productivitatea acestui proces de prelucrare depășește metodele tradiționale de zeci și
sute de ori.
La prelucrarea metalelor cu puteri mari se
utilizează surse de energie concentrată într-un
timp foarte scurt. Ca surse de energie se utilizează explozivii violenți și explozivii lenți, care sunt
compuși din amestecuri carburante de gaze, gaze
comprimate, descărcări electrice în apă, câmpurile
magnetice impulsive ș.a. Aceste procedee aduc cu
ele în tehnica prelucrării materialelor prin deformare noi posibilități, legate de avantajele incontestabile în ceea ce privește eficacitatea, simplitatea, cerințele minimale de utilaje, consumurile
scăzute de materiale și manoperă. Se micșorează
prețul de cost al produselor.
Din procedeele de prelucrare a metalelor prin
deformarea plastică cu puteri și viteze mari fac
parte: ambutisarea tablelor, evazarea și gâtuirea
tuburilor, gravarea, tăierea, perforarea, matrițarea,
durificarea superficială, aglomerarea așchiilor, presarea pulberilor, sudarea, placarea ș.a.
În continuare vom prezenta un exemplu de deformare prin explozie la confecționarea unor piese
din semifabricate tubulare (fig. 2). Semifabricatul
tubular, obținut prin sudare (fig. 2, b) sau prin laminare se introduce într-o matriță divizată, formată
din două sau mai multe bucăți, strânse într-un bloc
de fixare. După ce se închide tubul la partea inferioară, se umple cu apă și se introduce încărcătura
explozivă (fig. 2, a). Prin explozie, tubul se lărgește
și ia forma cavității interioare a matriței (fig. 2, c).

Fig. 2. Scheme ale deformării prin explozie în apă a
unui semifabricat cilindric:
1 și 2 – semimatrițe; 3 – bloc de fixare;
4 – semifabricat; 5 – capac; 6 – încărcătura explozivă; 7 –
mediul de lucru (apă); 8 – canal de evacuare a aerului
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lucrare cu electroeroziune se realizează în 90 de
minute, iar la instalația de prelucrare mecanică,
prin așchiere, în 16…25 ore. Randamentul utilajelor pentru prelucrarea metalelor prin metode
electrochimice, depășește 80…90 procente. Acest
fapt asigură o creștere a productivității utilajelor
de 5…10 ori, precum și executarea unor operații
care nu pot fi realizate prin alte metode.
Metoda de prelucrare prin eroziune cu descărcări electrice în scântei constă în faptul că
porțiunile mărunte din materialul prelucrat sunt
încălzite până la temperatura necesară pentru topirea sau evaporarea lor. La prelucrarea electrochimică materialul se înlătură atom cu atom pe parcursul reacției chimice sau electrochimice.
Domeniul de utilizare a metodelor electrochimice și electrofizice sunt determinate de două
particularități: 1) pe această cale sunt prelucrate
anumite produse ce constau din materiale care
cu greu pot fi prelucrate prin metode mecanice
tradiționale (metale dure, aliaje refractare, diamant, rubin ș.a.); 2) aceste metode permit prelucrarea produselor geometric complicate (ștanțe,
matrițe ș.a.). Productivitatea muncii sporește considerabil.
Metodele noi de prelucrare a materialelor permit economisirea considerabilă a resurselor energetice. Utilizarea acceleratoarelor de particule
încărcate pentru prelucrarea cu radiații a polietilenei micșorează de două ori consumul de energie
comparativ cu procesele chimice de prelucrare. La
vulcanizarea cu radiații a cauciucului, consumul de
energie se micșorează de 10 ori.
În locul șocului mecanic se utilizează explozia.
Ea mărunțește rocile dure, ștanțează, durifică metale, sudează etc.

kpuGpz{vyphGpu}luŨppsvyaGklGshGpkllGˀGshGptwsltlu{hyl
myvtG{olGopz{vyGvmGpu}lu{pvuzaGmyvtGpklhGˀG{vGptwsltlu{h{pvu

După explozie, semifabricatul se lovește în primul rând de unda de șoc, iar curentul de apă produs
de gazele care se dilată îl vor atinge mult mai târziu.
Transmiterea energiei prin unda de șoc în funcție de
timp este prezentată în fig. 3. Unda de șoc, după ce
lovește suprafața piesei, este reflectată și, în acest
moment, o parte din energie este transmisă materialului și servește la realizarea deformării. Materialul,
sub acțiunea undei de șoc, primește o accelerație
mare, datorită căreia se deformează în continuare și
după încetarea undei de șoc.

Fig. 3. Transmiterea energiei explozive în apă:
a – moment inițial; b – începutul deformării; c – contracția
bulei de gaze; d – a doua expansiune a bulei de gaze

Perforarea prin explozie în apă (deseori simultan
cu ambutisarea) a plăcilor de tablă se efectuează
într-un recipient (fig. 4, a), într-o matriță divizată
(fig. 4, b) sau într-un recipient de beton (fig. 4, c).
Matrița este prevăzută cu găuri prin care urmează
să se efectueze perforarea.
Prin explozia încărcăturii, materialul este presat
cu putere în matriță, iar acolo unde aceasta prezintă
găuri se produce perforarea. Găurile executate au
amplasarea și forma găurilor din matriță.
Apare o întrebare firească: pe ce căi se va dezvolta și spre ce țintă va tinde, care proprietăți ale materiei se vor utiliza în următoarele etape de dezvoltare
a tehnologiilor moderne?
Se presupune că conținutul lor principal îl va
prezenta formarea proceselor tehnologice absolut
noi pe baza legilor naturii încă necunoscute, în primul rând legate de structura substanței. În laboratoare, în disputele științifice ale savanților fizicieni
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se pun bazele proceselor tehnologice ale secolelor XXI și XXII, se conturează aspectul instituțiilor
și uzinelor viitorului. Deja au apărut tehnologii
moderne de prelucrare a materialelor cu laser, cu
plasmă ș.a., care permit avansarea considerabilă
a productivității mașinilor tehnologice, calității
producției, micșorarea consumurilor de energie și
de materii prime etc.

Fig. 4. Schema de perforare prin explozie în apă:
a – în recipient; b – în matriță divizată; c – în bazin de
beton; 1 – matriță; 2 – recipient; 3 – inel de etanșare; 4 –
încărcătură explozivă; 5 – semifabricat; 6 – placa de bază;
7 – amortizator; 8 – bazin din beton

Prelucrarea materialelor cu ajutorul fasciculului laser
Prelucrarea cu ajutorul fasciculului laser se bazează pe efectul termic al unul fascicul laser de înaltă
energie, dirijat spre suprafața semifabricatului cu
intervenția unui sistem de lentile și oglinzi optice [1].
Pentru a obține fascicul laser este adusă o
substanță, numită “mediu activ”, într-o stare energetică superioară, prin transfer de energie din afara
substanței (pompaj de energie), care se numește
absorbție. Ea asigură trecerea unui sistem atomic
(moleculă, atom, ion) de pe un nivel energetic inferior pe un nivel energetic superior (tranziție).
La revenirea pe nivelul energetic inițial, sistemul
atomic emană excesul de energie. Fenomenul acesta poate avea două aspecte [1]:
1) emisie spontană, corespunzătoare unei treceri
întâmplătoare de pe un nivel energetic superior
pe cel inferior, cu emiterea unui foton de anumită
frecvență;

Fig. 5. Prezentarea schematică a unui echipament
pentru prelucrări cu fascicul laser

d) blocul de deservire pentru alimentarea cu apă
pentru răcirea oglinzilor și a lentilelor, vidarea incintei, introducerea sau recircularea amestecului de
gaze în cazul laserelor cu medii active gazoase;
e) blocul de acționare și comandă, care asigură
funcționarea în regim controlat a subsistemelor din
componența echipamentului.
Procesele de prelucrare cu fascicul laser prezintă
următoarele caracteristici de interes tehnologic:
a) forțele generate de către acțiunea fasciculului
laser sunt nesemnificative ca valoare, ceea ce permite prelucrarea unor semifabricate puțin rigide;
b) localizarea precisă a zonelor supuse încălzirii cu
ajutorul fasciculului laser conduce la reducerea valorilor tensiunilor interne și la diminuarea riscurilor de
fisurare și deformare a pieselor;
c) există posibilitatea transmiterii energiei necesare de la sursa laser către zona de prelucrare pe
distanțe relativ mari, cu ajutorul dispozitivelor optice;
d) prelucrarea devine posibilă în spații greu accesibile altor procedee.
Cu fasciculul laser se realizează următoarele prelucrări:
a) executarea găurilor cu diametre mici de
0,0006…0,8 mm și adâncimi până la 5 mm și a găurilor de 0,8…2,5 mm și adâncimea până la 12 mm;
b) executarea găurilor în semifabricate din materiale transparente (sticlă, rubin, diamant ș.a.);
c) prelucrarea găurilor cu diametre mari;
d) tăierea (debitarea) semifabricatelor din diferite
materiale;
e) scrierea, marcarea și gravarea pe suprafețele
pieselor;
f) călirea consecutivă cu transformări de fază în
stare solidă, înmuierea superficială, durificarea termică și topirea stratului superficial;
g) depuneri și metalizarea suprafețelor;
h) asamblarea pieselor prin sudare;
i) prelucrarea materialelor prin așchiere însoţite
de plastificare cu laser ș.a.
Tehnologii de prelucrare plasmo-ionice
Prin plasmă vom înțelege un mediu asemănător
celui gazos, dispunând de un înalt grad de disociere
și ionizare, dar comportându-se, în ansamblu, ca un
mediu neutru din punct de vedere electric [1].
Metoda de prelucrare cu ajutorul plasmei și/sau
ionilor se bazează pe efectele termice sau chimice
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2) emisie simulată, aferentă transferului indus al
unui număr de sisteme atomice de pe nivelul superior pe cel inferior.
Emisiei simulate îi corespunde constituirea fasciculului laser.
Ulterior, fasciculul laser este orientat și concentrat pe suprafața semifabricatului, cu ajutorul unor
lentile și oglinzi optice. Dacă intensitatea radiației
este suficient de mare, la impactul cu suprafața nereflectantă a semifabricatului are loc o creștere semnificativă și rapidă a temperaturii, care conduce la
topirea și vaporizarea unor cantități ale materialului
semifabricatului. Aceste efecte se folosesc la prelucrarea metalelor dure, în construcția de mașini.
Echipamente laser. Principalele componente ale
unui echipament de prelucrare cu fascicul laser
(fig. 5):
a) blocul optic care servește pentru generarea
și focalizarea fasciculului laser pe suprafața semifabricatului. O primă componentă a blocului optic o
constituie incinta optică. Ea are în interior oglinzi și
lentile care asigură dirijarea cu fasciculul laser;
b) sistemul de alimentare cu energie asigură
condiții pentru excitarea mediului activ și pentru
funcționarea celorlalte componente ale echipamentului laser;
c) blocul mecanic susține subansamblurile echipamentului laser și asigură precizia poziționării și
deplasării relative a fasciculului laser față de semifabricat;
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produse la nivelul zonelor de contact între ioni sau
plasmă și suprafețele accesibile ale semifabricatului [2].
Echipamentul de prelucrare a materialelor cu
fascicul de ioni (plasmă) permite deplasarea pe verticală a semifabricatelor (fig. 6), rotația în jurul axei
lor de simetrie și oscilația în jurul altei axe. Precizia
de prelucrare a lentilelor prin această metodă atinge o valoare de 0,0001 mm [3].
Echipamentul de prelucrare cu fascicul de ioni
(plasmă) are următoarele componente: 1 – termocatod; 2 – electrod intermediar; 3 – electromagnet;
4 – izolator; 5 – anod; 6 – grilă de reglare; 7 – electrod de extracție și accelerare; 8 – lentile pentru
focalizarea statică; 9 – semifabricat; 10 – pompă
pentru obținerea vidului secundar; 11 – cameră de
lucru; 12 – dispozitiv de neutralizare a electronilor;
13 – pompă pentru obținerea vidului primar; 14 –
sursă de ioni de tip bioplasmotron; 15 – ajutaj pentru introducerea argonului.
Cu fascicul de ioni (plasmă) se pot realiza următoarele prelucrări ale materialelor: găurire, lărgire,
debitare, extrudare de fante, gravare, metalizare,
călire, sudare, tăiere ș.a.

transporturilor, alimentării cu gaze și cu apă, industriei urbane de fabricare a recipientelor sub presiune etc., tehnologiile moderne de sudare prezentând
un șir de avantaje esențiale: consum redus de materiale, caracteristici mecanice avansate, siguranță în
exploatare, productivitate avansată etc.
În scopul economisirii materialelor și ieftinirii
produselor finite în sectorul industrial, este necesară micșorarea consumurilor de metale și, drept
consecință, scăderea costurilor construcțiilor metalice în ansamblu și ale celor sudate în particular.
Pentru realizarea obiectivului dat, un rol important le revine tehnologiilor moderne, procedeelor
de sudare care se realizează fără arc electric și materiale suplementare (gaze de protecție, materiale
de adaos ș.a.). La tehnologiile moderne de sudare
se referă: sudarea cu plasmă, cu laser, prin explozie,
prin frecare etc.
Sudarea cu fascicul de electroni
Sudarea cu fascicul de electroni, fără material de
adaos, se realizează la îmbinarea tablelor cu grosimi
de la 0,05 mm până la 400 mm [4]. Prioritățile principale ale sudării cu fascicul de electroni pot fi considerate următoarele:
- zonele influențate termic foarte scăzute;
- diminuarea semnificativă a riscului de pătrundere a gazelor în metal topit;
- posibilitatea sudării unor materiale diferite și cu
temperaturi înalte de topire;
- obținerea straturilor rostului cu un grad mare
de omogenitate etc.
Viteza de sudare este dependentă, în primul
rând, de puterea echipamentului disponibil și de
grosimea semifabricatelor sudate (fig. 7).

Fig. 6. Schema unui echipament de prelucrare cu
fascicul de ioni (după [3])

Sudarea este unul din cele mai răspândite procedee de îmbinare a pieselor și ansamblurilor,
utilizându-se pe larg în domeniile construcțiilor,
reparațiilor, căilor ferate, industriei alimentare,
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Fig. 7. Dependența grosimii semifabricatelor de viteza
deplasării

Deformațiile mecanice generate de către tensiunile reziduale sunt mai mici, în cazul utilizării fasciculului de electroni, datorită îngustării considerabile a zonei aduse în starea lichidă (fig. 8).
Sudarea cap la cap a unor semifabricate în formă de plăci poate fi realizată fără prelucrarea suplimentară a muchiilor (fig. 9, a). Îmbinarea (fig. 9,
b) poate fi obținută printr-o pregătire prealabilă a
suprafețelor.
Mai precisă sub aspectul poziționării poate fi
varianta pregătirii capetelor prin prelucrare suplementară (fig. 9, c). Pentru piese pretențioase se impune prelucrarea ulterioară pe ambele suprafețe cu
pregătirea semifabricatelor (fig. 9, d). Sudarea prin
suprapunere poate fi realizată conform variantelor
din figurile 9, e, f, g, h.

Sudarea prin fricțiune

Fig. 10. Scheme de sudare prin fricțiune:
a) apropierea pieselor; b) sudarea pieselor

Fig. 9. Îmbinări realizate prin sudarea cu fascicul de
electroni (după [4, 5])

Sudarea prin fricțiune prezintă un procedeu
de sudare prin presiune, în timpul căruia energia
mecanică aplicată pieselor sudate se transformă
în căldură, degajată în locul interacțiunii acestora.
Deformațiile plastice ce apar în stratul superficial
produc o încălzire rapidă care, în concordanţă cu
presiunea considerabilă, creează condiții favorabile pentru pătrunderea reciprocă a particulelor
unui corp în altul. O prioritate considerabilă a acestui proces constă în faptul că acesta are loc în faza
solidă, de aceea structura cusăturii componentelor
sudate nu se schimbă. Prin această metodă se pot
suda materiale care prin metodele obișnuite se sudează cu mari dificultăți: aluminiu cu oțel, alamă cu
cupru, oțel cu fontă sau cu bronz etc.
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Fig. 8. Deformarea subansamblului obținut prin
sudarea cu metode clasice (a) și respectiv prin sudare
cu fascicul de electroni (b)

Îmbinarea de tip radial (fig. 9, i) asigură o
construcție mai fiabilă după sudare. În condiții mai
puțin pretențioase, ea se poate realiza fără elemente suplimentare de centrare (fig. 9, j). Dacă se pune
problema asigurării unei centrări neurmate de o
prelucrare ulterioară a alezajului, se realizează îmbinarea conform figurii 9, k, iar când se impune prelucrarea ulterioară a alezajului, se va prefera forma din
fig. 9, l. Îmbinările circulare de tip axial se realizează
conform figurilor 9, m, n, o. Îmbinările în “T” și de
colț pot fi realizate conform fig. 9, p, r. Se întâlnesc
și suduri realizate cu fascicul de electroni și material
de adaos (fig. 9, s, t, u).
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Fig. 11. Variația momentului de frecare funcție de
viteza rotirii reciproce a pieselor sudate

Procesul de sudare constă în suprapunerea axelor a două piese cilindrice instalate în dispozitive de
prindere a unei mașini-unelte. Piesei 1 i se comunică o mișcare de rotație (fig. 10), iar piesa 2 se apasă
axial pe piesa 1. Forțele de frecare apărute în zona
de contact, la strângerea reciprocă a capetelor pieselor în contact, conduc la degajarea căldurii necesare sudării. Metalul înmuiat din zona de contact se
extrudează împreună cu peliculele de oxizi la periferia îmbinării, formând două gulere simetrice.
După oprirea rotației, metalul din zona de contact
se răcește formând îmbinarea.

Procesul de sudare prin fricțiune este răspândit,
la momentul actual, în producția unicat și serii mici
a cardanelor, planetarelor, supapelor, barelor din diferite materiale ș.a.
Procesul de sudare începe atunci când momentul de torsiune este maximal (fig. 11). În îmbinare se
degajă o cantitate mare de căldură. Temperaturile
suprafețelor în contact se apropie de temperatura
de topire a unuia sau ambelor metale. Metalul înmuiat acționează ca lubrifiant și, din cauza diminuării frecării dintre suprafețele în contact, scade momentul de torsiune de 5-10 ori.
În cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei a fost
elaborat un procedeu și dispozitiv de sudare automată a pieselor cilindrice prin frecare [6], care are
următoarele avantaje:
- rotirea pieselor în timpul sudării se realizează în
direcții opuse, fapt ce permite diminuarea dublă a
vitezei necesare de rotire;
- construcția propusă permite sudarea pieselor
în flux continuu cu viteză avansată;
- utilizarea camelor inelare permite realizarea simultană a rotirii (în direcții opuse) a pieselor sudate
și strângerea lor axială.
Dispozitivul de sudare prin fricțiune (fig. 12) include o carcasă cilindrică 1, două elemente de fixare
a pieselor de sudat și un mecanism de acționare 9.

Fig. 12. Schema constructivă a dispozitivului automat pentru realizarea îmbinării cilindrice cap la cap în
producțiile de serii și de masă
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Performance Materials Processing Methods: Advanced Productivity, Minimum Waste.
The article analyzes the existing technological processes of production, limited in terms of productivity and quality that require increased resource
consumption. It also presents some modern technology, requiring a major interest in all industrial
fields: explosive deflection, laser beam machining,
electron beam machining and friction welding. This
ensures advanced processing quality, increased productivity and reduced resource consumption.
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Прогрессивные методы обработки материалов: высокая производительность при минимальном количестве брака. В статье проводится анализ существующих технологических процессов производства, ограниченных в плане производительности и качества, которые требуют
огромных затрат ресурсов. Также представлены
некоторые современные технологии, представляющие особый интерес для всех отраслей промышленности: взрывное деформирование, обработка лазерными лучами, электронным пучком и
ротационная сварка трением. Они обеспечивают
высокое качество обработки, высокую производительность и низкие затраты ресурсов.

REZUMAT

Metode performante de prelucrare a materialelor: productivitate avansată, rebuturi minime. În articol sunt analizate procesele tehnologice de producție existente, limitate sub aspectul
productivității și al calități și care necesită consumuri
sporite de resurse. De asemenea, sunt prezentate
unele tehnologii moderne, care solicită un interes
major în toate domeniile industriale: deformarea prin
explozie, prelucrarea cu fascicule laser, cu fascicule
de electroni și sudarea rotorică prin fricțiune. Acestea
asigură calitatea avansată a prelucrării, o productivitate sporită și consumuri reduse de resurse.
ABSTRACT
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Elementele cilindrice de fixare ale pieselor de sudat sunt executate în formă de două tambure amplasate concentric una deasupra alteia. Tamburul
superior 2, care este format din discul superior și cel
inferior, între care pe circumferință în perechi sunt fixate role de ghidare și de acționare 3, este fixat rigid
pe arborele condus 10 al mecanismului de acționare
9 și plasat liber în carcasa 1. Între peretele interior al
carcasei 1 și rolele de ghidare și acționare 3 a tamburului superior 2 sunt amplasate piesele de sudat
superioare 13, capătul superior al cărora contactează
cu partea inferioară executată, profilată a camei inelare 11, fixată rigid în carcasa 1. Tamburul inferior 5,
care este format din două inele, între care sunt fixate pe circumferință, în perechi, role de ghidare și de
acționare 6, este montat liber pe partea cilindrică a
plăcii de sprijin 8, în care este fixat mecanismul de
acționare 9. Între suprafața laterală a părții cilindrice
a plăcii de sprijin 8 și rolele de ghidare și acționare 6
ale tamburului inferior 5 sunt amplasate piesele de
sudat inferioare 14, capătul de sus al cărora contactează cu capătul de jos al piesei de sudat superioare
13, iar discul inferior al tamburului superior 2 este fixat prin bolțuri de antrenare 4 la inelele tamburului
inferior 5. Dispozitivul este dotat suplimentar cu un
buncăr pentru avansarea pieselor de sudat 15, fixat
pe carcasa 1 în zona fazei de repaus inferioare a profilului camei 11 și cu un buncăr pentru colectarea pieselor prelucrate 16, fixat în placa de sprijin 8, în zona
fazei de repaus superioare a profilului camei 11.
Dispozitivul prezentat asigură o productivitate
considerabilă și face parte din grupa mașinilor rotorice.
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