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EVENIMENT / EVENT

Conferinţa inovaţională „Rolul
inovaţiilor pentru sporirea
competitivităţii economiei naţionale”

Î

n cadrul „EIS Infoinvent” care a avut loc în pe -

19-20 noiembrie 2013, Agenţia de Stat
pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) a organizat, în colaborare cu Academia de Ştiinţe a Moldovei
(AŞM) şi Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic (AITT) sub patronajul Ministerului Economiei,
un eveniment de o relevanţă deosebită – conferinţa
inovaţională „Rolul inovaţiilor pentru sporirea competitivităţii economiei naţionale”.
rioada

Lucrările conferinţei au fost deschise de către
Directorul general AGEPI Lilia Bolocan, care a remarcat importanţa tematicii şi subiectelor incluse pe agenda conferinţei, invitând participanţii
să se implice activ în dezbateri. De asemenea,
au rostit alocuţiuni Viceministrul Economiei Dumitru Godoroja, Directorul general AITT Roman
Chircă şi reprezentantul Oficiului European de
Brevete David Evans, fiecare dintre oratori menţionând rolul şi importanţa inovaţiilor şi a noilor
tehnologii pentru creşterea economică şi sporirea competitivităţii economiei naţionale.
Pe parcursul celor două zile ale lucrărilor conferinţei, participanţii au audiat un şir de comunicări substanţiale, prezentate de către Dumitru
Godoroja, viceministru al Economiei, Svetlana
Munteanu, Vicedirector general AGEPI, Roman
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Chircă, Director general AITT, Liu Yanxin, vicedirector general al Centrului Informaţional în
domeniul Brevetelor, Oficiul de PI din China,
Stela Mocanu, director executiv al Centrului de
Guvernare Electronică al Republicii Moldova,
Alexandru Stratan, directorul Institutului Naţional pentru Cercetări Economice al AŞM, David
Evans, Ilse Teculescu, EPO Vienna, Iurie Badâr,
şef Direcţie AGEPI, Valeriu Dulgheru, Universitatea Tehnică a Moldovei, Ion Sandu şi Alexandru
Stănilă, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi,
şi Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi, Iaşi,
acad. Stanislav Groppa, AŞM, Alexandru Teleuţă
şi Victor Ţîţei, Grădina Botanică (Institut) a Academiei de Ştiinţe a Moldovei etc.
Raportorii şi participanţii care au luat cuvântul în cadrul dezbaterilor au abordat o gamă
largă de probleme ale dezvoltării sistemului
inovaţional, inclusiv politicile actuale în domeniul susţinerii activităţilor de inovare şi transfer
tehnologic pentru atingerea obiectivelor de
dezvoltare a ţării, obiective formulate şi concretizate în lumina Strategiei inovaţionale pentru
anii 2013-2020 „Inovaţii pentru competitivitate”,
aprobată în luna septembrie 2013 de Guvernul
Republicii Moldova. În acest context, s-a menţionat faptul că unul dintre obiectivele specifice,
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prevăzute în Strategia naţională în domeniul PI
până în anul 2020, îl constituie sporirea rolului

proprietăţii intelectuale şi al inovării pentru dezvoltarea economică a ţării.
De asemenea, au fost luate în discuţie un şir
de subiecte privind dezvoltarea pieţei de servicii
şi produse inovative, sursele şi mecanismele de
finanţare pentru susţinerea activităţii de inovare
şi transfer tehnologic, aplicarea celor mai bune
practici şi strategii de afaceri în domeniul valorificării inovaţiilor, recomandându-se studierea
şi popularizarea unor istorii de succes de implementare a inovaţiilor din domeniul medicinii,
agriculturii şi industriei alimentare, nanotehnologiilor şi surselor alternative de energie, tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor.
Serviciul de presă AGEPI

Colegiul de redacţie al revistei „Intellectus” a decis să publice, începând cu numărul de
faţă, cele mai substanţiale comunicări prezentate în cadrul Conferinţei inovaţionale „Rolul
inovaţiilor pentru sporirea competitivităţii economiei naţionale”. În paginile acestui număr
inserăm articolele: „Rolul proprietăţii intelectuale în dezvoltarea şi valorificarea inovaţiilor”, semnat de Lilia BOLOCAN, Director general AGEPI, şi Svetlana Munteanu, Vicedirector
general AGEPI; „Politicile actuale privind susţinerea activităţii de inovare şi transfer tehnologic în vederea atingerii obiectivelor de dezvoltare ale Republicii Moldova”, semnat de Dumitru
GODOROJA, Viceministru al Economiei; „Dezvoltarea inovaţională a ştiinţei în Republica Moldova: probleme şi soluţii”, semnat de Alexandru STRATAN, director al Institutului Naţional de
Cercetări Economice al AŞM şi ME al Republicii Moldova.
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Rolul proprietății intelectuale
în promovarea și valorificarea inovațiilor

|

dr. Lilia

BOLOCAN,
Director general, Agenţia de Stat
Pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI)

N

oua paradigmă a dezvoltării economice a Republicii Moldova, enunțată în

Strategia naţională de
dezvoltare „Moldova 2020”1, presupune:
▪▪ atragerea investiţiilor,
▪▪ dezvoltarea industriilor exportatoare,
▪▪ promovarea societăţii bazate pe cunoştinţe,
▪▪ fortificarea activităţilor de cercetare şi de dezvoltare,
▪▪ inovarea şi transferul tehnologic orientate
spre eficienţă şi competitivitate.
În contextul globalizării și a concurenței
internaționale, scenariul dezvoltării economice
inovaționale a țării nu are alternativă.
Omenirea a intrat, acum peste 30 de ani, în
epoca economiei bazate pe cunoaștere, în care
crește semnificativ rolul și importanța rezultatelor
activității intelectuale în dezvoltarea societății.
În aceste condiții, după expresia Președintelui Comisiei Europene, José Manuel Barroso, „Nu putem face
față provocărilor viitorului cu instrumente din trecut.”
1

Strategia naţională de dezvoltare: 7 soluţii pentru creşterea economică şi reducerea sărăciei, aprobată prin Legea nr.
166 din 11.07.2012 pentru aprobarea Strategiei naţionale
de dezvoltare „Moldova 2020”
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dr. Svetlana

MUNTEANU,
Vicedirector general, Agenţia de Stat
Pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI)

Produsele intelectuale, informaţia şi cunoştinţele, potenţialul spiritual, ştiinţific şi cultural al societăţii contemporane sunt forţa motrice a dezvoltării
durabile şi determină competitivitatea economică,
iar capacitatea proprietăţii intelectuale de a genera venituri este la fel de importantă ca și accesul la
resurse sau posibilitatea de a dispune de o bază industrială.
Importanţa şi rolul proprietății intelectuale sunt
relevate și în Declaraţia Mondială privind Proprietatea Intelectuală, adoptată la 26 iunie 2000, la
Geneva2. Din punct de vedere istoric, proprietatea
intelectuală a fost şi rămâne unul din elementele de
bază şi indispensabile ale progresului şi dezvoltării
întregii umanităţi; adevărata sa importanţă şi rolul
său definitoriu în activitatea vitală a omului s-au
evidenţiat în epoca contemporană, definită ca „era
cunoaşterii”. Proprietatea intelectuală contribuie la
creşterea economică, a competitivităţii, ocuparea
forţei de muncă, ridicarea nivelului de bunăstare a
populaţiei.
2
Policy Advisory Commission: World Intellectual Property Declaration http://www.wipo.int/about-wipo/en/pac/
ip_declaration.htm - în limba engleză; http://agepi.gov.
md/pdf/publishing/ainfo/03-4-2001.pdf - în limba română

În special, sectoarele industriale care se bazează
pe protecţia drepturilor de proprietate intelectuală
(DPI) sunt contribuabili substanţiali ai economiei.
Performanțele inovative ale țărilor corelează direct
cu activitatea inventivă, inclusiv cu numărul de brevete de invenții pentru tehnologii avansate (high
tech).
Drepturile de PI puternice:
▪▪ Sunt o condiţie vitală pentru:
- atragerea investițiile străine directe, în special
în sectoarele DPI-sensibile (software, produse chimice, produse farmaceutice, electronice);
- stimularea inovării;
- promovarea cercetării-dezvoltării (C-D) şi transferul de tehnologie;
▪▪ Au un impact pozitiv asupra comerțului;
▪▪ Descurajează imitațiile în aceleași sectoare.
Iată de ce, eforturile guvernelor de a investi în
consolidarea regimurilor de PI nu sunt considerate
cheltuieli, ci mai degrabă – investiţii generatoare
de valoare adăugată şi creştere economică.
Reieșind din aceste considerente, în Republica
Moldova, după declararea independenței, s-a acordat o atenție deosebită dezvoltării cadrului juridic
și instituțional în domeniul proprietății intelectuale.
În perioada menţionată a fost creat şi s-a consolidat un cadru normativ complex privind proprietatea intelectuală, ce cuprinde legislaţia naţională şi
tratatele internaţionale în domeniul PI, la care Republica Moldova este parte3:
▪▪ cadrul normativ naţional, incluzând 7 legi
speciale privind protecţia obiectelor de proprietate
industrială, precum şi a drepturilor de autor şi conexe, care sunt în concordanţă atât cu normele internaţionale, cât şi cu cele ale Uniunii Europene
▪▪ convenţiile, tratatele şi acordurile internaţionale, în domeniul PI, la care Republica Moldova
este parte:
24 – administrate de către Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale (OMPI)4;
3 – administrate, respectiv, de către UPOV,
OMC şi UNESCO;
6 – din cadrul CSI.
Recent, pe data de 16 octombrie 2013, la München,
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Protecția proprietății intelectuale este o condiție
sine qua non pentru inovare. Fără o protecție a
invențiilor și creațiilor, nu există nici o motivație de
a investi în ele. Mai mult decât atât, utilizarea lor în
calitate de active de către autori nu ar fi posibilă.
Proprietatea intelectuală (PI):
▪▪ motivează companiile să investească în cercetare și dezvoltare;
▪▪ facilitează transferul de cunoștințe de la laborator spre piață;
▪▪ oferă protecție pe piața mondială.
Principiile economiei de piață și protecția
proprietății intelectuale sunt consfințite de Constituția Republicii Moldova. Astfel, conform art.
126: Economia Republicii Moldova este economie
de piaţă, de orientare socială, bazată pe proprietatea privată şi pe proprietatea publică, antrenate
în concurenţă liberă, iar Statul trebuie să asigure
libertatea comerţului şi activităţii de întreprinzător,
protecţia concurenţei loiale, crearea unui cadru favorabil valorificării tuturor factorilor de producţie.
În același timp, conform art. 33, Statul asigură libertatea creației, iar dreptul cetăţenilor la proprietatea
intelectuală, interesele lor materiale şi morale ce
apar în legătură cu diverse genuri de creaţie intelectuală sunt apărate de lege. Statul contribuie la păstrarea, dezvoltarea şi propagarea realizărilor culturii
şi ştiinţei – naţionale şi mondiale.
De ce protecţia PI este imperios necesară?
Crearea de noi tehnologii și utilizarea eficientă a
acestora oferă un avantaj strategic și determină
poziția țării pe hărțile economică și politică ale lumii:
▪▪ progresul şi prosperitatea acesteia depind de
creativitatea cetățenilor ei în domeniile tehnic şi
cultural;
▪▪ protecţia juridică a creaţiilor noi încurajează
investiţiile şi conduc la alte inovaţii;
▪▪ promovarea şi protecţia PI:
- stimulează creşterea economică,
- asigură crearea unor noi locuri de muncă,
- generează noi ramuri de activitate,
- determină îmbunătăţirea calităţii vieţii etc.
Nivelul de dezvoltare a științei, industriilor bazate pe cunoaștere și a întreprinderilor inovatoare
determină linia de demarcare dintre țările bogate
și sărace, el reprezintând fundamentul pentru o
creștere economică durabilă.

3
Informația este disponibilă online la adresa web http://
agepi.gov.md/md/legislation/
4
Republica Moldova este parte la toate cele 24 de tratate
administrate de OMPI.
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a fost semnat Acordul între Guvernul Republicii
Moldova și Organizația Europeană de Brevete (OEB)
privind validarea brevetelor europene.
În prezent, 38 de state sunt membre ale OEB.
Brevetele eliberate în temeiul Convenției Brevetului
European (CBE) sunt denumite brevete europene.
În fiecare stat, pentru care este eliberat, brevetul
european are aceleaşi efecte şi este supus aceluiaşi
regim ca şi un brevet naţional eliberat în acel stat.
Validarea efectelor brevetelor europene în Republica Moldova semnifică atracţie economică bazată
pe o creştere substanţială a gradului de încredere
a învestitorilor străini în capacitatea legislaţiei şi infrastructurii tehnico-administrative din țara noastră
de a le proteja investiţiile, inclusiv în domeniul proprietăţii industriale, precum şi o puternică garanţie
pentru investitorii străini care vor căuta o protecţie
de nivel european pentru invenţiile lor.
Proprietatea intelectuală are un caracter complex şi multifuncţional, cu implicaţii în toate domeniile vieţii economice, ştiinţifice, culturale şi sociale.
Acest fapt condiţionează necesitatea unei
abordări sistemice a proprietăţii intelectuale, atât
din punct de vedere juridic, cât şi instituţional, iar
pe de altă parte, gestionarea corectă a acesteia creează oportunitatea de a obţine efecte sinergetice
pozitive în diverse domenii şi stimulează creativitatea, inovaţia şi creşterea economică a ţării.
Prin urmare, o implicare plenară a PI în activitatea economică, socială şi culturală a ţării necesită o
Strategie adecvată, bazată pe o abordare complexă,
multidisciplinară şi echilibrată a problemelor ce ţin
de domeniul PI, pe un grad înalt de cooperare interdepartamentală, interdisciplinară şi intersectorială
la toate nivelele, menită să consolideze Sistemul
Naţional de PI.
În pofida existenței unui cadru normativ și
instituțional adecvat, sistemul național de PI se confruntă cu multiple probleme moștenite din trecutul
socialist, cauzate în primul rând de cunoaşterea insuficientă şi de gradul scăzut de cultură în domeniul PI, la nivelul întregii societăţi.
Printre acestea se numără aplicarea ineficientă
a mecanismelor de protecţie, apărare şi respectare
a drepturilor de PI; gradul înalt de contrafacere şi
piraterie, inclusiv utilizarea largă a programelor de
calculator nelicenţiate; valorificarea insuficientă a
OPI, în special implementarea invenţiilor; utilizarea
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extrem de redusă a potenţialului PI de către mediul
de afaceri etc.
Acest fapt a determinat elaborarea și adoptarea,
prin Hotărârea Guvernului nr. 880 din 22.11.2012, a
Strategiei naţionale în domeniul proprietăţii intelectuale pînă în anul 2020 (în continuare - Strategie) și a Planului de acțiuni pentru anii 2012-2014
privind implementarea Strategiei. O atenție aparte
se acordă în Strategie rolului pe care poate și trebuie
să-l joace proprietatea intelectuală în dezvoltarea
inovativă a țării.
Viziunea Strategiei: Proprietatea intelectuală
este un instrument fundamental în crearea unui
mediu favorabil inovării, creativităţii şi liberei concurenţe, pentru dezvoltarea economică, socială si
culturală a Republicii Moldova.
Misiunea Strategiei: Dezvoltarea şi consolidarea unui cadru juridic, instituţional şi social adecvat
pentru crearea, protecţia, gestionarea şi valorificarea plenară a potenţialului proprietăţii intelectuale,
care să corespundă standardelor internaţionale şi
să contribuie la dezvoltarea unei economii naţionale competitive, bazate pe cunoaştere şi inovare.
Strategia are următoarele obiective generale
(OG):
1. Încurajarea creării, protecţiei şi utilizării proprietăţii intelectuale ca instrument-cheie în crearea
condiţiilor pentru tranziţia ţării la modelul inovaţional al creşterii economice.
2. Perfecţionarea continuă a cadrului normativ
din domeniul proprietăţii intelectuale, inclusiv prin
armonizarea sa cu legislaţia Uniunii Europene şi implementarea tratatelor internaţionale în materie la
care Republica Moldova este parte.
3. Dezvoltarea şi modernizarea sistemului naţional de proprietate intelectuală, sporirea transparenţei şi coerenţei sale.
4. Consolidarea capacităţilor instituţionale ale
organelor abilitate cu funcţii şi responsabilităţi privind protecţia şi asigurarea respectării drepturilor
de PI, dezvoltarea unei infrastructuri eficiente de
prevenire şi combatere a fenomenelor contrafacerii
şi pirateriei.
5. Promovarea şi dezvoltarea unei culturi înalte
în materie de PI, sensibilizarea şi conştientizarea
publicului larg cu privire la rolul PI şi sporirea interesului faţă de protecţia şi respectarea drepturilor de
proprietate intelectuală.

▪▪ încurajarea utilizării proprietăţii intelectuale
de către întreprinderile mici şi mijlocii.
Elaborarea noilor informaţii, cunoştinţe şi invenţii
reprezintă punctul de pornire al procesului inovaţional, al cărui componentă fundamentală este creativitatea. Principalii generatori ai cunoştinţelor şi
inovaţiilor în Republica Moldova sunt: instituţiile de
cercetare academice şi de ramură; centrele universitare cu profil tehnic, în domeniul ştiinţelor exacte
şi ştiinţelor naturii; mediul de afaceri; inventatorii şi
oamenii de creaţie artistică şi tehnică, în calitate de
persoane fizice.
Obiectivul protecţiei drepturilor de PI pentru
universităţi trebuie să fie orientat spre încurajarea
transferului de cunoștințe, aplicarea economică a
rezultatelor activităţii de cercetare şi a cunoştinţelor generate, în beneficiul publicului şi pentru a
crea valoare, pentru a face funcţia de cercetare mai
atractivă şi mai bine promovată.
Managementul PI trebuie să devină un instrument eficient pentru maximizarea beneficiilor provenite din utilizarea rezultatelor activităţii intelectuale. Totodată, mediul de afaceri trebuie să devină
un factor-cheie în generarea de inovaţii şi cel mai
important consumator al acestora.
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6. Dezvoltarea cooperării internaţionale, regionale şi bilaterale în domeniul PI şi integrarea Republicii Moldova în spaţiul intelectual internaţional şi
european.
Obiectivele generale sunt detaliate în vederea implementării lor prin obiective specifice care, la rândul
lor, se realizează prin măsuri şi acţiuni specifice.
În ceea ce ține de rolul PI în promovarea și valorificarea inovațiilor (OG 1), Strategia conține un șir de
obiective specifice și măsuri de realizare a acestora:
▪▪ sporirea rolului proprietăţii intelectuale şi al
inovării în dezvoltarea ţării;
▪▪ sporirea capacităţilor de inovare ale instituţiilor de cercetare, ale centrelor universitare şi ale
mediului de afaceri;
▪▪ extinderea rolului proprietăţii intelectuale în
promovarea comerţului şi în atragerea investiţiilor.
Protecţia şi utilizarea adecvată a semnelor distinctive, de origine şi calitate, a designului industrial şi a
specialităţilor tradiţionale garantate;
▪▪ sporirea rolului dreptului de autor şi al drepturilor conexe în dezvoltarea culturii, industriilor
culturale şi tehnologiilor informaţionale;
▪▪ modernizarea instrumentelor de valorificare
şi promovare a proprietăţii intelectuale;

Figura 1. Relația dintre proprietatea intelectuală
și transferul de cunoștințe5
5
Adaptare după Dr Richard Zheng, Director of IP Development, University of East London, http://www.unece.org/
fileadmin/DAM/ceci/ppt_presentations/2010/eed/zheng.
pdf
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Exploatarea/valorificarea economică a rezultatelor activităţii de cercetare şi a cunoştinţelor generate
are loc prin intermediul PI, în sensul larg – al obiectelor de proprietate industrială și dreptul de autor
(Fig. 1). Baza de cunoștințe generată și deținută de
către sfera C&D, nu doar din țară, dar și la nivel mondial, poate fi valorificată economic doar daca este

trecută prin transformarea cunoștințelor în soluții
tehnice, cunoștințe aplicative etc., ce pot fi protejate prin drepturile de PI. Există o interdependență
între aceste 3 verigi, iar actorii implicați în transferul
de cunoștințe de la sfera C&D (universități) spre industrie pot obține multiple avantaje, dar au de rezolvat și unele probleme (Fig. 2).

Avantaje:
Sfera C&D
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Industrie
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Finanțare
Faimă, prestigiu
Implementare a inovației
Aplicarea rezultatelor cercetării
Extinderea spectrului
Mai multă atractivitate
Ameliorare în formarea profesională și cercetare

Cunoștințe / expertiză
Faimă, prestigiu
Perspectivă de dezvoltare (viitor)
Cercetări reale
Reducere a costurilor
(externalizare - outsourcing)
Vânzări și profituri mai mari

Probleme:
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Managementul PI
Aspecte operaționale
Etos și misiune
Cultură și gândire
Finanțare
Pierderea accentelor academice

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Drepturile de PI
Probleme organizatorice
Vânzări și obiective (ținte)
Managementul și controlul
Problema banilor
Concurența comercială

Figura 2. Avantaje şi probleme în transferul de cunoștințe de la sfera C&D (universități) spre industrie

În condițiile societății bazate pe cunoaștere, proprietatea intelectuala are rolul esențial de protejare
a cunoștințelor împotriva înstrăinării și folosirii ilegale, oferind astfel stimulente inovatorilor pentru a
genera noi idei și concepte. Pe parcursul ultimelor
3 decenii proprietatea intelectuală a fost în centrul strategiilor firmelor inovatoare din întreaga
lume. Globalizarea activității economice a condus
la creșterea investițiilor în inovație, fiind atestată o
tendință globală de creștere a numărului de cereri
de brevetare a invențiilor – de la 800 mii la începutul anilor ’80, la un număr record de 2.35 milioane
în anul 20126.

6

World Intellectual Property Indicators – 2013. WIPO
Economics & Statistics Series. http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/intproperty/941/
wipo_pub_941_2013.pdf
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Pentru Republica Moldova, statisticile arată o
tendință de stabilizare a numărului de cereri de
brevetare a invențiilor pe parcursul ultimilor ani
(Tab. 1). Totodată, se observă o creștere a ponderii
numărului de cereri de brevet de scurtă durată. Cât
privește activitatea inventivă, pe parcursul anilor
2011-2012 s-au evidențiat instituțiile din sfera C&D,
care în ansamblu au depus 58,5 și respectiv 62% din
numărul total de cereri de brevetare a invențiilor depuse de solicitanții naționali, iar ponderea cererilor
de brevetare depuse de către solicitanți-persoane
fizice a scăzut ușor de la 39 la 37,5% (Tab. 2).

Anul
BI

2002
258

2003
299

2004
303

2005
401

2006
289

2007
353

MU

19

32

21

32

18

37

23

0

0

0

0

390

45
360

198
339

201
344

182
290

175
290

BISD
Total

277

331

324

433

307

2008
292

2009
141

2010
143

2011
108
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Tabelul 1
Dinamica depunerii cererilor de brevet de invenție (BI), model de utilitate (MU)
și brevet de invenție de scurtă durată (BISD)
2012
115

Tabelul 2
Repartizarea cererilor de brevet de invenție (BI) și brevet de invenție
de scurtă durată (BISD), după solicitanți
Solicitanţi

BI

(%)

BISD

(%)

2012
(%)

2011
(%)

Academia de Ştiinţe a Moldovei

35

38

42

25

77 (29,1)

86 (31)

Instituţii de învăţământ superior

27

29

35

20

62 (23,4)

52 (19)

Instituţii C&D din agricultură şi ind. aliment.

1

1

21

12

22 (8)

16 (6)

Instituţii C&D din cadrul Ministerului Sănătăţii

-

-

4

2

4 (1,5)

7
(2,5)

Întreprinderi şi organizaţii

1

1

-

-

1 (0,5)

7 (2,5)

Persoane fizice

29

31

70

41

99 (37,5)

107 (39)

TOTAL

93

100

172

100

265

275

Numărul cererilor de brevetare a invențiilor autohtone în străinătate se consideră un indicator
relevant în statisticile inovaționale, însă pentru
Republica Moldova acesta rămâne la un nivel scăzut: astfel, în perioada 1995-2013, prin intermediul
AGEPI, ca oficiu receptor, au fost depuse în total 105
cereri, inclusiv 43 – prin procedura Tratatului de cooperare in domeniul brevetelor (PCT) și 62 prin procedura Convenției Eurasiatice de Brevete.
Proprietatea intelectuală este un catalizator
important pentru dezvoltarea inovațională. Totodată, fenomenul inovării este profund sistemic și
mult mai complex și mai dificil decât se considera
mai demult. El este determinat de întreg contextul economic și abordarea lui necesitată o viziune
orizontală largă. Deosebit de relevant în acest sens
este raportul „Indicele Global al Inovării 2013”7,5care

utilizează 84 de diverși indicatori pentru o evaluare
comparativă a 142 de țări, în baza capacităților lor
de inovare. Astfel, elementele economiei naționale
care asigură activitățile inovatoare includ cinci piloni de bază care se referă la:
▪▪ mediul instituţional (inclusiv mediul politic,
regulator şi de afaceri);
▪▪ capitalul uman şi cercetarea (educaţia generală,
educaţia superioară, institutele de cercetare);
▪▪ infrastructura (TIC, infrastructura generală,
sustenabilitatea ecologică);
▪▪ nivelul de sofisticare a pieţelor (creditul,
investițiile, comerţul şi concurenţa);
▪▪ nivelul de sofisticare a companiilor (cunoştinţele angajaţilor, conexiunile inovaţionale, absorbţia
cunoştinţelor),
iar rezultatele activităților inovatoare în cadrul economiei sunt grupate, formând doi piloni de ieșire:
▪▪ rezultatele în materie de cunoștințe și tehnologie (crearea cunoștințelor, impactul cunoștințelor
și difuzia cunoștințelor) și

7

Raportul „Indicele Global al Inovării 2013”, ediția a VI-a,
a fost realizat de INSEAD, renumita Școală Internațională de
Afaceri (The Business School for The World), Universitatea
americana Cornell și OMPI. Indicele Global al Inovării 2013
a studiat 142 de economii din întreaga lume, care includ
94,9% din populația globului și 98,7% din PIB-ul mondial (în
dolari SUA). - The Global Innovation Index 2013. The Local

Dynamics of Innovation. http://globalinnovationindex.org/
content.aspx?page=gii-full-report-2013
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▪▪ rezultatele creative (bunuri necorporale, produse și servicii creative, creativitate online).
Potrivit „Indicelui Global al Inovării 2013”, pe
poziția de top 10 lideri ai inovării se clasează următoarele țări: Elveția, Suedia, Marea Britanie, Olanda,
SUA, Finlanda, Hong Kong (China), Singapore, Danemarca şi Irlanda.
În acest clasament, Republica Moldova s-a plasat
pe locul 45 din 142 de state. Țara noastră a acumulat

40.94 de puncte din 100 posibile, urcând 5 poziții în
comparație cu anul precedent (locul 50). Totodată,
Republica Moldova se poziționează pe primul loc în
grupul țărilor cu venituri mai mici decât cele medii
(LM) și pe locul 29 în Europa (din totalul de 39 de
țări). În ceea ce privește eficiența inovaţională, țara
noastră s-a clasat pe locul 2, fiind una din puţinele
ţări din lume care a obţinut un indice supraunitar
(Tab. 3).

Tabelul 3
Poziţionarea Republicii Moldova, după diferite criterii, în comparație cu alte țări
Țara

Scorul IGI
(0–100)

Locul Veniturile*

Locul

Regiunea**

Locul

Rata
eficienței

Locul

Republica Moldova

40.94

45

LM

1

EUR

29

1.08

2

România

40.33

48

UM

9

EUR

30

0.88

34

Federația Rusă

37.20

62

UM

19

EUR

35

0.70

104

SUA

60.31

5

HI

5

NAC

1

0.74

86

China

44.66

35

UM

3

SEAO

8

0.98

14

Note: * Clasificarea Băncii Mondiale (iulie 2012): LM = venituri mai mici decât cele medii; UM = venituri superioare
celor medii, și HI = venituri mari. ** Regiunile se bazează pe Clasificarea Organizației Națiunilor Unite (11 februarie
2013): EUR = Europa; NAC = America de Nord; SEAO = Asia de Sud-est și Oceania.

Republica Moldova se numără printre cele 18
ţări cu economii în curs de dezvoltare8, care învaţă şi
implementează rapid capacitățile de inovare, avansând în creşterea IGI. Toate acestea demonstrează
un nivel inovaţional sporit în comparație cu alte ţări
cu venituri similare. Poziția ocupată de ţara noastră
se datorează în mare parte performanțelor înregistrate la capitolele „Crearea de cunoștințe” și „Active necorporale”, care includ și obiectele de PI, unde
au fost înregistrate cele mai înalte rezultate (Tab. 4).
Ele demonstrează că Oficiul Naţional de Proprietate
Intelectuală – AGEPI – este eficient, iar legislația în
domeniul PI este conformă cu principiile și standardele internaționale și europene.
Printre punctele slabe ale țării noastre în IGI se
numără performanțele logistice și de mediu, fondurile venture, colaborarea universităților cu industria,
dezvoltarea clusterelor inovaționale etc., care se
află la un nivel insuficient pentru a asigura procesul
inovațional.
8
���������������������������������������������������������
Armenia, China, Costa Rica, Georgia, Ungaria, India, Iordania, Kenya, Letonia, Malaezia, Mali, Republica Moldova,
Mongolia, Muntenegru, Senegal, Tadjikistan, Uganda și
Vietnam.
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Un rol aparte în dezvoltarea inovațională a țării
îl au întreprinderile mici și mijlocii (ÎMM). Conform
datelor Biroului Național de Statistică (BNS), în anul
2012 în Republica Moldova erau 49,4 mii de ÎMM,
sau 97,5% din numărul total de întreprinderi, în cadrul cărora activau 300,2 mii de persoane (57,7%
din numărul total de angajaţi ai întreprinderilor).
Veniturile din vânzări ale ÎMM au însumat 34,5%
din totalul veniturilor din vânzări pe economie. În
pofida ponderii mari a ÎMM, acestea utilizează insuficient potenţialul PI.
Pentru ÎMM dezvoltarea inovaţională deseori
poate fi unica cale de supravieţuire. Totodată, ÎMM
au cel mai mult nevoie de susţinere în promovarea
valorificării PI şi, în special, a inovării. Deseori managementul ÎMM nu apreciază la justa valoare priorităţile valorificării OPI şi avantajele concurenţiale ce
pot fi obţinute din aplicarea acestora. Prin urmare,
infrastructura proprietăţii intelectuale, inclusiv cea
inovaţională, trebuie să fie destinată în primul rând
activităţii ÎMM.

Indicator

Denumirea indicatorului

Punctaj/
valoare

Rangul
procentual

Locul

2.1

Educație

69.3

87.8

18

2.1.1.

Cheltuielile curente pentru educație, % din venitul
național brut

7.4

93.8

8

2.1.2.

Cheltuielile publice/elev, % PIB/capita

45.2

99.0

2

2.1.5.

Raportul elev - cadru didactic

9.9

82.0

24

2.2.4.

Cuprinderea în învățământul superior, %

4.3

87.0

19

6.1

Crearea de cunoștințe

46.1

87.9

18

6.1.1

Cereri de brevete depuse la oficiul național/1 mld PIB

8.9

84.9

18

6.1.3

Cereri de model de utilitate depuse la oficiul
național*/1 mld PIB

14.8

95.0

1

6.2.1

Rata de creștere a PIB/persoană angajată, %

7.8

97.4

4

6.3.3

Exporturi de servicii de comunicații, informatice și de
informații, %

20.4

91.2

13

7.1

Active necorporale

65.9

96.3

6

7.1.1

Cereri de înregistrare a mărcilor depuse de rezidenți
naționali/1 mld PIB

178.5

98.9

1

7.1.2

Mărci înregistrate de către țara de origine prin sistemul de la Madrid/1 mld PIB

4.5

95.8

4
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Tabelul 4
Punctele forte ale Republicii Moldova în IGI

* Conform statisticilor OMPI, cererile de brevete de invenție de scurtă durată se echivalează cu cererile de modele
de utilitate.

În condiţiile în care implementarea inovaţiilor a
devenit un factor determinant al creşterii economice, iar priorităţile ÎMM s-au manifestat pe deplin în
activităţile economice practice, dezvoltarea acestora pe calea inovaţională a devenit un imperativ al
timpului. Încurajarea utilizării proprietăţii intelectuale de către întreprinderile mici şi mijlocii este unul
din obiectivele specifice ale Strategiei, care include
un șir de măsuri pentru atingerea acestuia:
▪▪ informarea mediului de afaceri cu privire la
oportunităţile comerciale oferite de PI şi sporirea
beneficiilor ÎMM provenite din utilizarea OPI;
▪▪ stimularea cu prioritate a procesului inovaţional din cadrul ÎMM;
▪▪ oferirea accesului ÎMM la informaţiile privind
protecţia proprietăţii intelectuale şi serviciile de
prediagnoză a PI;
▪▪ încurajarea creării şi funcţionării întreprinderilor mici şi de tip start-up;
▪▪ asigurarea accesului ÎMM inovative la sursele

financiare în condiţii preferenţiale (credite, granturi
etc.);
▪▪ crearea condiţiilor necesare pentru stimularea
interesului ÎMM pentru dezvoltarea inovaţională.
În prezent, încurajarea activităţii inovaționale
a ÎMM se efectuează sub formă de granturi, facilităţi fiscale, reduceri la plata taxelor pentru servicii juridice în domeniul PI (taxele pentru invenţii
constituie doar 15% din cuantumul taxelor obişnuite, pentru design industrial – 35%, pentru mărci –
50%). Pentru necesităţile ÎMM, AGEPI a lansat în
anul 2009 un nou tip de servicii – prediagnoza PI,
care se acordă gratuit, însă întreprinderile nu sunt
foarte deschise în accesarea acestor servicii.
Proprietatea intelectuală este un instrument
forte de transfer al cunoștințelor și sporire a competitivității prin inovare: circa 80-90% din informațiile tehnice noi se găsesc în BD brevete; peste
90% din brevete se referă la dezvoltarea de produse, îmbunătățiri sau metode de producție; aproxi-
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mativ 50% din procesele de fabricare a produselor sunt cunoscute și au fost deja elaborate.
Informația de brevet ajută să evităm cheltuielile nerezonabile și încălcarea drepturilor terților, totodată
permite să utilizăm liber invențiile care nu sunt protejate, însă această oportunitate practic nu este valorificată de către ÎMM.
Ținând cont de gradul încă insuficient de cunoaștere a Sistemului de PI, AGEPI depune eforturi
susținute în vederea informării publicului larg
privind beneficiile ce pot fi obținute prin utilizarea instrumentelor oferite de PI pe calea dezvoltării inovaționale, dar și riscurile legate de ignorarea protecției sau încălcarea drepturilor de PI. În
acest scop, pentru diferite categorii de beneficiari
se organizează: diverse seminare tematice (naţionale, regionale, cu participare internaţională);
activităţi de diseminare a informaţiei în cadrul expoziţiilor naţionale şi internaţionale şi prin intermediul emisiunilor radio şi TV, a conferinţelor de presă; editarea unor lucrări metodice şi de popularizare
a domeniului PI; concursuri; manifestări de amploare consacrate PI etc.
Majoritatea activităţilor menţionate sunt organizate de AGEPI în comun cu diverse autorităţi ale administraţiei publice centrale, instituţii şi organizaţii
din sfera ştiinţei şi inovării şi universităţi, precum şi
în baza acordurilor de colaborare.
În contextul promovării și valorificării inovațiilor se înscrie și o altă preocupare majoră a AGEPI –
instruirea și pregătirea cadrelor în domeniul PI, care
se efectuează în cadrul cursurilor de consilieri în domeniul PI, cu o durată de 162 de ore, şi a cursurilor
de evaluatori ai obiectelor de proprietate intelectuală, cu o durată de 164 de ore, precum și în cadrul workshopurilor și trainingurilor pentru diverse
categorii de subiecți (autorități publice, judecători,
polițiști, ofițeri vamali, mediul de afaceri, inclusiv
IMM, publicul larg).
În scopul ridicării nivelului de cunoaștere a sistemului de protecție a PI și sporirii calității cererilor
de brevet de invenție elaborate, la ediția din anul
2013 a cursurilor, AGEPI a oferit posibilitatea de a
asculta gratuit modulul „Invenții” pentru specialiștii
din sfera cercetare&inovare și învățământ superior
din republică. Astfel, 16 specialiști din cadrul mai
multor instituții academice și universitare, precum
și al Agenției pentru Inovare și Transfer Tehnologic
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au avut oportunitatea să cunoască, la modul teoretic și practic, nu doar sistemul național de protecție
a invențiilor, dar și cel internațional și european,
ceea ce este deosebit de actual în contextul integrării comunității științifice din Republica Moldova
în Spațiul European de Cercetare.
Odată cu dezvoltarea tehnologiilor informaţionale, un rol tot mai important în promovarea
proprietății intelectuale și implicit a inovațiilor îl
are site-ul oficial al AGEPI http://agepi.gov.md/,
elaborat şi lansat în anul 1998, în anii 2004 şi 2011
fiind elaborate noi formate ale acestuia.
Prin extinderea accesului la Internet, tot mai mulţi utilizatori accesează informaţiile din domeniul PI
plasate pe site-ul AGEPI, având acces gratuit online
la informaţia actualizată, inclusiv la Buletinul Oficial
de Proprietate Industrială (BOPI) şi la bazele de date
„Invenţii”, „Mărci”, „Soiuri de plante”, „Design Industrial” şi „Rezultate ştiinţifice”. După lansarea noului
format al site-ului, popularitatea acestuia a crescut
considerabil: pe parcursul anului 2012 vizualizarea
a crescut de circa 8 ori față de 2011, atingând numărul de 678275 de accesări, în medie peste 1850
pe zi, iar numărul de vizitatori unici s-a mărit de 13
ori, ajungând la 655727. Aceste date sunt o dovadă
elocventă a creșterii interesului față de avantajele
sistemului de proprietate intelectuală și ne inspiră
încredere în munca pe care o efectuăm în comun în
beneficiul dezvoltării inovative a țării.
Adoptarea recentă a unor acte legislative și documente de politici, orientate spre dezvoltarea bazată
pe cunoaştere, în primul rând a Strategiei naţionale
de dezvoltare „Moldova 2020”, Strategiei naţionale
în domeniul proprietăţii intelectuale până în anul
2020 și Strategiei inovaţionale a Republicii Moldova
pentru perioada 2013-2020 „Inovaţii pentru competitivitate”9 sunt o chezășie că țara noastră va valorifica eficient potențialul creativ și inovator de care
dispune, iar economia țării va deveni competitivă
prin rezultatele activităţii intelectuale protejate și
utilizate eficient.

9

Aprobată prin Hotarirea Guvernului Republicii Moldova
nr. 952 din 27.11.2013.

ABSTRACT

Articolul reflectă rolul PI în promovarea şi valorificarea inovaţiilor. În contextul noii paradigme a dezvoltării economice a Republicii Moldova, orientate
spre eficienţă şi competitivitate, scenariul dezvoltării inovaţionale nu are alternativă. Drepturile de PI
puternice sunt vitale pentru atragerea investiţiilor,
stimularea inovării, promovarea cercetării-dezvoltării şi transferul de tehnologie. Existenţa unui cadru normativ şi instituţional adecvat, a documentelor de politici orientate spre dezvoltarea bazată
pe cunoaştere, promovarea intensă a cunoştinţelor
privind beneficiile ce pot fi obţinute prin utilizarea
instrumentelor oferite de PI pe cale dezvoltării inovaţionale etc. sunt o chezăşie că Republica Moldova
va deveni competitivă prin crearea şi implementarea eficientă a rezultatelor activităţii intelectuale.

The article reflects the role of IP in promoting
and harnessing innovations. In the context of the
new efficiency and competitiveness-oriented paradigm of economic development of the Republic of
Moldova, the scenario of innovation development
has no alternative. Strong IP rights are vital to attract investment, stimulate innovation, and promote research-development and technology transfer.
The existence of an adequate regulatory and institutional framework, policy documents oriented to
knowledge-based development, intensive promotion of knowledge of the benefits that can be achieved by using the tools offered by IP by the way of
innovation development, etc., are a guarantee that
Republic of Moldova will become competitive by
the effective creation and implementation of intellectual activity results.
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Politicile actuale privind susţinerea
activităţii de inovare şi transfer
tehnologic în vederea atingerii
obiectivelor de dezvoltare
ale Republicii Moldova

|

Dumitru GODOROJA,
Viceministru al economiei,
Ministerul Economiei al Republicii Moldova

I

novaţiile şi transferul tehnologic reprezintă, indis-

cutabil, un factor determinant pentru dezvoltarea

durabilă a oricărei ţări.

La momentul actual, Republica
Moldova mizează în mod special pe cercetare şi inovare,
acestea constituind două imperative de interes public major pentru dezvoltarea ţării.

Programul de activitate al Guvernului Republicii
Moldova pe anii 2013-2014 „Integrarea Europeană:
Libertate, Democraţie, Bunăstare” prevede acţiuni
„în vederea schimbării paradigmei de dezvoltare a
ţării de la o economie bazată pe consum la o economie bazată pe investiţie, inovaţie şi competitivitate”.
Adică, scopul principal al politicii de stat în domeniul inovaţional este relansarea economică a Republicii Moldova prin valorificarea potenţialului ştiinţific, tehnologico-ştiinţific şi tehnologic, crearea şi
comercializarea produselor, serviciilor, proceselor
moderne, ecologic pure, competitive.
Proclamând inovarea şi transferul tehnologic
drept factori determinanţi ai industrializării ţării şi
creşterii economice, au fost stabilite respectiv principiile de bază ale formării politicii de stat în domeniul menţionat, care includ:
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a. orientarea economiei naţionale pe calea modernă de dezvoltare, bazată pe inovare şi transfer
tehnologic;
b. determinarea direcţiilor prioritare ale activităţii de inovare şi transfer tehnologic;
c. formarea infrastructurii în domeniul de inovare şi transfer tehnologic;
d. promovarea unei politici financiare, fiscale şi vamale favorabile pentru inovare şi transfer tehnologic;
e. asigurarea parteneriatului între ştiinţă, inovare, învăţământ, sfera de producţie şi cea financiară.
În vederea creării în ţară a unui sistem inovaţional
eficient, promovării şi implementării inovaţiilor şi
transferului tehnologic în economia naţională, statul susţine formarea premiselor reale, inclusiv:
▪▪ existenţa potenţialilor utilizatori de produse
inovaţionale şi transfer tehnologic, aceştia fiind la
curent cu nivelul de dezvoltare a ştiinţei şi tehnicii
şi, viceversa, ştiinţa ţinând cont de necesităţile de
inovare ale acestora;
▪▪ existenţa echipelor competente pentru realizarea inovaţiilor şi transferului tehnologic;
▪▪ existenţa antreprenorilor care şi-ar asuma riscul inerent dezvoltării tehnologice.

clusiv prin fortificarea activităţilor de cercetare şi
dezvoltare, inovarea şi transferul tehnologic orientate spre eficienţă şi competitivitate.
Strategia adoptă o viziune modernă, în conformitate cu care „inovaţiile sunt tehnologii şi practici
noi pentru societatea dată. Acestea pot să nu fie inedite în termeni absoluţi, dar pot fi noi la nivel de
companie sau de piaţă”.
Viziunea dată consună cu definiţia riguroasă recunoscută pe plan internaţional, în conformitate
cu care inovaţia este „implementarea unui produs
(bun sau serviciu) sau proces, metodă de marketing
sau metodă de management noi sau semnificativ
îmbunătăţite în practicile unei întreprinderi, în organizarea locului de muncă sau în relaţiile firmei cu
mediul extern”.
Astfel, inovaţiile pot fi văzute ca transformarea
reuşită a unor idei noi în produse sau a unor idei cunoscute în produse noi. Această abordare reflectă
plenar realităţile şi necesităţile actuale ale societăţii
moldoveneşti, societate care dispune de capacităţi
bune de asimilare, copiere, reproducere, reinginerie
şi optimizare a inovaţiilor existente, dar are încă puţine capacităţi de generare a inovaţiilor noi la scară
globală.
Adoptând această abordare modernă asupra
inovaţiilor, Strategia stabileşte că capacitatea inovaţională a ţării depinde de capacităţile inovaţionale ale firmelor, de nivelul de sofisticare şi educare a
consumatorilor şi de felul în care Guvernul, universităţile, institutele de cercetare şi alţi actori interacţionează pentru a forma un ecosistem propice apariţiei, utilizării şi difuziunii inovaţiilor.
În acest context, sectorul de cercetare este văzut
ca parte a sistemului de inovare naţional, şi nu ca
un sistem paralel. Această schimbare de perspectivă are importante implicaţii pentru organizarea
cadrului instituţional şi pentru modul în care vor fi
alocate resursele.
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În scopul creării unui sistem inovaţional eficient,
în concordanţă cu legislaţia în vigoare, statul garantează subiecţilor activităţii de inovare şi transfer
tehnologic:
a) susţinerea programelor şi proiectelor de inovare
şi transfer tehnologic orientate spre realizarea politicii
de stat în domeniu;
b) susţinerea creării şi dezvoltării infrastructurii în
domeniul de inovare şi transfer tehnologic;
c) susţinerea pregătirii, reciclării şi perfecţionării
cadrelor în domeniul de inovare şi transfer tehnologic.
Pe parcursul mai multor ani a fost elaborată baza
legislativă ce ţine de crearea mecanismelor economice de stimulare şi implementare a activităţilor
inovaţionale, totuşi domeniul inovaţional nu a fost
suficient reflectat în legislaţia naţională, lăsându-se
fără soluţii de reglementare mai multe aspecte, în
special în ceea ce priveşte procesul de implementare în practică a inovaţiilor şi a transferului tehnologic. Totodată, actualele politici pun insuficient
accentul pe utilizarea economică şi socială, asimilarea, difuzarea cunoştinţelor generate atât în ţară,
cât şi peste hotare.
În acest context, elaborarea unui document strategic de politici care ar stabili principalele obiective
de dezvoltare a activităţii inovaţionale va permite
Republicii Moldova să implementeze mecanismele
eficiente de dezvoltare cu impact de lungă durată.
Din aceste considerente, este elaborată şi aprobată în şedinţă de Guvern Strategia inovaţională a
Republicii Moldova pentru perioada 2013-2020
„Inovaţii pentru competitivitate”.
Strategia vizează trei obiective specifice ale Programului de activitate a Guvernului:
1. dezvoltarea tehnologică a întreprinderilor, inclusiv a întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM);
2. dezvoltarea infrastructurii de suport pentru
activitatea inovaţională;
3. asigurarea condiţiilor necesare pentru edificarea unei economii bazate pe cunoaştere.
Politicile inovaţionale definite în prezenta Strategie vor contribui la materializarea noii paradigme
de dezvoltare economică definite în Strategia Naţională de Dezvoltare „Moldova 2020”. Această paradigmă se bazează pe:
▪▪ atragerea investiţiilor;
▪▪ dezvoltarea industriilor exportatoare;
▪▪ edificarea societăţii bazate pe cunoştinţe, in-

Scopul Strategiei este de a asigura un cadru
consistent de politici orizontale ce vor contribui la:
▪▪ sporirea competitivităţii internaţionale a ţării;
▪▪ edificarea unei economii bazate pe cunoaştere, prin dezvoltarea capitalului uman.
Scopul Strategiei va fi atins prin:
▪▪ consolidarea capacităţilor firmelor moldoveneşti de a absorbi, genera şi difuza inovaţii;
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▪▪ interconectarea mai strânsă a acestora cu
centrele universitare şi de cercetare.

Viziunea strategică
Către anul 2020 dezvoltarea economică a societăţii moldoveneşti se va baza pe un sistem inovaţional naţional compus din firme inovatoare şi
competente, conectate în cadrul unor parteneriate
inovaţionale cu universităţi şi centre de cercetare
naţionale şi străine. Impactul economic al sistemului inovaţional se va reflecta prin mai multe locuri
noi de muncă, venituri mai mari şi exporturi mai
competitive, iar impactul social – prin contribuţia la
depăşirea problemelor critice cu care se confruntă
Republica Moldova, inclusiv sărăcia, vulnerabilitatea la condiţiile climaterice, lipsa propriilor resurse
energetice, sănătatea precară a populaţiei, degradarea mediului rural şi problemele ecologice.
Strategia se bazează pe câteva principii definitorii de politici, inclusiv cel al:
1) transparenţei: Guvernul va asigura transparenţa în implementarea politicilor de suport a
inovaţiilor şi va pune la dispoziţia publicului toate
datele financiare şi non-financiare referitoare la implementarea Strategiei, Programelor de Stat şi proiectelor finanţate;
2) participării: Guvernul va asigura condiţiile
optime în care procesul de luare a deciziilor pe parcursul implementării Strategiei să implice un număr
suficient de participanţi din societate care vor reprezenta interesele tuturor actorilor vizaţi de politicile de inovare;
3) complementarităţii: Prin intervenţiile sale,
Guvernul nu va substitui, ci va complementa eforturile şi resursele firmelor, comunităţii de cercetare
şi universitare în procesul de inovare;
4) neutralităţii intervenţiilor: Guvernul va asigura condiţiile optime în care politicile în domeniul
inovării vor susţine un număr maximal posibil de
beneficiari care vor respecta un set predefinit de
standarde universale, fără a acorda preferinţă anumitor sectoare economice;
5) maximizării impactului social: Între proiectele inovatoare sau intervenţiile de politici identice ca
efect economic sau resurse solicitate, Guvernul va
da prioritate celor care vor asigura beneficii sociale maximale, inclusiv prin difuziunea cunoştinţelor
achiziţionate/generate şi vor oferi soluţii pentru
provocările de dezvoltare societală;
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6) cooperării instituţionale: Guvernul nu abordează prezenta Strategie ca pe un document „sectorial”, ci ca pe un angajament comun al tuturor
autorităţilor de politici cu competenţe în domeniu,
inclusiv Ministerul Economiei, Ministerul Educaţiei,
Ministerul Finanţelor şi Academia de Ştiinţe a Moldovei;
7) toleranţei rezonabile faţă de risc: Procesul de
inovare este unul inerent riscant, succesul căruia nu
este garantat. Guvernul va asigura valorificarea cât
mai eficientă a resurselor publice utilizate, admiţându-se, totodată, că unele proiecte şi intervenţii
ar putea să nu dea rezultatele scontate. Minimizarea acestui risc va fi asigurată prin aranjamente
instituţionale propice pentru asigurarea celorlalte
principii enumerate mai sus.
Strategia evaluează starea actuală în domeniul
inovaţional şi potenţialul de dezvoltare în sfera inovării prin analiza punctelor tari şi a celor slabe, oportunităţilor şi riscurilor, identifică priorităţile strategice în sfera de inovare.
Totodată, evaluarea stării actuale în domeniul
inovaţiilor reflectă şi principalele probleme care frânează elaborarea şi implementarea inovaţiilor.
Analiza SWOT din Strategie serveşte drept punct
de pornire pentru formularea obiectivelor şi priorităţilor strategice.
Strategia se bazează pe un set din 5 obiective
generale care, la rândul lor, sunt detaliate într-o
serie de obiective specifice şi acţiuni. Obiectivele
generale stabilite în cadrul Strategiei răspund celor
mai problematice aspecte identificate în analiza situaţiei şi vor asigura atingerea scopului general şi
realizarea viziunii strategice formulate.
Obiectivele generale ale Strategiei sunt:
1) A. Adoptarea unui model deschis de guvernare a sferei de cercetare şi inovare;
2) B. Abilitarea populaţiei cu competenţe inovaţionale;
3) C. Orientarea firmelor spre inovare;
4) D. Aplicarea cunoştinţelor pentru rezolvarea
problemelor globale şi societale;
5) E. Stimularea cererii pentru produse şi servicii
inovatoare.
Obiectivele generale sunt detaliate în obiective
specifice, măsuri şi acţiuni concrete care vor fi realizate în procesul de implementare a Strategiei întru
crearea condiţiilor favorabile pentru dezvoltarea

Implementarea Strategiei va accelera dezvoltarea sistemului inovaţional al Republicii Moldova, va
îmbunătăţi percepţia inovaţiilor de către societate,
va facilita transformarea rezultatelor cercetării în
produse şi servicii inovaţionale şi comercializarea
lor, va asigura o nouă calitate a creşterii economice,
va dezvolta cultura inovaţională şi capitalul uman
şi va contribui la îmbunătăţirea calităţii vieţii cetăţenilor.

EDITORIAL/EDITORIAL

efectivă a procesului de inovare în RM, a unei economii sustenabile şi competitive bazate pe cunoaştere şi inovare, precum şi pentru a stimula inovarea
în cadrul firmelor şi în societate în general.
Obiectivele generale stabilite în cadrul Strategiei
răspund celor mai problematice aspecte identificate în analiza situaţiei şi prin obiective specifice şi
acţiuni concrete vor asigura atingerea scopului general şi realizarea viziunii strategice formulate.
Obiectivul A – la modul practic, presupune, inclusiv, următoarele acţiuni:
▪▪ consolidarea continuă a capacităţilor Parlamentului, Guvernului şi Ministerului Economiei în
elaborarea, evaluarea şi supravegherea politicilor
inovaţionale;
▪▪ crearea unui Consiliu inter-ministerial pentru
coordonarea programelor de stat în domeniul cercetării, dezvoltării tehnologice şi inovării;
▪▪ fortificarea rolului coordonator al Ministerului
Economiei în politicile de dezvoltare tehnologică şi
inovaţionale la nivelul întregii economii;
▪▪ reformarea Agenţiei pentru Inovare şi Transfer Tehnologic în instituţie publică, fondată de Guvern, în calitate de structură implementatoare a
politicilor inovaţionale;
▪▪ asigurarea finanţării ştiinţei fundamentale şi
aplicate din mijloace financiare prevăzute pentru
cercetări ştiinţifice (administrate de AŞM) şi a proiectelor de dezvoltare tehnologică şi inovaţională
din surse financiare pentru inovare si transfer tehnologic (administrate de Agenţia reformată) prevăzute în bugetul de stat în acest scop etc.
Obiectivul B – include măsuri direcţionate la
formarea capitalului uman, capabil să genereze idei
şi să absoarbă noi cunoştinţe.
Obiectivul C – include măsuri şi acţiuni pentru
susţinerea firmelor care elaborează şi implementează inovaţiile, îşi asumă îmbunătăţiri de design
şi aspect al produsului, adoptarea de noi soluţii de
marketing şi organizaţionale.
Obiectivul D – include măsuri şi acţiuni pentru
fortificarea conexiunilor de inovare între firme, universităţi şi institutele de cercetare, care vor asigura
fuzionarea productivă a competenţelor şi resurselor
necesare pentru o economie inovativă.
Obiectivul E – vizează măsuri şi acţiuni de stimulare a cererii de consum şi investiţionale pentru produse
inovatoare şi de promovare a inovaţiilor în societate.

Impactul pozitiv al implementării Strategiei se
va exprima în principalele efecte pozitive, inclusiv:
1) sporirea competitivităţii economiei naţionale
prin valorificarea economică a inovaţiilor tehnologice, de produs, de marketing şi organizaţionale,
atât a celor inedite, generate în ţară, cât şi prin absorbţia celor deja existente;
2) accelerarea ritmurilor de creştere economică
şi îmbunătăţirea calităţii acesteia;
3) sporirea productivităţii muncii şi remunerării
forţei de muncă;
4) crearea noilor locuri de muncă;
5) sporirea calităţii şi relevanţei rezultatelor sectorului de cercetare;
6) îmbunătăţirea managementului în sistemul
naţional de inovare;
7) îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei şi o
tranziţie accelerată la economia bazată pe cunoaştere etc.
Costurile financiare de implementare a Strategiei au fost evaluate, pentru costurile estimabile,
la circa 1,6 miliarde lei pentru întreaga perioadă
de implementare. Aceasta practic nu presupune
alocarea unor mijloace suplimentare celor care în
prezent sunt alocate pentru sfera de cercetare şi
inovare, ci, în primul rând, o alocare şi o distribuţie
mai judicioasă a resurselor existente şi planificate.
Costurile evaluate nu includ finanţarea instituţională pe care o vor primi institutele de cercetare şi
universităţile restructurate în urma unui proces de
evaluare instituţională. Totodată, pentru implementarea Strategiei vor fi atrase şi mijloacele financiare
private, astfel încât povara asupra bugetului de stat
nu va creşte esenţial în comparaţie cu situaţia actuală. Resursele financiare din sursele naţionale vor
proveni din:
1) Bugetul de stat, în limita alocărilor planificate pentru sfera cercetare-inovare (finanţare directă
pentru instituţiile de cercetare şi AŞM), pentru Pro-
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gramele de Stat din sfera cercetării, dezvoltării tehnologice şi inovării (finanţare în cadrul unor tendere
publice) şi pentru Programele de Stat de suport general pentru business, cu intensificarea componentelor de suport al activităţilor inovaţionale;
2) Proiecte de transfer tehnologic cu cofinanţare
obligatorie de către mediul de afaceri;
3) Investiţii private în dezvoltarea infrastructurii
inovaţionale;
4) Investiţii private în cercetare, dezvoltarea tehnologică şi inovaţii;
5) Parteneriate public-private în domeniul inovării.
Finanţările din surse bugetare de stat vor fi efectuate în mod transparent, în cadrul unor concursuri
publice sau în cadrul unor acorduri de finanţare
instituţională, condiţionate de obţinerea unor performanţe. Procesul de determinare a priorităţilor,
alocare a resurselor şi evaluare a proiectelor se va
face cu implicarea experţilor independenţi, inclusiv
a celor din străinătate. Aceasta va asigura eliminarea conflictelor de interese, transparenţa şi obţinerea celei mai înalte valori pentru resursele alocate.
Pentru finanţarea activităţilor de inovare vor fi
atrase pe larg fondurile internaţionale, în special,
cele europene. Va fi valorificat potenţialul oferit de
procesul de integrare europeană în materie de cercetare şi inovare prin participarea la programele de
finanţare ale Uniunii Europene.
Etapele de implementare ale Strategiei
Strategia va servi ca document-cheie pentru coordonarea activităţii tuturor autorităţilor de politici
cu competenţe în domeniul inovaţiilor. Implementarea Strategiei se va efectua prin implicarea autorităţilor publice vizate, dar şi a mediului de afaceri şi
a societăţii civile.
Implementarea va fi efectuată în două etape:
1) etapa organizaţională şi de consolidare a capacităţilor (2013-2015)
2) etapa dezvoltării inovaţionale (2015-2020).
La etapa organizaţională şi de consolidare a
capacităţilor vor fi realizate următoarele obiective:
1) perfecţionarea cadrului legislativ;
2) elaborarea şi ajustarea Programelor de Stat
aferente inovării;
3) dezvoltarea capacităţilor autorităţilor de stat
implicate şi
4) dezvoltarea capacităţilor statistice.
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La etapa dezvoltării inovaţionale vor fi realizate următoarele obiective:
1) punerea în aplicare a programelor elaborate;
2) evaluarea institutelor de cercetare şi a universităţilor;
3) utilizarea capacităţilor instituţionale create;
4) evaluarea intermediară a Strategiei (2017);
5) dezvoltarea continuă a instrumentelor elaborate.
Strategia va fi implementată pe baza Planului
de Acţiuni care va fi revizuit şi ajustat în dependenţă de necesitate. Aceasta va permite corectarea unor acţiuni, funcţie de schimbările care se pot
produce în cadrul general de politici şi de resurse.
Responsabil de revizuirea şi ajustarea Planului de
Acţiuni este Ministerul Economiei. Planul de Acţiuni
va servi drept unul din principalele repere pentru
raportarea asupra implementării Strategiei.
În cadrul implementării Strategiei va fi organizat un proces continuu de monitorizare, raportare şi evaluare. Monitorizarea, raportarea şi
evaluarea vor fi efectuate pe baza indicatorilor de
performanţă în implementare.
Totodată, din motivul că implementarea inovaţiilor şi transferului tehnologic în economie şi
societate este tot mai actuală, Guvernul, în special
Ministerul Economiei, a elaborat în ultimii ani un şir
de documente de politici, care susţin dezvoltarea
proceselor de inovare şi transfer tehnologic şi impulsionarea absorbţiei inovaţiilor în economie şi
societate.
Aşadar, s-au elaborat următoarele documente:
▪▪ Strategia naţională de dezvoltare „Moldova
2020”, aprobată prin Legea nr. 166 din 11. 07. 2012;
▪▪ Concepţia dezvoltării clusteriale a sectorului
industrial al Republicii Moldova, aprobată prin HG
nr. 614 din 20. 08. 2013;
▪▪ Strategia de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anii 2012-2020, aprobată prin HG nr. 685 din 13. 09. 2012;
▪▪ Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 182 din 15 .07. 2010 cu privire la parcurile industriale, aprobată prin HG nr. 612 din 19. 08. 2013
şi prezentată Parlamentului spre examinare;
▪▪ Foaia de parcurs privind acţiunile Guvernului
în vederea eliminării constrângerilor critice în calea
mediului de afaceri pentru anii 2013-2014, aprobată prin HG nr. 765 din 25.09.2013 etc.
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Putem remarca faptul că în prezent se află în proces de elaborare şi alte proiecte ale documentelor
de politici, care vor contribui la impulsionarea procesului de inovare şi transfer tehnologic.
Realizarea cu succes a obiectivelor şi sarcinilor
propuse în documentele de politici elaborate anterior şi enumerate mai sus vor avea efecte pozitive,
inclusiv, în domeniul cercetării, inovării şi transferului tehnologic.
Domeniul cercetare-dezvoltare-inovare este recunoscut, în mod pregnant, drept o prioritate pentru următoarele acţiuni:
▪▪ dezvoltarea unui dialog constructiv între instituţiile publice şi private de cercetare, universităţi,
firme, sfera de afaceri;
▪▪ utilizarea oportunităţilor oferite de parcurile
industriale, parcurile tehnico-ştiinţifice şi incubatoarele de inovare, incubatoarele de afaceri;
▪▪ susţinerea întreprinderilor mici şi mijlocii inovaţionale;
▪▪ promovarea investiţiilor pentru sporirea capacităţii de absorbţie a noilor tehnologii.
Acestea acţiuni au menirea de a contribui substanţial la schimbarea situaţiei în Republică Moldova, trecerea de la economia tradiţională la cea bazată pe cunoaştere.
Statul va susţine şi va amplifica în continuare
procesul de inovare şi transfer tehnologic, inclusiv
de dezvoltare a reţelelor de inovare şi transfer tehnologic care, în rezultat, vor stimula dezvoltarea social-economică a Republicii Moldova.

REZUMAT

Scopul principal al politicii de stat în domeniul
inovaţional este relansarea economică a Republicii
Moldova prin valorificarea potenţialului ştiinţific,
tehnologico-ştiinţific şi tehnologic, crearea şi comercializarea produselor, serviciilor, proceselor moderne, ecologic pure, competitive. În acest sens, se
întreprind o serie de acţiuni menite să contribuie
substanţial la schimbarea situaţiei în economia ţării,
la trecerea de la economia tradiţională la cea bazată pe cunoaştere. Statul va susţine şi va amplifica în
continuare procesul de inovare şi transfer tehnologic, inclusiv de dezvoltare a reţelelor de inovare şi
transfer tehnologic care, în rezultat, vor stimula dezvoltarea social-economică a Republicii Moldova.
ABSTRACT

The main goal of the state policy in the field of
innovation is economic recovery of the Republic of
Moldova by harnessing the scientific, technological-scientific and technological potential, creating
and marketing products, services, and modern,
ecologically pure, competitive processes. In this
regard, a range of actions are undertaken destined
to contribute substantially to the changing of the
situation in the country’s economy, to the transition
from traditional economy to knowledge-based one.
The state will continue to support and enhance the
innovation and technology transfer process, including the development of innovation and technology
transfer networks which, as a result, will stimulate
the socio-economic development of the Republic
of Moldova.
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Drepturile de proprietate industrială
şi mijloacele de asigurare a acestora

|

Andrei MOISEI,
director Departament Juridic, AGEPI

P

e parcursul ultimilor ani, se atestă un progres
semnificativ în domeniul asigurării drepturilor de

proprietate intelectuală, dar şi un interes deosebit faţă
de acest domeniu.

Revizuirea şi racordarea legislaţiei
Republicii Moldova la standardele şi normele europene,
uniformizarea practicii judiciare în domeniul proprietăţii
intelectuale, precum şi intensificarea colaborării între
mediul public şi cel privat contribuie la constituirea unei
percepţii clare privind caracterul iminent şi imperativ atât
al protecţiei, cât şi al respectării drepturilor de proprie tate intelectuală.

Republica Moldova a efectuat paşi enormi pe calea creării şi consolidării sistemului său de protecţie
a proprietăţii intelectuale. De la stabilirea acestui sistem în anii 1994-1997, perioadă în care au fost adoptate legile de bază în domeniu, Republica Moldova
a trecut printr-un şir de reforme legislative şi instituţionale menite să îmbunătăţească situaţia privind
protecţia drepturilor de proprietate intelectuală.
Astfel, la începutul anilor 2000, întru alinierea la
standardele OMC, Republica Moldova şi-a ajustat
legislaţia în domeniul proprietăţii intelectuale cu
cerinţele Acordului privind aspectele comerciale
ale drepturilor de proprietate intelectuală.
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Rodica POPESCU,
juist principal, Departament Juridic, AGEPI

În perioada 2007-2010, întreg cadrul legislativ ce
ţine de domeniul proprietăţii intelectuale a fost revizuit, fiind adoptate, în redacţie nouă, 6 legi speciale armonizate cu legislaţia Uniunii Europene, care
reglementează protecţia obiectelor de proprietate
industrială şi a operelor protejate de dreptul de autor şi drepturile conexe. În acelaşi timp, în legislaţia
naţională au fost efectuate modificări privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală, şi anume:
▪▪ competenţa în examinarea cazurilor privind
proprietatea intelectuală a fost transferată la o singură instanţă – Curtea de Apel Chişinău, astfel fiind
asigurată o quasi specializare a judecătorilor;
▪▪ legile de specialitate conţin un capitol separat „Asigurarea respectării drepturilor”, care prevede
un şir de măsuri civile ce pot fi aplicate cu concursul
instanţei de judecată;
▪▪ a fost creată Comisia Naţională pentru Proprietatea Intelectuală, rolul căreia este de a îmbunătăţi
nivelul de comunicare dintre autorităţile responsabile, cu implicarea sectorului privat;
▪▪ au fost prevăzute sancţiuni administrative şi
penale pentru încălcarea drepturilor de proprietate
intelectuală;

depuse împotriva deciziilor de înregistrare/brevetare sau de respingere a cererilor de înregistrare/
brevetare a OPI. Hotărârile Comisiei de contestaţii
a AGEPI pot fi atacate de părţi în instanţele judecătoreşti în modul şi în termenele stabilite de actele
legislative din domeniul proprietăţii intelectuale,
precum şi de legislaţia de procedură civilă.
De asemenea, în vederea asigurării respectării
drepturilor, în anul 2003 pe lângă AGEPI a fost instituit Arbitrajul specializat în domeniul proprietăţii
intelectuale, care soluţionează litigiile ce decurg din
relaţiile contractuale şi din alte relaţii de drept civil
la desfăşurarea activităţilor legate de proprietatea
intelectuală. Iar în anul 2010, AGEPI instituie Comisia de mediere în domeniul proprietăţii intelectuale, care examinează şi soluţionează litigiile atribuite
în competenţa acesteia, conform legilor speciale
din domeniul proprietăţii intelectuale, precum şi
litigiile din domeniul gestiunii colective a dreptului
de autor şi a drepturilor conexe.
Un rol extrem de important în asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală îi revine
sistemului judiciar. Conform legislaţiei Republicii
Moldova, titularii de drepturi sau persoanele ale
căror drepturi au fost încălcate pot iniţia proceduri
civile, administrative sau penale privind asigurarea
respectării drepturilor de proprietate intelectuală.
În cadrul procedurii civile de soluţionare a unui
litigiu din domeniul proprietăţii intelectuale, pot fi
solicitate următoarele chestiuni:
▪▪ recunoaşterea dreptului de proprietate intelectuală;
▪▪ anularea unui drept de proprietate intelectală;
▪▪ interzicerea unor acţiuni ce constituie o încălcare a drepturilor titularului;
▪▪ restabilirea situaţiei existente anterior încălcării dreptului de proprietate intelectuală;
▪▪ anularea şi/sau recunoaşterea nulităţii unui
contract privind transmiterea drepturilor de proprietate intelectuală (licenţă, cesiune, franchising sau gaj);
▪▪ compensarea pagubelor suferite în urma încălcării drepturilor de proprietate intelectuală;
▪▪ compensarea pagubei morale;
▪▪ anularea unei decizii a Agenţiei de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală.
Actualmente, în Republica Moldova mijloacele
civile sunt printre cele mai utilizate de către titularii
drepturilor de proprietate intelectuală.
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▪▪ a fost prevăzută procedura de asigurare a
drepturilor de proprietate intelectuală la frontiera;
▪▪ a fost prevăzută procedura ex-officio privind
depistarea contravenţiilor şi infracţiunilor din domeniul proprietăţii intelectuale.
Justificarea acestor măsuri se regăseşte în însăşi
natura şi esenţa dreptului de proprietate intelectuală, care presupune un drept exclusiv de a utiliza şi
de a interzice terţilor orice utilizare comercială fără
acordul titularului de drepturi.
Totodată, titularului unui drept de proprietate
intelectuală urmează să i se ofere nu doar posibilitatea de a-şi proteja şi realiza drepturile sale, dar şi
mijloacele eficiente şi reale care l-ar face să fie sigur
de faptul că drepturile sale vor fi respectate, iar persoanele ce-i încalcă drepturile – sancţionate.
Odată cu crearea şi consolidarea sistemului legislativ în domeniul proprietăţii intelectuale, în Republica Moldova s-a constituit şi a evoluat cadrul
instituţional necesar pentru protecţia, respectarea
şi apărarea drepturilor de proprietate intelectuală.
Astfel, sistemul naţional de protecţie a drepturilor de proprietate intelectuală este unul complex
şi include, pe de o parte, instituţiile statului care
acordă protecţie (AGEPI), asigură respectarea drepturilor de proprietate intelectuală (instanţele judecătoreşti, Ministerul Afacerilor Interne, Procuratura,
Consiliul concurenţei, Serviciul vamal, Agenţia pentru Protecţia Consumatorului, iar pe de altă parte,
titularii de drepturi şi asociaţiile acestora.
Rolul central în acest sistem îi revine Agenţiei de
Stat pentru Proprietatea Intelectuală care, potrivit
legii, organizează şi efectuează protecţia juridică
a proprietăţii intelectuale pe teritoriul Republicii
Moldova; elaborează proiecte privind politica de
stat şi cadrul normativ-legislativ în ceea ce ţine de
protecţia proprietăţii intelectuale, precum şi propuneri ce vizează perfecţionarea legislaţiei naţionale
în domeniu; organizează şi gestionează sistemul
naţional de protecţie a proprietăţii intelectuale în
conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii
Moldova şi cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte; elaborează propuneri privind dezvoltarea sistemului naţional de protecţie a
proprietăţii intelectuale etc.
În cadrul AGEPI este instituită Comisia de contestaţii – organ specializat de competenţa căruia ţine
soluţionarea pe cale extrajudiciară a contestaţiilor
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Mijloacele administrative, prevăzute în Capitolul
XII al Codului vamal al Republicii Moldova, oferă
titularului o cale eficientă de a stopa importul/exportul produselor ce încalcă dreptul său de proprietate intelectuală, prin intermediul Serviciului vamal.
Conform statutului său, Serviciul vamal asigură protecţia la frontieră în scopul protejării drepturilor şi
intereselor legitime ale titularilor de drepturi prin
contracararea traficului internaţional de produse
contrafăcute şi opere-pirat, a căror comercializare
cauzează prejudicii titularilor de drepturi, generează acte de concurenţă neloială şi reprezintă un pericol major pentru securitatea economică a ţării şi
pentru sănătatea consumatorului autohton.
Mecanismul actual de aplicare a măsurilor de
protecţie la frontieră în privinţa obiectelor de proprietate intelectuală prevede iniţierea unor acţiuni,
la cererea titularului de drepturi sau la iniţiativa
organului vamal (procedura ex-officio), cu notificarea titularului de drepturi, dacă sunt temeiuri suficiente de a considera că mărfurile aduc atingere
unui drept de proprietate intelectuală, urmând ca
titularul să iniţieze în termenul stabilit procedura
în judecată. În caz contrar, organul vamal dispune
eliberarea mărfurilor. Realizarea cu succes a procedurilor expuse mai sus implică o colaborare strânsă
între organele vamale şi titularii de drepturi.
Mijloacele administrative, conform Codului contravenţional, şi mijloacele penale, conform Codului
penal, au în comun procedura de iniţiere a dosarului. Astfel, dosarul poate fi iniţiat în baza plângerii,
denunţului, autodenunţului sau depistării infracţiunii – nemijlocit de către colaboratorii organului de
urmărire penală.
În cazul în care organul de urmărire penală depistează nemijlocit sau este sesizat despre săvârşirea sau pregătirea pentru săvârşire a unor infracţiuni prevăzute la art. 1852 al Codului penal al Republicii Moldova sau art. 96-103 ale Codului contravenţional al Republicii Moldova, acesta notifică
titularul de drepturi cu privire la faptul constatat. În
asemenea cazuri, urmărirea penală porneşte dacă
titularul de drepturi, în termen de 15 zile lucrătoare
de la data primirii notificării, va depune o plângere,
în caz contrar organul de urmărire penală nu porneşte urmărirea penală.
Astfel, mijloacele administrative oferă un mecanism eficient şi rapid pentru sancţionarea persoane-
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lor implicate în producerea/distribuirea produselor
contrafăcute sau pirat prin aplicarea unor amenzi
şi sechestrarea mărfurilor respective, iar mijloacele
penale oferă posibilitatea sancţionării mai dure, inclusiv prin privaţiune de libertate, în cazul săvârşirii
infracţiunii în circumstanţe agravante.
Cu toate că Republica Moldova a acordat şi acordă în permanenţă o atenţie sporită domeniului
proprietăţii intelectuale, mai există, totuşi, anumite
probleme şi deficienţe privind asigurarea respectării
drepturilor de proprietate intelectuală. Vom enumera doar câteva dintre neajunsurile persistente: lipsa
activismului şi interesului titularilor de drepturi pe
piaţa Republicii Moldova, o sensibilizare insuficientă
a publicului, un număr mic al cazurilor de deplasare
în teritoriu pentru depistarea încălcărilor drepturilor
de proprietate intelectuală, insuficienţa resurselor
materiale şi umane ale subdiviziunilor responsabile
de constatarea şi sancţionarea contravenienţilor etc.
În concluzie, ţinem să subliniem faptul că unificarea eforturilor şi acţiunilor comune ale tuturor instituţiilor abilitate cu atribuţii în domeniul asigurării
drepturilor de proprietate intelectuală, a titularilor
de drepturi şi partenerilor externi va permite să fie
identificate şi excluse lacunele şi verigile slabe ale
cadrului normativ şi va asigura o protecţie efectivă
a drepturilor de proprietate intelectuală. Integrarea activă a acestora într-un amplu mecanism de
colaborare, cu finalităţi clare, obiective şi responsabilităţi bine determinate, devine cu atât mai importantă, cu cât domeniul este unul complex şi în
permanentă evoluţie.
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ABSTRACT

Sistemul naţional de protecţie a drepturilor de
proprietate intelectuală este unul complex şi include, pe de o parte, instituţiile statului care acordă
protecţie (AGEPI), asigură respectarea drepturilor
de proprietate intelectuală (instanţele judecătoreşti, Ministerul Afacerilor Interne, Procuratura,
Consiliul concurenţei, Serviciul vamal, Agenţia pentru Protecţia Consumatorului), iar pe de altă parte,
titularii de drepturi şi asociaţiile acestora. În articolul de faţă sunt examinate realizările înregistrate
în domeniul de PI privind asigurarea respectării
drepturilor de proprietate intelectuală, precum şi
problemele şi deficienţele care mai persistă în sfera
respectivă.

The national system of protection of intellectual property rights is complex and includes, on the
one hand, state institutions providing protection
(AGEPI), ensuring the enforcement of intellectual property rights (the courts, Ministry of Internal
Affairs, Prosecutor General’s Office, Competition
Council, Customs Service, Consumer Protection
Agency, and on the other hand, right holders and
their associations. This article examines the achievements registered in the field of IP on the enforcement of intellectual property rights, as well as the
problems and shortcomings that still exist in this
sphere.
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выражений фольклора

|

д-р доцент Татьяна

БОДЮЛ,

kафедра Предпринимательского права
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П

ервые попытки регулировать в явной форме произведения народного творчества были предпри-

няты в контексте законодательства по авторскому праву некоторых стран (Тунис, 1970; Боливия, 1968 (в от-

ношении только музыкальных народных произведений);

Чили, 1970; Марокко, 1977; Алжир, 1973; Сенегал,
1973; Кения, 1975; Мали, 1977; Бурунди, 1978; Котд'Ивуар, 1978; Гвинея, 1980; Типовой закон Туниса по
авторскому праву для развивающихся стран, 1976), а
также в рамках международных договоров (текст принятой 1977 году в Банги Конвенции, касающейся Африканской организации по охране интеллектуальной собственности «Конвенция АОИС»). Во всех этих текстах
произведения народного творчества рассматриваются

(«традиЧили используется термин «народное культурное достояние»,
1
где за его использование взимается плата) .
в качестве части культурного наследия страны
ционное наследие», «культурное наследие»; в

Попытка обеспечить охрану произведений
народного творчества с помощью авторского права была также предпринята на международном уровне на Дипломатической конференции по пересмотру Бернской конвенции, имевшей место в Стокгольме в 1967 году. На Стокгольмской конференции эта проблема подвергалась широкому обсуждению, в результате чего
в Бернской конвенции появилась ст. 15(4)(а), касающаяся охраны произведений такого рода. В
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соответствии с этой статьей, неопубликованные
фольклорные произведения приравнивались к
тем, автор которых неизвестен. В этом случае, а
также при условии, дающем все основания полагать, что создатель такого произведения является гражданином страны-члена Бернского союза, законодательство этой страны может определить компетентный орган, который будет представлять автора и осуществлять авторские права и их охрану в странах Венского союза, Генеральный директор которого должен быть соответствующим образом информирован об этом.
В отношении опубликованных произведений
фольклора действуют правила, распространяющиеся на анонимно изданные работы. Авторские права в таких случаях осуществляются издательством, выпустивших их в свет. Представители многих развивающихся стран неоднократно отмечали неэффективность указанных правил. Так, в мае 1973 года Генеральный директор
ЮНЕСКО получил от правительства Боливии нотификацию, обращающую внимание на необходимость создания международного акта для защиты фольклора и культурного наследия. В ней
отмечалось также, что за последнее время произведения фольклора, особенно музыкальные и
танцевальные, являются объектом все более интенсивной нелегальной торговли, что разрушающе действует на культурные традиции многих

«положения», прежде всего, следует отметить,
что правительственные эксперты предпочли не
употреблять понятие «произведение фольклора», заменив его формулой «выражение фольклора» (expressions of folklore). Правда, эта формула сопровождается перечислением наиболее
типичных фольклорных произведений. Однако,
этот перечень не носит исчерпывающего характера. «Образцовые положения» упоминают наиболее характерные формы фольклорных выражений: сказки, предания, песни, инструментальную народную музыку, скульптуры, картины, изделья из дерева и металла, архитектурные произведения и т.д. Важно подчеркнуть, что, не входя в детали, «образцовые положения» акцентируют внимание национальных законодательств
на элементах, которые характерны для традиционного художественного наследия определенной «общественной группы», населяющей ту или
иную территорию.
Определяя условия использования «выражений фольклора», «образцовые положения» исходят из того, что такое использование правомерно лишь при получении соответствующего
предварительного разрешения. Это разрешение
должно быть выдано компетентным органом,
специально созданным для этих целей. При этом
имеется в виду, что использование фольклорного произведения может предусматривать извлечение прибыли и выходить за рамки традиционной эксплуатации.
Наконец, «образцовые положения» обращают внимание на конкретные способы использования «выражений фольклора»:
▪▪ Издание;
▪▪ Воспроизведение;
▪▪ Распространение копий;
▪▪ Публичное представление или чтение;
▪▪ Передачу по проводам или беспроволочную радиотрансляцию и другие способы.
Характерно также и то, что «образцовые положения» предусматривают возможности свободного использования «выражений фольклора» в «образовательных целях», для иллюстрации оригинальных произведений, охраняемых
авторским правом (при условии, что такое использование не противоречит добросовестной
практике по формуле ст. 10 (2) Бернской конвен-
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народов. В связи с этим правительство Боливии
считало необходимым принятие (дополнительно ко Всемирной конвенции) нового протокола,
который провозгласил бы анонимные или коллективные произведения народного творчества
(сложившиеся или ставшие традиционными на
территории государства-члена) собственностью
этого государства.
Вначале вопрос об охране произведений
фольклора был предметом обсуждений на заседаниях Межправительственного комитета Всемирной конвенции в 1973 году. Однако дебаты
не привели к решению этой проблемы, и Межправительственный комитет принял решение
поручить секретариату ЮНЕСКО изучить вопрос
об охране произведений фольклора. С этой целью в июле 1977 года в Тунисе был создан комитет экспертов, который пришел к выводу, что
охрана произведений фольклора представляет
собой проблему, решение которой выходит далеко за рамки авторского права. Действительно,
сохранение и развитие народного творчества
зависит от общей политики государства в области культуры, от его стремления обеспечить благоприятные условия для всестороннего подъёма
материальной и духовной жизни своего народа.
Правда, и авторско-правовые методы в этом отношении также могут сыграть здесь определенную положительную роль. В связи с этим предполагалось продолжить работу как по выработке
типового закона по охране произведений фольклора, который мог бы послужить базой для развития национальных норм (примером этому является так называемый «Тунисский типовой закон»), так и по изучению методов и средств соответствующего международного воздействия.
Примечательно, что при этом допускается возможность применения концепций, характерных
для охраны промышленной собственности.
Наиболее конкретно правовые средства
охраны произведений фольклора определены
в одобренных созванным под эгидой ЮНЕСКО
и ВОИС комитетом правительственных экспертов (Женева, 28 июня – 2 июля 1982 г.) «Образцовых положениях для национальных законодательств по охране произведений фольклора
против недозволенного использования и иных
наносящих ущерб действий». Анализируя эти
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ции), при заимствовании в целях создания новых оригинальных произведений и для эпизодических целей (например, в новостных лентах и
т.п.). При этом должны быть обязательно указаны
источники происхождения «выражений фольклора»: географическое местонахождение, народность или этническая группа, которая создала «выражение», и т.д.
Обращаясь к санкциям за неразрешенное использование «выражений фольклора», «образцовые положения» ограничиваются лишь определением тех различных нарушений, в которых
оно может иметь место.
Конкретные же виды санкций должны быть
установлены в национальных законодательствах. Здесь важно подчеркнуть также и то, что
«образцовые положения» обращают внимание
на важность пресечения неразрешенного использования «выражений фольклора» не только
в стране их происхождения, но и в других странах. Правда, такое пресечение в настоящее время может осуществляться, как правило, на основе взаимности путём заключения соответствующих двусторонних или региональных соглашений. Что же касается выработки многостороннего соглашения, то и ЮНЕСКО, и ВОИС в своих
программах предусматривали дальнейшее решение этой проблемы на междисциплинарной
основе и на базе опыта применения рекомендованных «образцовых положений» в конкретных
странах.
В январе 1983 года на заседаниях второго
комитета правительственных экспертов по сохранению фольклора (штаб-квартира ЮНЕСКО)
были подведены итоги этого изучения и намечены определённые перспективы соответствующих решений, которые могли быть включены в
«общий международный свод положений по сохранению фольклора». При этом отмечалось, что
необходимость охраны фольклора обусловлена
не столько «естественной» его жизнью, сколько его распространением, эксплуатацией и документальным закреплением. Фольклор занимает важное место в общенациональной культуре и местных обычаях. Именно здесь прослеживается его вклад в мировую культуру и актуальность предотвращения «опасности забвения, искажения, извращения, карикатурного изображе-
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ния и грабительского к нему отношения». Кроме того, еще раз было подчеркнуто, что многие
развивающиеся страны придают особое значение сохранению своего фольклора, поскольку
он представляет собой основополагающий элемент их национальной самобытности, и поскольку ему наносился и продолжает наноситься серьезный ущерб в результате колониального господства и его пережитков. Наконец, на совещании обращалось внимание и на то, что значительный разрыв, существующий между ресурсами и оснащенностью промышленного развития
и развивающихся стран, вынуждает диверсифицировать методы, которые необходимо использовать для охраны фольклора.
Комитет правительственных экспертов выработал серию рекомендаций по четырём основным направлениям:
▪▪ определение понятия фольклора;
▪▪ его идентификация;
▪▪ его сохранение, анализ и охрана;
▪▪ повышение его роли, его возрождение и
использование.
Кроме того, запрещалось и пресекалось не
только использование какого-либо проявления
фольклора без разрешения, но и ложное указание сведений о его происхождении и умышленное искажение, наносящее ущерб интересам группы населения, к которой относится это
проявление. Наконец, на условиях взаимности
предусматривается распространение этой охраны «на развиваемые поддерживаемые в какойлибо иной стране проявления фольклора».
В общем международном регламентирующем документе предполагается рекомендовать
государствам принять законодательные акты, в
основу которых были бы положены разработанные типовые положения. Кроме того, на международном уровне возможно создание отдельного международного нормативного документа по
международной охране проявлений фольклора
как интеллектуальной собственности. Естественно, что такого рода документ мог бы содействовать международному сотрудничеству по представлению различным правообладателям возможности пользоваться имущественными, личными неимущественными или так называемыми
смежными правами, вытекающими из создания,

произведений, пользующихся авторско-правовой
охраной в полном объёме. В этой связи, естественно, возникает вопрос о справедливой компенсации. Кроме того, учитывать, что изобразительные
композиции, музыка, драма, танец и иные проявления фольклора глубоко и органично связаны с
религией коренных народов Африки, Азии, Австралии, Новой Зеландии и др. Танец или драматическое представление могут быть частью священной церемонии, а наскальная живопись может запечатлеть в святилище древний миф. Поэтому некоторые произведения фольклора либо
считаются священными сами по себе, либо столь
тесно ассоциируются со священными местами,
что не показывать их, не раскрывать их тематику
нельзя, разве что только тем немногим, кто был
допущен к познанию таинств, пройдя специальные обряды4. Так, к примеру, по обычаям народа
маори (Новая Зеландия) фольклор считается духовной собственностью общины в целом: только
племя или составляющие его родственные группы решают, вверяется ли «право» пересказывать
предания, излагать генеалогические сказания,
исполнять песни и пляски; только племя решает,
каким образом и при каких обстоятельствах могут распространяться такие произведения.
Одним из самых серьезных ограничений, налагаемых обычаями маори в связи с фольклором, является ограничение на способы использования (например, обрядовые песни не могут
исполняться там, где находятся предметы, принадлежащие к обыденной жизни, дабы не смешивать священное и прозаически земное; по тем
же причинам изобразить голову вождя, скажем,
на кухонном полотенце)5. Такой подход к фольклору лишний раз доказывает, что даже если и
распространить на него режим авторского права, то это не будет удовлетворять его специфике,
поскольку авторское право предполагает возможность отчуждения любого произведения, а
также (в определённых случаях) и возможность
бездоговорного использования произведений.
Действительно, во многих случаях коренные народы не возражают против продажи и распространения их фольклора, но когда речь заходит
о произведениях, носящих священный или тайный характер, то позиция однозначна – запрет
доступа к ним для всех третьих лиц.
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составления, исполнения, записи и распространения произведений и проявлений фольклора.
Интересен тот факт, что некоторое время назад в связи с публичным обсуждением проекта части третьей Гражданского кодекса РФ была
высказана точка зрения (Павлов В.П.) о включении произведений народного творчества в круг
объектов авторского права, что идет вразрез со
всеми традиционными представлениями о невозможности и нецелесообразности распространения авторско-правовой охраны на произведения фольклора2.
В некоторых странах (преимущественно африканских), действительно, существует определенный опыт такой охраны.
Первый закон, обеспечивающий правовую
охрану национального фольклора, был принят в
1967 г. в Боливии. Затем в 70-е годы и другие развивающиеся страны, идя по её стопам, начали
закладывать в свои законы об авторском праве
положения, прямо предусматривающие охрану
фольклора. Так поступило свыше 40 стран мира,
в большинстве своем африканских. Это те страны, которые присоединились к Соглашению, заключенному в 1977 г. в Банги в рамках Африканской организации интеллектуальной собственности. Среди них - Алжир (Декрет от 3 апреля
1973 г.), Ангола, Бенин, Буркина-Фасо, Бурунди,
Габон, Гана, Гвинея, Демократическая Республика Конго, Камерун, Кения, Конго (Браззавиль),
Кот-д'Ивуар, Лесото, Либерия, Малави, Мали, Марокко (Королевский декрет от 29 июля 1970 г.),
Нигер, Руанда, Сенегал, Сейшельские Острова,
Тунис (закон от 14 февраля 1966 г.) и Центральная Африканская Республика3.
Произведения фольклора, не имея достаточной защиты, часто становятся объектом недобросовестного использования. Отметим, что за прошедшее время ситуация практически не изменилась. Коренные народы все чаще становятся объектом паломничества бойких дельцов, стремящихся использовать в своих интересах вновь открытые и легкодоступные ресурсы этих народов.
В этих странах с растущим чувством раздражения
и досады наблюдают, как приезжие композиторы
внимательно изучают неисчерпаемое богатство
их народной музыки, а затем используют заимствованные ритмы и мелодии для создания своих
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Как уже было сказано, произведения фольклора, несомненно, нуждаются в правовой охране. Но это ни в коем случае не должна быть некая
специфическая охрана – sui generis (в чем-то сходная с авторско-правовой, но не идентичная ей).
Такой подход наглядно продемонстрирован в
уже упоминавшихся выше Типовых положениях
для национального законодательства по охране
произведений фольклора от противоправного использования и других наносящих ущерб действий.
Это типовое законодательство предоставляет охрану, созвучную охране интеллектуальной собственности, традиционному фольклору,
проявлениями которого владеют как отдельные
лица, так и общины в целом.
Фольклор представляет собой огромный
пласт культурного наследия и бережное сохранение его самобытности и уникальности от разного рода посягательств становится задачей весьма
важной и значимой. Он является не только окном
в мир социальной и культурной самобытности
общества, составной частью его самовыражения,
но и раскрывает нам истинные нормы и ценности, а также способы коммуникации, передаваемые народом из поколения в поколение.
Статья 8 Закона Республики Молдова
№ 139/2010 «Об авторском праве и смежных
правах»6 устанавливает перечень объектов, не
охраняемых авторским правом. Одним из таких
объектов являются выражения фольклора. Согласно ст. 3 Закона РМ № 139/2010 выражения
фольклора – это творения, состоящие их характерных элементов традиционного культурного
наследия, разработанных и сохраненных сообществом или отдельными индивидуумами, отражающие традиционные художественные чаяния
сообщества.
Таким образом, современному национальному законодательству об авторском праве известен ряд объектов, не получающих охрану авторским правом. К их числу в первую очередь
относятся те, которые не обладают хотя бы одним из признаков произведения науки, литературы и искусства. Вместе с тем существуют произведения, обладающие всеми необходимыми
для охраны признаками, но не охраняемые авторским правом в силу прямого указания на то
в законе.
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Выражения фольклора относятся к тем объектам, которые, в силу прямого указания в законе,
в Республике Молдова не охраняются авторским
правом.
Что касается международных актов, то необходимо отметить, что с 27 мая 1973 года – то есть
со дня присоединения бывшего Советского Союза к конвенции, – на территории Республики
Молдова действует Всемирная конвенция об авторском праве, которая была подписана в сентябре 1952 года в Женеве. 22 июня 1995 года Республика Молдова Постановлением Парламента присоединилась к Бернской конвенции 1886
года по охране литературных и художественных
произведений.
Положения вышеназванных международных
актов предлагают законодателям стран-участниц
конвенции предоставить произведениям фольклора режим правовой охраны.
Это связано с тем, что фольклор является важным средством объединения людей и утверждения их культурной самобытности, даёт возможность нынешнему поколению оценить высокую
творческую одарённость предыдущих поколений, служит своеобразным зеркалом, отражающим их психологию и объясняющим первобытную цивилизацию этноса.
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ABSTRACT

Фольклор представляет собой огромный
пласт культурного наследия и бережное сохранение его самобытности и уникальности от разного рода посягательств становится задачей
весьма важной и значимой. Он является не только окном в мир социальной и культурной самобытности общества, составной частью его самовыражения, но и раскрывает нам истинные нормы и ценности, а также способы коммуникации,
передаваемые народом из поколения в поколение. Положения международных актов по охране литературных и художественных произведений предлагают законодателям стран-участниц
конвенции, в том числе Республики Молдова,
предоставить произведениям фольклора режим
правовой охраны.

Folklore is a huge reservoir of cultural heritage and the careful protection of its identity and
uniqueness from different kinds of abuse is a very
important and significant task. It is not only a window into the world of social and cultural originality of society, constituent part of its self-expression,
but also reveals the true norms and values, as well
as means of communication, passed on by the nation from one generation to another. The provisions of the international acts on the protection of
literary and artistic works invite the legislators of
the State Parties to the Convention, including the
Republic of Moldova, to afford legal protection for
folklore works.
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O

rice sistem tinde spre un echilibru. Nu constituie o
excepţie nici relaţia drepturile de proprietate inte -

lectuală – libera concurenţă.

La o analiză superficială, se creează impresia că
aceştia prezintă doi vectori opuşi:

Însă, la o analiză mai detaliată, observăm că în
această relaţie sunt implicaţi mai mulţi “actori”: titularii obiectelor de proprietate intelectuală (OPI) şi concurenţii acestora, consumatorii şi autorităţile statului.
Prin acţiunile sau inacţiunile fiecăruia dintre “actorii”
menţionaţi, sistemul poate fi în stare de echilibru, caracterizându-se printr-o dezvoltare armonioasă, sau,
din contra, să fie dominat de tendinţe ce nu asigură
o dezvoltare proporţionată a societăţii.

Autorităţile statului, implicate în asigurarea echilibrului în relaţia mărci – libera concurenţă, sunt:
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▪▪ Ministerul Justiţiei,
▪▪ Ministerul Economiei,
▪▪ Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI),
▪▪ Departamentul Vamal,
▪▪ Consiliul Concurenţei,
▪▪ Instanţele de judecată,
▪▪ Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor.

Rolul AGEPI în asigurarea echilibrului în relaţia mărci – libera concurenţă
În cele ce urmează, vom analiza implicarea
AGEPI în asigurarea echilibrului în această relaţie.
În conformitate cu art.7 din Legea 38/2008 privind
protecţia mărcilor1 (în continuare – Legea 38/2008),
este refuzată înregistrarea:
c) mărcilor constituite exclusiv din semne ori din indicaţii ce pot servi în comerţ pentru a desemna specia,
calitatea, cantitatea, destinaţia, valoarea, originea
geografică, timpul fabricării produsului sau prestării
serviciului, alte caracteristici ale acestora;
d) mărcilor constituite exclusiv din semne ori din
indicaţii devenite uzuale în limbajul curent sau în
practicile comerciale loiale şi constante.
De exemplu, semnele 4D (depozitul nr. 026727)
şi 5D (depozitul nr. 026726) au fost solicitate în calitate de mărci pentru servicii din clasa 41- educaţie;
instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale. Luând în considerare faptul că aceste semne
sunt utilizate de către mai mulţi prestatori de servicii pentru a descrie tipul de serviciu prestat, aceste
semne au fost respinse în baza art.7(1) c) şi art.7(1)
d) al Legii 38/2008.

în calitate de marcă pentru produsul din clasa 32 bere. Termenul „Bere vie” se utilizează pentru a descrie un anumit tip de produs:

Ca rezultat al examinării semnului BERE VIE,
s-a emis decizia de respingere în baza art.7(1)d) al
Legii 38/2008.
Este evident faptul că înregistrarea unor asemenea semne în calitate de mărci ar conduce la apariţia situaţiilor de conflict între producătorii şi prestatorii de servicii ce activează în Republica Moldova.

Implicarea persoanelor interesate în procedura de înregistrare a mărcii
Pentru a asigura o bună funcţionare a sistemului
de înregistrare şi utilizare a mărcilor pe teritoriul Republicii Moldova, legislaţia (în special Legea 38/2008,
dar şi alte acte normative) prevede diverse modalităţi de implicare a persoanelor terţe interesate:
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Un alt exemplu se referă la semnul BERE VIE
(depozitul nr. 027542), depus pentru înregistrare

,

,
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Printre acţiunile ce pot fi realizate de către persoanele terţe menţionăm: observaţia, opoziţia, contestaţia, cererea de anulare a mărcii.
▪▪ Observaţia
În termen de 3 luni de la data publicării cererii de
înregistrare a mărcii, orice persoană fizică sau juridică, precum şi orice grup de fabricanţi, producători,
prestatori de servicii, comercianţi sau consumatori
poate prezenta în scris la AGEPI observaţii motivate
privind necesitatea de a refuza înregistrarea mărcii,
şi anume, în baza art.7 al Legii 38/2008.
▪▪ Opoziţia
În termen de 3 luni de la data publicării cererii de
înregistrare a mărcii, titularul unei mărci anterioare

sau al unei mărci recunoscute notorii, titularul unui
drept anterior cu privire la propriul nume sau imagine, la o indicaţie geografică sau la o denumire de
origine protejată, la un desen sau model industrial
protejat sau titularul unui drept de autor, precum şi
orice altă persoană interesată, poate formula o opoziţie la înregistrarea mărcii pe motiv că înregistrarea
acesteia ar trebui refuzată în baza prevederilor art.8
al Legii 38/2008.
În tabelul ce urmează (tabelul 1) sunt prezentate
unele exemple de cereri pentru care au fost emise
decizii de respingere în baza opoziţiilor depuse de
către persoanele terţe. În calitate de solicitant figurează atât persoane fizice, cât şi juridice.
Tabelul 1
Cereri respinse în baza opoziţiilor

Numărul de
depozit

Solicitant

Opozant

027055

POJOGA Cătălina, MD

PD PAOLA D’ONOFRIO S.R.L., IT

027217

MIGAI Nadejda, MD

Burger King Corporation, US

027243

ŢUGULSCAIA Nina, MD

REFAN BULGARIA LTD, BG

027191

SUPRATEN PLUS S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD

S.C. Adeplast S.A., RO

026605

Rotapharm Limited, MD

ROTTAPHARM S.P.A., IT

▪▪ Contestarea deciziilor
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 şi data înregistrării mărcii.
Este important să menţionăm faptul că deciziile
referitoare la mărcile depuse prin procedura naţională şi internaţională pot fi vizualizate în Baza de
date „Mărci”2, deţinută de AGEPI:
▪▪ deciziile referitoare la mărcile internaţionale –
la momentul introducerii deciziei în BD;
▪▪ deciziile referitoare la mărcile naţionale – a
doua zi (actualizarea informaţiei se realizează zilnic).
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▪▪ Decădere din drepturi
Titularul mărcii este decăzut din drepturile asu-

rare a drepturilor. În tabelul 2 sunt prezentate unele
exemple ce se referă la mărcile anulate de instanţele de judecată.
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pra mărcii în urma unei cereri de decădere din
drepturi, depuse la Curtea de Apel Chişinău, sau a
unei cereri reconvenţionale într-o acţiune de apă-

Tabelul 2
Mărci anulate (solicitantul a acţionat cu rea-credinţă în momentul
depunerii cererii de înregistrare a mărcii)
Numărul
mărcii

Titular

Marca

Clasele (Nisa)

17191

KVARTIUK
Pavel

05, 35

10032

JOSAN Ion

03

15909

„ALSA
COSMETICA”
S.R.L., MD

03, 35

Reclamant
Volkovysskoe otkrytoe
aktsionernoe obshchestvo
„Bellakt”, BY
OAO
„FABERLIC”, RU

„Gelişim Kozmetik”
San. Ve Tic. Ltd., TR

Drepturile exclusive
Titularul deţine drepturi exclusive asupra mărcii –

dreptul de a utiliza marca şi dreptul de a interzice
terţilor utilizarea mărcii.

Totodată, se prevăd unele limitări ale dreptului
exclusiv (art.10 din Legea 38/2008):
(1) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra elementelor mărcii care, în conformitate cu Legea 38/2008,
nu pot fi înregistrate independent în calitate de mărci,
cum ar fi termenii descriptivi, cu condiţia folosirii loiale a acestor elemente şi respectării intereselor legitime
ale titularului mărcii şi ale terţilor.

(2) Dreptul exclusiv asupra mărcii nu-i permite titularului să interzică unui terţ să utilizeze în activitatea sa industrială sau comercială, în concordanţă cu
practicile oneste:
a) propriul său nume sau adresa sa;
b) indicaţiile referitoare la specia, calitatea, cantitatea, destinaţia, valoarea, originea geografică, timpul fabricării produsului sau prestării serviciului, alte
caracteristici ale acestora;
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c) marca, în cazul în care este necesar de a indica
destinaţia unui produs şi/sau serviciu, în special în calitate de accesoriu ori de piesă detaşabilă.
Aceste prevederi au scopul de a exclude abuzul
titularilor de mărci în raport cu alţi agenţi econo-

mici. Informaţia respectivă se publică la codul INID
(526). Lipsa informaţiei la codul INID (526) nu indică
obligatoriu faptul că marca nu conţine elemente
pentru care se aplică prevederile art.10 din Legea
38/2008.

(116) Numărul mărcii reînnoite

R 8691

(220) Data de depozit

2001-05-07

(526) Disclamări

AUTO, MARKET

(540) Reproducerea mărcii

Lista produselor şi/sau serviciilor
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35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

Cunoaşterea informaţiei din domeniul proprietăţii intelectuale
Este evident faptul că deţinerea informaţiei complete permite oricărui producător, agent economic
să-şi planifice activitatea într-un mod sigur. AGEPI
dezvoltă permanent sursele de informaţie (inclusiv

electronice) pentru a prezenta informaţia cât mai
operativ şi mai amplu. Baza de date „Mărci”, menţionată anterior, oferă posibilităţi de documentare
privind cererile pentru mărci depuse prin procedura naţională şi internaţională.

Astfel, orice persoană poate să verifice care este
situaţia înainte de a lansa un produs cu o nouă marcă sau la momentul depunerii unei cereri de înregistrare a unei mărci.

Cum poate fi utilizată informaţia la momentul
depunerii unei cereri de înregistrare a mărcii – se
vede din exemplul ce urmează:

Cererea I

Cererea II

Depozit 024441
Data de depozit 2008.10.17
Data deciziei de respingere 2010.02.22

Depozit 027704
Data de depozit 2010.09.03
Data deciziei de respingere 2011.10.28
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ţine de jurisprudenţa în domeniul proprietăţii intelectuale, pe pagina web AGEPI3 se publică hotărârile şi
deciziile instanţelor judecătoreşti referitoare la litigiile
din domeniul dat. De exemplu, la data de 23.04.2013
pe această adresă erau publicate hotărâri/decizii referitoare la: 167 de mărci, 17 invenţii, 8 cereri pentru desene şi modele industriale. Totodată, alte 63 de hotărâri/decizii se refereau la drepturile de autor şi conexe.
Referinţe la deciziile instanţelor de judecată
sunt prezente şi în BD „Mărci”, de exemplu, mărcile
20217, 19468:

Anulată

2011-12-01; BOPI 2/2012

(111) Numărul de ordine al înregistrării

20217

(540) Reproducerea mărcii

FRESHMAKER

(511) Clasificarea de la Nisa

03,35

Curtea Supremă de Justiţie

Art. 21(1)b)
Articolul 21. Motive absolute de nulitate
(1) Marca este declarată nulă în urma unei cereri de anulare, depusă
la Curtea de Apel Chişinău sau a unei cereri reconvenţionale într-o
acţiune de apărare a drepturilor, depusă la aceeaşi instanţă, dacă:
b) solicitantul a acţionat cu rea-credinţă în momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii.

Toate exemplele prezentate confirmă ideea că
doar prin asigurarea unei transparenţe maxime şi a
unei colaborări eficiente este posibilă utilizarea cu

succes a proprietăţii intelectuale pentru dezvoltarea afacerii, în particular, şi a societăţii, în general.

REZUMAT

ABSTRACT

Asigurarea echilibrului în relaţia mărci – libera
concurenţă implică mai multe autorităţi ale statului –
Ministerul Justiţiei, Ministerul Economiei, Departamentul Vamal, Consiliul Concurenţei, instanţele
de judecată, Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor. Însă rolul determinant îi revine Agenţiei de
Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), instituţie care garantează echilibrul necesar, acţionând
în conformitate cu art.7 din Legea 38/2008 privind
protecţia mărcilor. Doar în condiţiile asigurării unei
transparenţe maxime şi a unei colaborări eficiente
este posibilă utilizarea cu succes a proprietăţii intelectuale pentru dezvoltarea afacerii, în particular, şi
a societăţii, în general.

Ensuring balance in relation to trademark - free
competition involves several state authorities - the
Ministry of Justice, Ministry of Economy, Customs
Department, Competition Council, the courts,
Consumer Protection Agency. But the decisive role
rests on the State Agency on Intellectual Property
(AGEPI), an institution that ensures the necessary
balance, acting in accordance with Article 7 of Law
38/2008 on the Protection of Trademarks. Only by
ensuring a maximum transparency and an effective
cooperation is possible to successfully use intellectual property for the development of business, in
particular, and society, in general.
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Pentru ambele cereri au fost emise decizii de respingere în baza art.7(1)d) al Legii 38/2008, în conformitate cu care se refuză înregistrarea mărcilor constituite exclusiv din semne ori din indicaţii devenite
uzuale în limbajul curent sau în practicile comerciale loiale şi constante. Este de menţionat faptul că la
momentul depunerii cererii cu numărul de depozit
027704 (2010.09.03) deja era emisă decizia de respingere din data de 2010.02.22 pentru un semn similar
depus prin cererea cu numărul de depozit 024441.
Pentru a asigura accesul publicului la informaţia ce

1

Legea 38/2008 privind protecţia mărcilor.
http://www.db.agepi.md/MarciReprezentanti/DeciziiEmise.aspx

2
3

http://www.agepi.md/md/practice/decisions/
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Indicaţiile geografice – o oportunitate
pentru promovarea produselor autohtone
tradiționale

|

Natalia MOGOL, director-adjunct
Departamentul Mărci, Modele şi Desene Industriale, AGEPI

R

epublica

15%

Moldova este o țară preponderent agra-

ră; sectorul primar produce anual aproximativ

din

PIB

și ocupă mai mult de

40%

din populația

economic activă. Totodată, producţia agriculturii şi in-

dustriei de prelucrare asigură circa 60% din veniturile de
export (sursa:

Strategia Națională de dezvoltare duraRepublicii Moldova
(2008-2015)).
bilă a complexului agroindustrial al

Totuși, în ultimul timp populația implicată în domeniul agroindustrial semnalează tot mai frecvent
diverse probleme cu care se confruntă și care împiedică dezvoltarea sectorului agricol. Cele mai stringente dintre acestea sunt:
▪▪ insuficiența forței de muncă, în special a celei calificate (oamenii din mediul rural pleacă mai
frecvent decât cei din mediul urban peste hotare în
căutarea unui loc de muncă mai bine plătit);
▪▪ lipsa tehnicii și infrastructurii necesare pentru
asigurarea unei activități constante și mai puțin vulnerabile la factorii naturali precum seceta, înghețul,
inundațiile etc.;
▪▪ lipsa unor piețe sigure de desfacere, care ar
asigura realizarea la prețuri rezonabile a produselor
agricole.
Referindu-ne la ultima problemă enunțată, nu
putem trece cu vederea dificultăţile enorme cu care
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s-au confruntat recent produsele moldovenești pe
piața Federației Ruse, iar ținând cont de faptul că
acest lucru nu se întâmplă pentru prima dată (nu
uităm nici de embargoul din 2006) este evident că
una din sarcinile stringente ce stau la moment în
fața noastră este reorientarea exporturilor și diversificarea acestora.
Una dintre piețele cele mai râvnite de noi este
piața comunitară, mai ales că, grație amplasării geografice, aceasta ne este și foarte apropiată, iar ținând
cont de ultimele evoluții în relațiile noastre bilaterale, înţelegem că Uniunea Europeană va deschide
și mai larg ușa pentru produsele moldovenești. Ce
urmează să întreprindem, însă, pentru a asigura
produselor moldovenești un loc considerabil pe
rafturile magazinelor europene?
Evident, în primul rând ar trebui să învățăm de
la producătorii europeni. Cum îşi realizează şi promovează aceştia produsele, încât chiar și un moldovean cu venituri medii procură la sărbători, și
nu numai atunci, spumant MARTINI ASTI, cașcaval
ROQUEFORT sau șuncă PARMA? Ce întreprind producătorii din țările Uniunii Europene, pentru ca produsele care îi reprezintă să devină notorii în toată
lumea? Răspunsul la aceste întrebări ni-l oferă sistemele de calitate în domeniul agroalimentar, adoptate și respectate la nivel comunitar. Iar unul dintre

indicație, cum ar fi imaginile (spre exemplu, imaginea Kremlinului pentru votcă). Reieșind din practica internațională, dar și din realitățile locale, putem
afirma cu certitudine că o asemenea omitere nu
prejudiciază în niciun fel interesele producătorului
autohton (până în prezent, în lume, nu există nicio
imagine înregistrată în calitate de IG).
Încheind acest scurt recurs explicativ privind
subiectul abordat, revenim la sistemele europene
de calitate în domeniul agroalimentar. După cum
menționam anterior, unul dintre pilonii acestor sisteme de calitate îl constituie indicațiile geografice
(implicit, denumirile de origine). Uniunea Europeană acordă o importanță deosebită dezvoltării agriculturii în direcția valorificării indicațiilor geografice, alocând anual milioane de Euro pentru a stimula
producătorii să realizeze produse purtând IG și pentru a informa consumatorii referitor la tot ceea ce
implică indicațiile geografice, și anume proveniența
geografică sigură și procesul tehnologic unic, cu
tot ce implică acestea. Eforturile întreprinse la nivel
comunitar au un efect palpabil asupra economiilor
statelor membre. Astfel, potrivit unui studiu realizat
la nivel comunitar în anul 2012, s-au înregistrat următoarele date:
▪▪ în anul 2010, produsele care purtau indicații
geografice constituiau 5,7% (54,3 mlrd. Euro) din
totalul produselor agroalimentare realizate în cele
27 de țări ale UE (dat fiind faptul ca Croația a aderat
în 2012, studiul nu se referă și la economia acestei
țări);
▪▪ din 2005 până în 2010, comerţul cu produse
purtând IG a crescut cu 12%; având în vedere rata
inflației, creșterea efectivă a constituit 1,6%;
▪▪ produsele care poartă IG sunt vândute la un
preț ce depășește de 2,23 ori prețul aceluiași produs
care, însă, nu beneficiază de IG (de menționat faptul
că această cifră nu reflectă profiturile realizate de
producători, deoarece adesea un produs purtând
IG implică și cheltuieli mai mari decât un produs
fără IG);
▪▪ în 2010, totalul exporturilor de produse care
purtau IG s-a cifrat la 11,5 mlrd. Euro, ceea ce constituie 15% din totalul exporturilor Uniunii Europene
în domeniul agroalimentar;
▪▪ aproximativ 87% din vinuri și 64% din băuturile alcoolice tari exportate de Uniunea Europeană
poartă IG.
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pilonii de bază ai acestor sisteme de calitate îl constituie indicațiile geografice.
Cu toate că de mai bine de 5 ani noțiunea
„indicație geografică” este implementată şi în
legislația Republicii Moldova, ea încă nu ne-a devenit familiară, necesitând pentru persoanele insuficient avizate o mică introducere.
Aşadar, ce este o indicație geografică? Definiția
acesteia o găsim în Legea 66/2008 privind protecția
indicațiilor geografice, denumirilor de origine și
specialităților tradiționale garantate, potrivit căreia:
– O indicație geografică reprezintă denumirea
unei regiuni sau a unei localităţi, a unui loc determinat sau, în cazuri excepţionale, a unei ţări, care
serveşte la desemnarea unui produs originar din
această regiune sau localitate, din acest loc determinat sau din această ţară şi care posedă o calitate
specifică, reputaţie sau alte caracteristici ce pot fi
atribuite acestei origini geografice şi a cărui producere şi/sau prelucrare şi/sau preparare au loc în aria
geografică delimitată;
– O categorie mai speciala a indicațiilor geografice sunt denumirile de origine (DO) care reprezintă
și ele denumirea unei regiuni sau a unei localităţi,
a unui loc determinat sau, în cazuri excepţionale, a
unei ţări, care serveşte la desemnarea unui produs
originar din această regiune sau localitate, din acest
loc determinat sau din această ţară, a cărui calităţi
însă nu doar pot fi atribuite provenienței geografice, cum este în cazul indicațiilor geografice, ci se
datorează în exclusivitate sau esențial acesteia și a
cărui producere, prelucrare, preparare – toate au loc
în aria geografică delimitată.
Dat fiind faptul ca orice denumire de origine
poate fi în fond protejată în calitate de indicație geografică, în cele ce urmează ne vom referi la ambele
utilizând termenul indicație geografică (IG).
Nu vom prezenta mai multe definiții, formulate
în legislațiile altor ţări sau în tratatele internaționale
la care Republica Moldova este parte; ne limităm la
cele prezentate mai sus care, în principiu, acoperă
toate aspectele ce reprezintă indicația geografică.
Unicul lucru pe care nu-l acoperă definiția IG dată
în legislația Republicii Moldova, conţinându-se însă
în Acordul privind aspectele proprietății intelectuale ce țin de comerț (în continuare Acordul TRIPS),
îl prezintă specificarea că în calitate de IG pot fi
protejate nu doar denumirile, ci și orice alt tip de
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Toate aceste date denotă faptul că Uniunea Europeană tinde să valorifice la maximum potențialul
de care dispune, promovând în domeniul agricol o
politică intensivă, nu extensivă, adică se mizează pe
calitate, dar nu pe cantitate. De pe urma unei atare
politici are de câștigat:
▪▪ consumatorul, deoarece el obține produse de
calitate constantă, evitând astfel situațiile în care
produsul procurat nu corespunde așteptărilor;
▪▪ producătorul, deoarece realizează profituri
mai mari, având la dispoziție și un instrument forte
de fidelizare a clientelei;
▪▪ regiunea geografică, deoarece IG atrage turiști; sunt create noi locuri de muncă; dezvoltarea
pe calea utilizării IG presupune, de regulă, păstrarea
tradițiilor și exploatarea corectă a solurilor.
Dată fiind experiența europeană pozitivă, precum și orientarea noastră spre Vest (conform datelor furnizate de Biroul Național de Statistică, în primele 9 luni ale anului 2013 au fost destinate țărilor
Uniunii Europene 46,6% din exporturile Republicii
Moldova), politica agricolă a ţării noastre ar trebui
să fie reorientată în direcția implementării unor sisteme de calitate similare celor europene. Deja au
fost făcuți primii pași în acest sens, fiind creat cadrul
legal necesar şi fiind definit cadrul instituţional. De
asemenea, au fost întreprinse măsuri de promovare a conceptelor date. Însă, cu toate că sistemul
indicațiilor geografice pare atât de atrăgător din
punct de vedere economic (prețuri de 2,23 ori mai
mari pentru un produs ce poartă IG decât pentru
unul similar fără IG), trebuie sa recunoaștem că sistemul în cauză nu este deloc valorificat în Republica
Moldova (până în prezent au fost înregistrate doar 2
DO și 4 IG autohtone, dar și acestea practic nu sunt
valorificate în niciun mod).
Analizându-se cauzele situaţiei date în cadrul
unor reuniuni ale producătorilor, s-au conturat câteva potențiale explicații, şi anume:
1) producătorii se asociază cu mare greu (înregistrarea unei IG necesită faptul ca producătorii din
regiune să se unească într-un grup, lucru greu de
realizat, având în vedere spiritul individualist caracteristic localnicilor);
2) producătorilor le lipseşte încrederea reciprocă
(înainte de a înregistra o IG, este necesar de a înscrie într-un caiet de sarcini toate condițiile de producere, acestea urmând să fie respectate cu stric-
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tețe, însă fiecare membru al grupului are convingerea că ceilalţi nu se vor conforma cerințelor prestabilite);
3) procesul de înregistrare este destul de anevoios (procesul de înregistrare include 2 etape: aprobarea caietului de sarcini și înregistrarea propriuzisă, responsabilitățile pentru parcurgerea acestor
etape fiind partajate între mai multe instituții);
4) înregistrând o IG nu obții drepturi exclusive
asupra acesteia, cum ar fi în cazul mărcilor, ci obţii
doar dreptul de a utiliza această denumire atâta
timp cât respecți caietul de sarcini (și atunci mulți
producători se vor întreba: „De ce anume eu să fac
tot acest lucru complicat, dacă mai apoi orice producător din zonă va putea utiliza indicația în
aceleași condiții ca și mine?”);
5) în Republica Moldova există prea puţine denumiri geografice folosite tradiţional pentru a marca produsele cu anumite caracteristici specifice mediului geografic.
În continuare, prezentăm câteva contraargumente privind problemele semnalate de producători:
▪▪ referitor la p. 1 – pentru a înfăptui o acţiune
importantă se cere un efort pe măsură şi, de obicei,
acesta este cu mult mai uşor de realizat în grup, mai
ales în cazul micilor producători agricoli. Sistemul
indicațiilor geografice a fost conceput astfel, încât
să asigure un tratament echitabil pentru toți producătorii din zonă, fiecare având dreptul să utilizeze
denumirea locului de proveniență a produsului.
Totodată, anume sistemul indicațiilor geografice
limitează dreptul de a utiliza indicația geografică
protejată doar pentru a marca acele produse care
sunt conforme rigorilor impuse de caietul de sarcini;
▪▪ referitor la p. 2 – caietul de sarcini se întocmește de comun acord, astfel încât fiecare membru
al grupului să-şi poată expune punctul de vedere vizavi de condițiile înscrise în acesta. Mai mult
decât atât, se pot pronunţa asupra condiţiilor respective chiar și persoanele terțe interesate. Ulterior membrii grupului vor controla reciproc calitatea
produselor marcate cu IG, semnalând autorităților
competente orice abatere constatată. Este de o importanţă deosebită faptul că fiecare membru al grupului va conştientiza specificul situaţiei: dacă astăzi
produci necalitativ, mâine nu vei mai avea clienți. Or,
odată dezamăgit, consumatorul nu se mai întoarce

prezentanții autorităților de stat în cadrul seminarelor și conferinţelor destinate promovării sistemului
indicațiilor geografice (că obții un preţ mai mare
pentru un produs purtând IG, că ai un instrument
forte de fidelizare a clientelei, că contribui la dezvoltarea regiunii etc.) pentru producătorii locali mai
există cel puțin un raționament care să-i determine
să utilizeze IG, și anume acela al poziției geopolitice
a țării noastre și al relațiilor bilaterale RM-UE stabilite pe parcursul ultimilor ani. În acest context, nu
putem să nu menţionăm acordul bilateral RM-UE
privind protecția reciprocă a IG, semnat în 2012 și
intrat în vigoare începând cu 1 aprilie 2013, potrivit căruia părțile se obligă să-și protejeze reciproc
IG comunicate în anexele la Acord. La momentul
semnării, Republica Moldova a comunicat doar 2
DO care erau protejate atunci conform Legii, însă
listele pot fi completate odată cu înregistrarea la
nivel național a unor IG noi, şi acest lucru se face
fără a achita anumite taxe. Cu alte cuvinte, datorită
Acordului sus-menţionat, IG autohtone pot beneficia de protecție pe întreg teritoriul UE, fără cheltuieli suplimentare. Deosebit de important este faptul
că IG ale țărilor terțe, protejate la nivel comunitar,
pot utiliza aceleași simboluri distinctive ca și IG europene (la nivel european au fost elaborate și intens
promovate simboluri care sunt plasate pe produsele cu indicații geografice protejate). Astfel, chiar și în
cazul în care consumatorul nu ar cunoaște indicația
geografică propriu-zisă, simbolul utilizat îl va atenţiona că este vorba despre un produs cu IG, ceea ce
îl poate determina să procure acest produs măcar și
din simplă curiozitate. Şi apoi să nu uităm de zecile de mii de moldoveni nostalgici, care muncesc în
țările Uniunii europene și pentru care aceste produse moldovenești având o proveniență garantată ar
fi ca un adevărat „balsam pe suflet”.
Indicațiile geografice reprezintă o adevărată oportunitate pentru produsele moldovenești, având în
vedere că în cazul IG producătorii nu trebuie să inventeze ceva, să facă rebranding, sa aplice tehnologii noi. E suficient doar să valorifice ceea ce deja
există, ceea ce le-au lăsat predecesorii – tradiții,
cunoștințe, aptitudini – sau ceea ce le oferă natura –
pământ, ploi, soare etc.
Acestea sunt argumentele forte care ar trebui
să-i determine pe producătorii autohtoni să se orienteze spre utilizarea sistemului indicațiilor geo-
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la același produs, iar indicația geografică nu poate
fi schimbată de la un lot de producție la altul (ca în
cazul mărcilor);
▪▪ referitor la p. 3 – sistemul indicațiilor geografice este unul complex, de aceea necesită implicarea mai multor autorități de resort. Totuși, producerea produselor ce poartă IG nu este mai sofisticată
decât oricare altă producere, pentru că și atunci
când nu utilizezi sistemul IG ai nevoie de aprobări
de la diverse instituții ale statului (plan tehnologic,
prescripție tehnică, aviz de la centrul de medicină
preventivă, înregistrarea mărcii etc.).
▪▪ referitor la p. 4 – drepturile obținute prin
marcă și cele obținute prin IG diferă substanţial și,
într-adevăr, la prima vedere se creează impresia că
sistemul de protecție prin marcă ar fi mai simplu și
mai sigur. În acest sens, ţinem să subliniem faptul că
denumirile geografice nu pot fi înregistrate per se în
calitate de mărci și pot beneficia de protecție doar
ca parte componentă într-un semn combinat, fără
ca drepturile exclusive să se extindă asupra acesteia. Respectiv, în cazul în care un producător înregistrează un semn combinat care conține și o denumire geografică și crede că de acum înainte doar el va
putea utiliza denumirea geografică în cauză, acesta
greșește categoric. Orice persoană din localitatea
dată va fi în drept să utilizeze denumirea şi, spre
deosebire de situația în care denumirea geografică
este protejată în calitate de IG, titularul mărcii nici
măcar nu le poate impune celorlalţi producători din
zonă vreo cerință oarecare privind calitatea.
▪▪ referitor la p. 5 – afirmația că în Moldova nu
există denumiri geografice utilizate tradițional pentru a marca anumite produse este falsă, în acest
sens fiind suficient să consultăm Registrul Național
al Mărcilor, în care sunt înscrise zeci de semne combinate ce conțin denumiri geografice.
Totuşi, dacă facem abstracţie de enunțurile de
mai sus, o cauză esenţială a nevalorificării sistemului IG în Republica Moldova este, cel mai probabil,
faptul că producătorii nu văd care sunt avantajele
utilizării IG pentru sporirea competitivităţii produselor. Or, din momentul în care ar deveni conştienţi
de aceste avantaje, nu ar mai conta dificultățile legate de înregistrarea şi utilizarea IG pentru produsele lor. În această ordine de idei, trebuie să menţionăm că și în cazul în care vom face abstracție de
toate celelalte argumente enunțate frecvent de re-
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grafice. Este important ca și politica promovată
de statul nostru în domeniul agricol să fie orientată spre dezvoltarea și promovarea produselor ce
poartă indicații geografice. Să sperăm că deja peste
câteva zeci de ani consumatorul european va procura de sărbători, dar şi în celelalte zile, să zicem,
brânză „Bugeac”, pui „Floreni”, distilat de vin învechit
„Divin” sau mere „Soroca”. Atunci vom putea să ne
recomandăm şi noi că suntem din Moldova, fiind
mândri de faptul că produsele noastre care poartă
IG ne reprezintă.
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REZUMAT

Indicațiile geografice reprezintă un obiect al
proprietății intelectuale cu mare potențial, care însă
este încă foarte puțin explorat de producătorii din
Republica Moldova. În special, indicațiile geografice vizează complexul agricol și ar putea cu adevărat
constitui un nou suflu în strategia de dezvoltare a
acestuia.
Autorul lucrării şi-a propus să elucideze care ar
fi avantajele utilizării sistemului indicațiilor geografice și care sunt impedimentele ce urmează a fi
depășite pentru valorificarea deplină a potențialului
Republicii Moldova în acest domeniu.
ABSTRACT

Geographical indications are an intellectual property object with great potential, but it is still very
little explored by producers in the Republic of Moldova. In particular, geographical indications concern the agricultural complex and could really be a
new blow to its development strategy.
The author of the work aims to clarify what would be the advantages of using the system of geographical indications and what are the obstacles to
be overcome for the full exploitation of Moldova’s
potential in this field.
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Argument

A

ctualitatea temei abordate este justificată de condiţiile diversificării pieţei produselor prin calitatea

şi originea acestora. Accesul la noi pieţe de desfacere este

favorizat prin finalizarea negocierilor privind Acordul de

Liber Schimb, care va deveni parte integrantă a Acordului
de Asociere dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană, precum şi prin semnarea Acordului între Republica
Moldova şi Uniunea Europeană cu privire la indicaţiile
geografice ale produselor agricole şi alimentare, ratificat prin Legea Republicii Moldova nr. 317 din 27 decembrie 2012.
Potrivit ultimului acord menţionat, Republica
Moldova s-a obligat să asigure respectarea indicaţiilor geografice de pe teritoriul Uniunii Europene,
beneficiind în schimb de protecţia produselor autohtone cu denumiri de origine. Numărul relativ
mic de produse cu denumiri de origine în Republica
Moldova diminuează importanţa protecţiei acestora pe teritoriul UE şi implică obligaţii referitoare
la protecţia produselor cu denumiri de origine din
UE. De asemenea, tradiţia statelor UE în domeniul
produselor agroalimentare este axată pe origine şi
calităţi legate de teritoriu. Diversitatea produselor
din Republica Moldova poate impresiona prin specificul teritoriului delimitat, tradiţiile identificatoare
şi calităţile gustative proprii. Astfel, produsele Repu-

blicii Moldova, în cantităţi mici, pot impresiona piaţa UE şi pot câştiga prin calităţile specifice, factorii
naturali, geografici deosebiţi de cei ai statelor UE.
Adaptarea la cerinţele pieţei Uniunii Europene
implică modificarea tendinţelor, axându-le pe calitatea produsului legată de origine, unică datorită factorilor naturali şi obiectivi de creştere şi producere.
Coexistenţa a două semne distinctive ale proprietăţii intelectuale pentru produsele agroalimentare –
marca şi indicaţiile geografice – oferă o posibilitate
de alegere atât producătorilor, cât şi consumatorilor. Totuşi, o apreciere justă a calităţii acordă mai
multă deschidere şi credibilitate produselor cu denumiri de origine.
Baza metodologică pentru studiul Avantajele
denumirilor de origine în raport cu marca comercială
s-a axat pe tratatele internaţionale, legislaţia Uniunii Europene, legislaţia franceză, care este de referinţă în materie, legislaţia autohtonă, precum şi pe
opiniile autorilor francezi, români şi autohtoni.
I. Avantajele mărcii pentru produsele agroalimentare
Actualmente marca îşi extinde proporţiile, iar
tendinţele mărcii comerciale se schimbă.
Marca este semnul vizual care permite de a distinge un produs sau serviciu al unui producător de
produsul sau serviciul similar al altui producător.
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Achiziţionarea dreptului la marcă ţine de o triplă
condiţie: semnul să fie susceptibil de protecţie, să
fie disponibil şi condiţia ca cel bun să fie înregistrat
ca marcă.1 În această ordine de idei, doctrina franceză susţine că alegerea semnului-marcă reprezintă
o sarcină primordială şi esenţială, deoarece pentru
promovarea lui se investeşte mult în publicitatea
care vehiculează imaginea întreprinderii. Alegerea
unei mărci se efectuează din considerente de ordin
economic. Însă alegerea trebuie să fie valabilă şi din
punct de vedere juridic, astfel se impun anumite cerinţe pentru a putea dobândi dreptul la marcă. Marca este un semn distinctiv, servind la diferenţierea
produselor şi serviciilor unui comerciant. Diferenţierea poate fi obiectivă în măsura în care aceasta
corespunde caracteristicilor produsului ori subiectivă, în cazul în care semnul distinctiv, fără a sugera
calităţile produsului, îşi propune să devină atractiv
pentru consumator. Uneori puterea de atracţie este
atât de puternică, încât marca pătrunde în vocabularul consumatorilor, transformându-se în denumire generică2.
Marca este un semn distinctiv al produselor şi
serviciilor a căror valoare poate atinge culmea succesului. Marca este semnul care diferenţiază produsele şi serviciile unei persoane prin garanţia unei
calităţi determinate şi constante, formând, în condiţiile legii, obiectul unui drept exclusiv3.
Potrivit autorilor români, funcţiile mărcii sunt:
▪▪ Funcţia de diferenţiere a produselor. Astfel,
marca permite diferenţierea produselor şi serviciilor
care sunt identice sau similare. Funcţia de diferenţiere a produselor prezintă două aspecte distincte.
Prin intermediul mărcii se asigură individualizarea
produselor existente pe piaţă, iar producătorul este
apărat de actele de concurenţă neloială. Datorită
valorii pe care o dobândeşte pe piaţă, marca nu mai
este dependentă de provenienţa produsului. Fiind
un indicator al produsului, marca permite fidelizarea clientelei.
▪▪ Funcţia de concurenţă a mărcii se bazează pe
sistemul de atragere a clientelei şi se realizează prin
diferenţiere şi publicitate. Publicitatea mărcii diferenţiate determină o creştere a vânzării. Abuzul de
publicitate determină ca diferenţierea obiectivă să
devină o diferenţiere subiectivă.
▪▪ Funcţia de organizare a pieţei. Prin corelarea
cererii cu oferta, marca reprezintă un mijloc de or-
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ganizare a pieţei. Funcţia de organizare a mărcii
îşi exercită influenţa asupra formelor distribuţiei.
O marcă asigură realizarea vânzărilor şi reducerea
cheltuielilor de desfacere. Folosirea propriilor mărci
de comerţ şi de servicii reflectă tendinţa vânzătorilor de a-şi asigura exclusivitatea în procesul de organizare a distribuţiei produselor.
▪▪ Funcţia de monopol. Diferenţierea mărcilor şi
exclusivitatea distribuţiei are ca rezultat transformarea concurenţei într-un instrument de monopol. Datorită acestui fenomen, funcţia de garanţie
a calităţii produsului este înlocuită cu o funcţie de
protecţie a cumpărătorului. Diversificarea mărcii în
cadrul aceleiaşi întreprinderi constituie un fenomen
artificial, care împiedică progresul producţiei. Printr-un număr sporit de variante, se limitează eficacitatea seriilor mari şi diferenţierea devine exclusiv
subiectivă4.
În conformitate cu art. 7 din Legea nr. 38-XVI/2008
privind protecţia mărcilor, se refuză înregistrarea
mai multor categorii de mărci printre care: mărcile
lipsite de caracter distinctiv, mărcile constituite exclusiv din semne ori din indicaţii ce pot servi în comerţ pentru a desemna specia, calitatea, cantitatea,
destinaţia, valoarea, originea geografică, timpul fabricării produsului sau prestării serviciului, mărcile
care conţin ori sunt constituite dintr-o indicaţie geografică menită să identifice vinuri sau alte produse
alcoolice sau intr-o desemnare identică ori similară
cu o indicaţie geografică, sau cu o denumire de origine protejată pe teritoriul Republicii Moldova.
Marca serveşte deţinătorilor ca mijloc de publicitate şi de desfacere a produselor. Producătorii trebuie să menţină şi să amelioreze calitatea produsului pentru a satisface nevoile consumatorilor. Cauza
numeroaselor eşecuri rezidă în tentativa inutilă de a
oferi o publicitate bună unui produs slab, pentru că
anonimatul va evidenţia această slăbiciune.
Marca se poate detaşa foarte mult de produs,
ceea ce semnifică, potrivit lui Mathely, că liceitatea
mărcii nu are nimic în comun cu credibilitatea produsului.
În domeniul vitivinicol putem diferenţia marca
comercială şi marca vitivinicolă.
Marca comercială nu include indicaţiile geografice, identifică un distribuitor şi serveşte pentru a
diferenţia unele produse de altele.

II. Avantajele denumirilor de origine pentru
produsele agroalimentare
O denumire de origine indică lipsa înşelăciunii în
privinţa locului de provenienţă a produsului. Ideea
calităţii reale a produsului este ascunsă în ideea de
origine, dar nu se confundă cu aceasta.
Calitatea recunoscută produsului este ataşată
materiei prime procurate într-o regiune sau stat determinat sau chiar procedeelor de fabricare, a căror
tradiţie vine din acea zonă geografică.
Denumirile de origine sunt protejate la nivel internaţional, european şi naţional.
Pe plan internaţional, protecţia indicaţiilor geografice este asigurată de Acordul de la Marrakech
privind constituirea Organizaţiei Mondiale de Comerţ, Anexa 1C – TRIPS din 1994 (Acordul TRIPS).
Acordul stabileşte că statele membre vor prevedea
mijloacele juridice care să permită părţilor interesate să împiedice: utilizarea, în desemnarea sau prezentarea unui produs, a oricărui mijloc care indică
sau sugerează că produsul în cauza este originar
dintr-o regiune geografică, alta decât locul adevărat de origine, într-un mod care să inducă publicul în eroare cu privire la originea geografică a
produsului; orice utilizare care constituie un act de
concurenţă neloială în sensul Articolului 10 bis al

Convenţiei de la Paris (1967). Tot prin Acordul TRIPS
se prevede şi protecţia suplimentară a indicaţiilor
geografice pentru vinuri şi produse alcoolice. Prin
Aranjamentul de la Madrid, ţările membre se obligă
să nu admită spre vânzare ori să nu facă publicitate
pentru produsele ale căror indicaţii de provenienţă
sunt false sau înşelătoare. Statele vor lua măsuri de
sancţionare, produsele fiind confiscate sau interzise la import. În cadrul Convenţiei de la Paris pentru
protecţia proprietăţii industriale din 1883, dispoziţiile art. 1, alin. 2 se referă atât la indicaţiile de provenienţă, cât şi la denumirile de origine. Reglementările Convenţiei de la Paris cu privire la indicaţiile de
provenienţă se aplică şi denumirilor de origine. În
cadrul Uniunii de la Paris, la 14 aprilie 1891, a fost
semnat, la Madrid, Aranjamentul privind reprimarea indicaţiilor de provenienţă false sau înşelătoare.
Statele contractante sunt constituite într-o Uniune restrânsă. La Conferinţa de la Lisabona (31 octombrie 1958) a fost semnat Aranjamentul privind
protecţia denumirilor de origine şi înregistrarea lor
internaţională. Astfel, prin Aranjamentul de la Lisabona a fost creată o Uniune restrânsă. Statele membre ale Aranjamentului de la Lisabona se obligă să
protejeze pe teritoriul lor denumirile de origine ale
produselor din ţările Uniunii restrânse. Protecţia
este asigurată pentru denumirile recunoscute, protejate în ţara de origine şi înregistrate la Organizaţia
Mondială a Proprietăţii Intelectuale. Prin ţară de origine se înţelege ţara al cărei nume sau ţara în care
este situată regiunea ori localitatea al cărei nume a
dat produsului notorietatea sa6.
Acordul privind aspectele legate de comerţ ale
drepturilor de proprietate intelectuală (TRIPS) defineşte indicaţia geografică drept indicaţie care serveşte la identificarea unui produs ca fiind originar
din teritoriul unui stat membru, unei regiuni sau
localităţi ale acestui teritoriu în cazul unei calităţi,
reputaţii sau altei caracteristici a produsului care
poate fi atribuită în mod esenţial acestei origini
geografice.
La nivel internaţional nu se face distincţia între
denumirile de origine şi indicaţiile geografice.
În Uniunea Europeană denumirilor de origine şi
indicaţiilor geografice li se acordă o protecţie deosebită. Potrivit Regulamentului (CE) nr. 491/2009 al
Consiliului din 25 mai 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 de instituire a unei or-
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Marca comercială nu poate concentra reguli comune şi localitatea de provenienţă. Marca nu trebuie să redenumească sau să facă referinţă la indicaţia geografică, spre exemplu, Romano-Romani
Conti. Marca nu trebuie să uzurpeze o denumire
de origine sau o indicaţie geografică la care nu are
dreptul. Spre exemplu, marca Ritzlinguer pentru un
vin care nu are dreptul la denumirea de origine controlată Riesling sau Cru du Fort Medoc, pentru un
vin care nu este un Medoc. Înşelăciunea în privinţa
originii este însoţită de înşelăciunea în privinţa calităţilor substanţiale sau reputaţiei produsului5.
Marca vinicolă include o indicaţie de provenienţă, identifică producătorul. Marca vitivinicolă se
bazează pe o indicaţie geografică.
Marca vinicolă este legată de teritoriul de provenienţă şi nu poate include elemente care ar crea
confuzii în ce priveşte provenienţa geografică.
Legislaţia Republicii Moldova nu stabileşte existenţa unei mărci geografice sau vinicole, fapt ce
urmează a fi preluat în vederea protecţiei mărcilor
autohtone pentru produsele agricole.
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ganizaţii comune a pieţelor agricole, denumirea de
origine este denumirea unei regiuni, a unui loc specific, calitatea şi caracteristicile căruia se datorează
în mod esenţial sau exclusiv unui anumit mediu geografic cu factorii săi naturali şi umani.
În conformitate cu acelaşi Regulament, prin indicaţia geografică se înţelege o indicaţie referitoare
la o regiune, un loc specific şi posedă o calitate, o
reputaţie sau alte caracteristici specifice care pot fi
atribuite zonei geografice respective şi sunt produse în această zonă.
Calitatea produsului este în relaţie cu originea sa,
dar şi cu unele elemente mai subiective, cum ar fi
reputaţia.
Doctrina juridică autohtonă a abordat mai puţin
protecţia denumirilor de origine, dat fiind faptul
că reglementarea juridică mai specială în materie
a apărut odată cu adoptarea Legii nr. 66-XVI/2008
privind protecţia indicaţiilor geografice.
Aşadar, în Republica Moldova protecţia indicaţiilor
geografice este asigurată de Legea nr. 66-XVI/2008
privind protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate. Potrivit art. 11 al Legii respective, înregistrarea
unei indicaţiei geografice va asigura protecţia acesteia împotriva oricărei:
a) utilizări comerciale directe sau indirecte a unei
denumiri înregistrate pentru produse neacoperite
de înregistrare;
b) uzurpări, imitări sau evocări, chiar dacă originea adevărată a produsului este indicată sau dacă
denumirea protejată este folosită în traducere ori
este însoţită de o expresie, cum ar fi „de genul”, „de
tipul”, „de stilul”, „imitaţie” ori de alte expresii similare;
c) indicaţii false sau înşelătoare cu privire la provenienţa, originea, natura sau calităţile esenţiale ale
produsului;
d) practici susceptibile să inducă în eroare consumatorul în ceea ce priveşte originea adevărată a
produsului.
În România indicaţiile geografice au fost reglementate prin Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi
indicaţiile geografice.
Potrivit doctrinei române, indicaţiile geografice
ale produselor pot fi folosite numai de persoanele
care au produs sau comercializează produsele pentru care aceste indicaţii au fost înregistrate. Indicaţia geografică este constituită întotdeauna dintr-o
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denumire geografică. La denumirea geografică respectivă, de regulă, se adaugă denumirea produsului, de exemplu: Vin de Panciu, Salam de Sibiu. Indicaţiile geografice sunt folosite cu precădere pentru
produsele alimentare. Principala lor funcţie este
garanţia calităţii7.
Doctrina juridică franceză precizează că denumirile de origine se referă în special la produsele
agricole şi alimentare, dar nu se limitează la acestea.
Franţa favorizează elaborarea produselor de calitate înaltă pentru a putea fi comercializate în Europa
şi în lume. Ameliorarea calităţii alimentelor cere ca
acestea să fie distinse de consumatori. De altfel,
consumatorii solicită mai multă informaţie despre
tot ceea ce consumă, originea produselor şi procedeele de preparare. Art. L115-1 din Codul consumaţiei şi L641-1 din Codul rural francez stabilesc că denumirea de origine constituie denumirea unei ţări,
a unei regiuni sau a unei localităţi, care servesc la
desemnarea unui produs originar din această ţară,
a unei regiuni sau a unei localităţi ale căror calităţi
sau caracteristici sunt datorate mediului geografic,
cuprinzând şi factorii umani. Art. 721-1 al Codului
de proprietate intelectuală al Franţei prevede că
denumirea de origine are trei caracteristici: este
constituită dintr-un nume geografic, este colectivă
şi originală. Denumirea de origine presupune un
areal geografic al unei ţări, unei regiuni sau unei localităţi desemnând locul recoltei sau cel al fabricării
produsului. Ea este inalienabilă şi nu poate fi caracterizată ca un produs generic. Ea are un caracter
colectiv prin faptul că poate fi exploatată de către
toţi producătorii de pe teritoriul respectiv, care vor
respecta condiţiile de producere. În fine, denumirea de origine este originală în sensul că este unică
datorită teritoriului unde este crescută şi produsă.
Astfel, nu există în lume decât un Romanée-Conti şi
un Château Yquem8.
Dreptul la denumirea de origine este accesoriul
solului şi se transmite cu proprietatea solului sau cu
dreptul de exploatare a solului. Nefolosirea denumirii de origine nu contribuie la pierderea dreptului asupra acesteia, folosirea ei, în principiu, nu este
obligatorie, iar folosirea acesteia în afara zonei delimitate nu permite dreptul de a utiliza denumirea
de origine9.
În Franţa, doctrina face distincţie între denumirea
de origine şi indicaţia geografică de provenienţă.

III. Justificarea atribuirii denumirilor de origine pentru produsele agroalimentare
Indicaţiile geografice sunt aplicabile pentru toţi
producătorii dintr-o anumită regiune cu privire la
anumite bunuri obţinute în acel loc. În schimb, marca comercială e menită a distinge produsele unui
comerciant de cele aparţinând concurenţilor săi.
Luând în calcul titularul dreptului de proprietate
intelectuală, indicaţiile geografice reprezintă întotdeauna un drept colectiv, gestionat de o asociaţie
de producători aflaţi în zonă, în timp ce mărcile comerciale sunt un drept individual, ce aparţine unui
comerciant, singurul îndreptăţit să îl utilizeze.
Scopul indicaţiilor geografice este de a prezenta legătura organică şi cauzală între caracteristicile
produsului şi originea sa regională. De altfel, pentru
mărcile comerciale zona unde este obţinut respectivul produs nu are nicio relevanţă şi nu există nicio
interdicţie de transfer al producţiei spre alte regiuni.
În ceea ce priveşte transferul dreptului, indicaţiile geografice nu pot face obiectul unui act translativ
de proprietate, fiind obligatoriu ca pentru utilizarea
lor un producător să facă dovada conexiunii sale cu
respectiva regiune, pe când mărcile comerciale pot
trece în patrimoniul altui producător în mod liber11.
Problema care apare este dacă o denumire ce
constituie o indicaţie geografică poate fi depusă cu
titlu de marcă pentru produse de natură total diferită de cele ale beneficiarilor denumirii.
În cauza Bureau national interprofessionel du
Cognac, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
(CJUE) a subliniat că, în condiţiile în care cele două
mărci – COGNAC L&P HIENOA KONJAKKIA Lignell&
Piispanen Produst of France şi KAHVI-KONJAKKI
Cafe Cognac Liqueur – conţin denumirea Cognac,
fie şi parţial consumatorului îi va fi indusă ideea
unei legături cu produsele a căror indicaţie e protejată, indiferent dacă bunurile în cauză corespund
strict sau sunt doar comparabile cu cele ocrotite12.

În cauza Bavaria I, Bayerischer Braurbund a cerut
companiilor Bavaria şi Bavaria Italia interzicerea utilizării mărcilor pe motivul că se suprapun cu indicaţia geografică Bayerischer Braurbund. Curtea de
Justiţie a Comunităţilor Europene (CJCE) a statuat că
nu vede vreun impediment în funcţionarea paralelă
a celor două forme de proprietate intelectuală, în
condiţiile în care circumstanţele cauzei relevă o anterioritate a mărcii comerciale Bavaria, iar prezumţia
relativă a bunei credinţe nu a fost răsturnată13.
Jurisprudenţa franceză a condamnat utilizarea
mărcii denumirilor de origine chiar pentru produse total diferite. Mai multe tribunale au considerat
un abuz de drept în această voinţă de a profita de
notorietatea denumirii, care este prestigioasă. Tribunalul înaltei instanţe din Paris a interzis SEITA
(Societe Nationale d’Exploitation Industrielle des
Tabacs et Allumettes) de
��������������������������
a folosi termenul Champagne ca marcă utilizată pentru chibrituri şi ţigări.
De asemenea, a fost interzisă şi condamnată depunerea mărcii de ţigarete cu numele vinulului celebru Château Iquem.
În această ordine de idei, art. L115-5 al. 4 din
Codul de consumaţie al Franţei interzice utilizarea
unei denumiri de origine, chiar pentru produse diferite, în timp ce utilizarea este susceptibilă de a răsturna sau a slăbi notorietatea denumirii de origine.
Art. 711-4 al Codului Francez al Proprietăţii Intelectuale prevede că nu poate fi acceptat ca marcă un
semn care aduce atingere denumirii de origine.
Totuşi, există derogări în cazul interzicerii folosirii
mărcii cu denumiri de origine. Un caz celebru îl prezintă marca Château Margaux, care coexistă cu denumirea de origine folosită de numeroşii producători ai denumirii de origine controlată Margaux. De
altfel, un producător care utilizează denumirea de
origine pentru producţia sa poate depune o marcă
complexă pentru a-şi desemna produsele, incorporând denumirea de origine, cu condiţia că produsele vor respecta cerinţele de utilizare a denumirii
şi că marca complexă va comporta elemente distinctive şi arbitrare, precum şi un semn distinctiv de
denumire de origine, care nu atentează la dreptul
colectiv al producătorilor, de exemplu Champagne
Durand, Champagne Pierre et Paul14.
Potrivit art. 8 alin.(5) al Acordului între Republica
Moldova şi Uniunea Europeană cu privire la indicaţiile geografice ale produselor agricole şi alimentare,
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Denumirea de origine este denumirea constituită
din numele unui loc ale cărui produse se bucură
de o bună reputaţie. Ea constituie, pentru cei care
o utilizează, un veritabil semn distinctiv, iar pentru
consumator o garanţie de calitate. Indicaţia de provenienţă este o simplă menţiune a locului unde un
produs a fost obţinut10.
Denumirile de origine sunt controlate de un organ autorizat.
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părţile contractante protejează indicaţiile geografice şi în cazul în care există o marcă anterioară care a
fost solicitată, înregistrată sau consacrată prin uz pe
teritoriul uneia dintre părţile contractante anterior
datei la care cealaltă parte contractantă transmite
cererea de protecţie a indicaţiei geografice, dacă
această posibilitate este prevăzută de legislaţia ţării
respective. O astfel de marcă poate fi utilizată şi reînnoită fără a se aduce atingere protecţiei acordate
indicaţiei geografice, cu condiţia ca să nu existe motive de anulare sau de revocare a mărcii respective în
legislaţia referitoare la mărci a părţilor contractante.
În legislaţia Republicii Moldova nu este reglementată marca geografică sau vinicolă. Legea nr.
38-XVI/2008 privind protecţia mărcilor distinge
marca colectivă, marca de certificare şi marca notorie. În ţara noastră există mărci cu denumiri de origine, deşi acest fapt nu este stabilit în lege. În acest
sens, urmează să analizăm coraportul dintre realităţile practice şi cadrul juridic în domeniu mărcilor
comerciale şi al indicaţiilor geografice.
După cum am menţionat, obiectivele de bază
ale activităţii privind reglementarea juridică a domeniului de proprietate intelectuală sunt:
▪▪ asigurarea unor condiţii favorabile pentru
crearea, protecţia şi implementarea obiectelor de
proprietate intelectuală;
▪▪ perfecţionarea bazei legislativ-normative a
sistemului de protecţie a drepturilor asupra obiectelor de proprietate intelectuală15.
În special, pentru comercializarea unui produs
este importantă alegerea unui semn distinctiv al
proprietăţii intelectuale.
Justificarea indicaţiilor geografice în raport cu
mărcile comerciale pentru produsele alimentare se
axează pe următoarele argumente:
▪▪ Protecţia specifică a indicaţiilor geografice
pentru produsele alimentare, în special cele vinicole, în tratatele internaţionale;
▪▪ Distinctivitatea produsului prin calităţile
obiective teritoriale, unice, axate pe calitatea şi originalitatea produselor datorită factorilor naturali şi
umani legaţi de tradiţia locului;
▪▪ Accesul mai multor solicitanţi din arealul geografic pentru fabricarea produselor, fapt ce va spori
competitivitatea şi calitatea acestora;
▪▪ Protecţia juridică superioară a indicaţiilor geografice;
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▪▪ Protecţia producătorilor împotriva folosirii
neautorizate a unei referinţe la indicaţia geografică;
▪▪ Promovarea tradiţiilor şi a valorilor proprii în
producerea şi fabricarea produselor având indicaţii
geografice;
▪▪ Recunoaşterea teritorială a Republicii Moldova prin intermediul produselor autohtone cu denumirile de origine ale localităţilor;
▪▪ Posibilitatea menţinerii mărcilor istorice cu
denumiri de origine până la înregistrarea indicaţiilor geografice.
Pornind de la cadrul normativ în materie, care a
propulsat dezvoltarea relaţiilor sociale privind promovarea indicaţiilor geografice, este necesar de a
intensifica promovarea acestora în condiţiile de pătrundere pe noi pieţe a produselor agroalimentare,
în special pe piaţa europeană, unde sunt solicitate
produse care să impresioneze prin originalitatea legată de teritoriu.
CONCLUZII

Într-o societate în perpetuă dezvoltare, în procesul de alegere a produsului pe piaţă urmăresc un
beneficiu atât producătorii, cât şi consumatorii.
Regimul juridic actual la nivel internaţional, european şi naţional permite comercializarea produselor de calitate sub mărci sau denumiri de origine.
În condiţiile de dezvoltare a relaţiilor de piaţă se
cere o flexibilitatea a producătorilor agricoli, axată
atât pe factori obiectivi (cantităţi de producţie relativ mici, diversitatea produselor, cadrul normativ,
cerinţe internaţionale, europene), cât şi pe factori
subiectivi (cerinţele consumatorilor autohtoni, europeni etc.). În acest sens, urmează a fi identificat
un echilibru în domeniul agroalimentar prin înregistrarea/reînregistrarea unor produse ca mărci comerciale şi menţinerea protecţiei acestora ca mărci,
precum şi înregistrarea altor produse cu denumiri
de origine, sau schimbarea statutului de protecţie a
semnului de la marcă la denumirea de origine.
Menţinerea unui produs de marcă cu denumire
de origine se motivează prin succesul acestuia, recunoaşterea lui, extinderea teritorială a produsului
nefiind limitată la denumirea zonei geografice respective, însă admiterea unei astfel de mărci este
interzisă potrivit tratatelor internaţionale, legilor interne şi Acordului dintre Republica Moldova şi Uni-

REFERINŢE

1. VOLCINSCHI, Victor, CHIROŞCA, Dorian, Dreptul proprietăţii intelectuale, Ed. Museum. Note de
curs, Chişinău, 2001, 232 p., p.156
2. ROŞ, Viorel, Dreptul proprietăţii intelectuale,
curs universitar, Ed. Global Lex, Bucureşti, 2001, 774
p., p. 563
3. MACOVEI, Ioan, Dreptul proprietăţii intelectuale, Suport de curs, Ed. Universitatea Alexandru Ioan
Cuza din Iaşi, 2008, 88 p, p.14
4. MACOVEI, Ioan, op. cit., p. 22-23
5. POLLAUD-DULIAN, Frédéric, Droit de la pro����
priété industrielle, Ed. Montchrestien, E.J.A., Paris,
1999, 935 p., p. 894
6. MACOVEI, Ioan, op. cit., p. 41
7. BODOAŞCĂ, Teodor, Dreptul proprietăţii intelectuale, ediţia a 2-a, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2007,
p. 411
8. GALLOUX, Jean-Christophe, Droit de la propriété industrielle, Ed. Dalloz, Paris, 2000, p. 475
9. POLLAUD-DULIAN, Frédéric, op. cit., p. 729
10. ROŞ, Viorel, op. cit., p. 684
11. CIUTIN, Horia, Indicaţii geografice şi mărci:
în căutarea unei identităţi comercial-spaţiale. În: Revista Română de Dreptul Proprietăţii Intelectuale,
nr. 3/2012, p. 215-235, Ed. Universul Jusridic, Bucureşti, 2012, p. 221-212
12. Hotărârea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene în
cauzele conexate Bureau national interprofessionnel
du Cognac, C-4/10 şi C-27/10 din 14 iulie 2011
13. Hotărârea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene în
cauza BN şi Bavaria Italia Srlv. Bayerischer Brauerbund
eV, C-343/07 din 2 iulie 2009

14. POLLAUD-DULIAN, Frédéric, op. cit., p. 750
15. COJOCARI, Eugenia, Unele consideraţii privind
protecţia juridică a proprietăţii intelectuale. În: Revista Intellectus, nr. 3/2011, ISSN 1810-7079, Ed. AGEPI,
Chişinău, 2011, p. 24

PROPRIETATE INDUSTRIALĂ/
INDUSTRIAL PROPERTY

unea Europeană cu privire la indicaţiile geografice
ale produselor agricole şi alimentare. Astfel, accesul
liberalizat pe piaţa europeană pentru produsele
autohtone, în condiţiile instituirii Zonei de Liber
Schimb, impune impetuos adaptarea acestora la
cerinţele şi valorile UE, axate pe legalitate şi calitate,
asociată în cazul produselor agroalimentare cu ideea de origine. Promovarea produselor agroalimentare cu denumiri de origine va favoriza aprecierea
produselor la un preţ european, justificat de originalitatea acestora, certificată în mod corespunzător.

REZUMAT

Pornind de la cadrul normativ existent în Republica Moldova, care a propulsat dezvoltarea relaţiilor
sociale privind promovarea indicaţiilor geografice,
este necesar de a intensifica promovarea acestora
în condiţiile de pătrundere pe noi pieţe a produselor agroalimentare, în special pe piaţa europeană,
unde sunt solicitate produse care să impresioneze
prin originalitatea legată de teritoriu. Accesul la
noi pieţe de desfacere este favorizat prin finalizarea
negocierilor privind Acordul de Liber Schimb, care
va deveni parte integrantă a Acordului de Asociere
dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană,
precum şi prin semnarea Acordului între Republica
Moldova şi Uniunea Europeană cu privire la indicaţiile geografice ale produselor agricole şi alimentare, ratificat prin Legea Republicii Moldova nr. 317
din 27 decembrie 2012.
ABSTRACT

Based on the existing regulatory framework in
the Republic of Moldova, which has propelled the
development of social relations on the promotion
of geographical indications, it is necessary to intensify their promotion in the conditions of putting the
agro-food products on the new markets, especially
on the European market, where products are required to impress with territory-related originality.
Access to new markets is favored by the completion of negotiations on the Free Trade Agreement,
which will become integrant part of the Association Agreement between the Republic of Moldova
and the European Union, and by the signing of the
Agreement between the Republic of Moldova and
the European Union on Geographical Indications
of Agricultural Products and Foodstuffs, ratified by
the Law of the Republic of Moldova no. 317 of 27
December 2012.
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Unele aspecte privind contrafacerea
mărcilor în mediul online

|
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M

arca are o pondere economică deosebită, constituind o verigă importantă în sistemul obiectelor

de proprietate intelectuală, fiind totodată şi un element
strategic datorită capacităţii de a atrage consumatorii

[1, p. 78].
Conform unui studiu realizat în 2013 de către
Millward Brown, cele mai valoroase mărci internaţionale, pornind de la valoarea financiară a companiei sau a operaţiunilor care contribuie la producerea
şi dezvoltarea brandului, sunt Apple, IBM, Google,
McDonald’s, urmate de Microsoft şi Coca-Cola [2].
Din punct de vedere legal, marca este definită ca
orice semn susceptibil de reprezentare grafică (cuvinte, inclusiv nume de persoane), litere, cifre, desene, combinaţii de culori, elemente figurative, forme
tridimensionale, în special forma produsului sau a
ambalajului acestuia, precum şi orice combinaţii ale
acestor semne, cu condiţia ca ele să poată servi la
deosebirea produselor şi/sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele ale altor persoane
fizice sau juridice [3].
Utilizarea sau promovarea semnelor distinctive
oferă actorilor implicaţi realizarea unor scopuri:
a. cumpărătorului de produse şi servicii – marca
este asociată cu o anumită calitate;
b. producătorului de bunuri sau servicii – marca
permite identificarea sa pe piaţa de desfacere;
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c. autorităţilor responsabile de asigurarea drepturilor de proprietate intelectuală – marca permite
identificarea proprietarului de drept prin verificarea titularului înregistrării, adică protecţia legală a
mărcii;
d. pieţii de desfacere – marca permite distingerea
bunurilor unei entităţi de cele ale altei entităţi.
În ultimele decenii este utilizat frecvent pentru
diverse tranzacţii comerciale mediul digital, datorită eficientizării costurilor, reducerii timpului şi înlăturării frontierelor. Explozia comerţului electronic
a atras după sine şi creşterea nivelului contrafacerii,
s-a constatat că acest fenomen cuprinde 5-8% (circa
500 mlrd $, anual) din comerţul internaţional [4].
Dicţionarul explicativ al limbii române defineşte
contrafacerea drept „reproducerea sau denaturarea
unui document, obiect sau preparat original în scop
fraudulos, prezentându-l ca autentic" [5].
Organizaţia Mondială a Sănătăţii, în Acordul
privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală legate de comerţ (TRIPS) [6], defineşte
contrafacerea ca fiind „orice fel de marfă, inclusiv
ambalaj, care poartă, fără a avea autorizaţie, o marcă comercială care este identică cu marca comercială
legal înregistrată pentru produsele respective sau care
nu se poate distinge în ceea ce priveşte aspectele sale
esenţiale de o astfel de marcă comercială şi care, în
consecinţă, încalcă drepturile proprietarului mărcii

comerciale şi având efecte negative asupra siguranţei şi încrederii consumatorilor în produsele sau
serviciile oferite pe piaţă [10, p. 27].
Există un larg consens internaţional în privinţa
faptului că protecţia juridică a mărcilor ar trebui să
se extindă şi în spaţiul digital, iar extinderea protecţiei ar trebui să fie similară celei acordate în lumea
fizică. Dificultatea acestei abordări se motivează, în
special, prin principiul de teritorialitate al protecţiei
mărcii în lumea fizică, spre deosebire de spaţiul fără
limite al Internetului [11, p. 251]. Astfel, titularul de
drepturi asupra unei mărci comerciale trebuie să-şi
apere drepturile împotriva unor forme de abuzuri
diferite de cele clasice, care se pot produce ca urmare a prezenţei (utilizării) neautorizate a semnului distinctiv pe diverse site-uri, în limbi şi domenii
diferite.
Literatura de specialitate evidenţiază două situaţii clare, şi anume:
a) utilizarea unor semne identice sau similare
pentru produse identice sau similare;
b) utilizarea abuzivă sau defăimătoare a semnului distinctiv.
În primul caz, pentru o marcă înregistrată, asocierea produselor sau serviciilor pe care se aplică
semnul este intrinsecă protecţiei şi, prin urmare,
o marcă înregistrată conferă titularului dreptul exclusiv să utilizeze marca în legătură cu bunurile sau
serviciile pentru care marca comercială a fost înregistrată intr-o ţară sau teritoriu anume. În principiu,
contrafacerea nu poate fi realizată decât în cadrul
specialităţii mărcii.
În consecinţă, este posibil ca o marcă identică
sau similară să fie deţinută de titulari diferiţi, din ţări
diferite, iar reclama unei mărci pusă pe Internet de
către titularul mărcii într-o altă ţară poate încălca
marca înregistrată a altui titular, care a înregistrat-o
în ţara în care reclama menţionată poate fi accesată
de orice internaut.
Aceasta se datorează faptului că spaţiul digital
este disponibil în orice ţară, oricărei persoane care
deţine un echipament capabil să-l acceseze, iar
reclama de pe web nu depinde de nicio formă de
distribuţie fizică, care ar putea limita teritorial accesibilitatea sa [11, p. 252].
În cel de al doilea caz, o marcă poate fi utilizată
în spaţiul digital pe un site sau nume de domeniu
într-o asociere abuzivă, care ar putea:
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comerciale în discuţie, sub incidenţa legilor ţării în
care se face importul”.
Legiuitorul autohton nu a formulat o definiţie
legală a contrafacerii, însă a reglementat elementele constitutive ale acestui fapt ilicit. Codul penal al
Republicii Moldova [7] în art. 185/2 alin. 2 enumeră
elementele constitutive ale acestei infracţiuni [8].
Astfel, este interzis prin lege şi se pedepseşte
penal utilizarea fără consimţământul titularului a
mărcii protejate sau a unui semn care, din cauza
identităţii ori similitudinii cu marca înregistrată şi a
identităţii ori similitudinii produselor sau serviciilor
acoperite de semn şi de marcă, va genera riscul de
confuzie în percepţia consumatorului.
La fel, va fi considerată încălcare [3], dacă fără
acordul titularului de drepturi vor fi întreprinse următoarele acţiuni:
▪▪ aplicarea semnului pe produse sau pe ambalaje;
▪▪ utilizarea lui în calitate de ambalaj în cazul
mărcilor tridimensionale;
▪▪ oferirea produselor sub acest semn spre comercializare sau comercializarea, ori stocarea lor în
acest scop;
▪▪ oferirea ori prestarea serviciilor sub acest
semn;
▪▪ importul sau exportul produselor sub acest
semn;
▪▪ utilizarea semnului în publicitate, multiplicarea, stocarea sau comercializarea semnului.
Trebuie de ţinut cont de faptul că, înainte de
data publicării mărcii, efectuarea neautorizată a
oricăruia din actele de utilizare indicate anterior,
nu constituie contrafacere. Ca rezultat, o acţiune în
contrafacere poate fi pornită de titularul de drepturi
numai după înregistrarea mărcii la organul abilitat.
În ţara noastră, organul competent, împuternicit
sa înregistreze mărcile, este Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova
(AGEPI) [9]. Înregistrarea la AGEPI a unei mărci creează doar premiza protecţiei, nu şi protecţia însăşi,
astfel, după înregistrare, titularul în drepturi trebuie
să iniţieze măsuri adecvate atât de prevenire, cât şi
de combatere a contrafacerilor.
Ca o consecinţă a contrafacerii unei mărci, persoane terţe încearcă să profite de distinctivitatea
unei mărci înregistrate, de clientela şi vadul comercial format ca urmare a utilizării mărcii de către titular, această practică fiind un act contrar uzanţelor
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a) să încalce ordinea publică sau moralitatea;
b) să fie orientată spre diluarea ori defăimarea
unei alte mărci;
c) să fie utilizată cu scopul perturbării algoritmului de control în sistemul e-commerce, a mărcii asociate cu produsele şi/sau serviciile oferite.
Ţinând cont de faptul că o marcă este protejată
conform principiului teritorialităţii, se consideră că
are loc o contrafacere numai dacă utilizarea unui
semn identic sau similar, pentru produsele identice
sau similare de natură de a crea confuzie în rândul
consumatorului mediu, are loc pe teritoriul în care
marca comercială beneficiază de protecţie.
Această protecţie poate fi naţională, de exemplu,
în Republica Moldova, comunitară la nivelul Uniunii Europene sau internaţională prin înregistrarea
mărcii conform Aranjamentul de la Madrid privind
înregistrarea internaţionala a mărcilor din 1891 [12],
sau a Protocolului referitor la Aranjamentul privind
înregistrarea internaţionala a mărcilor din 1989 [13].
Conform prevederilor art. 3 lit. c al Legii privind protecţia mărcilor nr. 38-XVI din 29.02.2008 [14], marca
va beneficia de protecţie şi în cazul în care aceasta
va fi recunoscută ca fiind notorie.
Încălcarea dreptului poate fi abordată sub două
aspecte: în sens larg şi în sens îngust. În sens larg,
pentru a fi declarată o încălcare, ar fi suficient ca
semnul să fie vizibil pe ecranul unui calculator localizat în ţara în care există, potenţial, conflictul de
drepturi. Această interpretare este considerată una
rigidă, deoarece, deşi de jure protecţia este teritorială, de facto ea ar fi universală, pentru că efectul
dreptului exclusiv ar ţine numai de afişarea mărcii
pe ecranul unui calculator localizat. Ca rezultat, încălcarea ar putea avea loc în orice ţară.
În sens îngust, noţiunea de încălcare se abordează astfel, încât să se urmărească de o manieră flexibilă, dacă în realitate există o legătură între utilizarea semnului distinctiv pe Internet şi ţara/teritoriul
în care marca înregistrată beneficiază de protecţie.
Prin urmare, la constatarea infracţiunii de contrafacere se ia în considerare legătura dintre semnul utilizat în spaţiul online şi ţara respectivă.
O condiţie ar constitui-o faptul dacă legătura
este doar formală sau într-adevăr se poate demonstra că utilizatorul a intenţionat un efect în ţara sau
teritoriul respectiv, ori cel puţin dacă acest efect
este previzibil. Un alt factor este depăşirea unui
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anumit grad de interactivitate a website-ului pe
care se utilizează semnul distinctiv. Un ultim factor
este determinat de diferenţa dintre o simplă reclamă a unui produs sau serviciu care poartă semnul
conflictual şi utilizarea semnului pe web-site pentru
achiziţionarea de bunuri şi/sau servicii [11, p. 255].
Premiza esenţială în stabilirea existenţei contrafacerii prin utilizarea semnului distinctiv în mediul
digital o constituie stabilirea faptului dacă utilizarea are la bază realmente un efect comercial în
ţara respectivă. O analiză similară ar trebui făcută
şi în celelalte situaţii relevante ale istoriei protecţiei
semnului distinctiv, în particular, la dobândirea şi
menţinerea în vigoare a drepturilor asupra semnelor distinctive.
În ceea ce priveşte efectul comercial, urmează
să se ţină cont de o listă necumulativă şi neexhaustivă de factori care trebuie luaţi în considerare. În
general, aceştia ţin de faptul dacă, şi în ce măsură,
utilizatorul unui semn face comerţ cu clienţii şi cu
alte persoane în ţara sau pe teritoriul respectiv, ori
îşi direcţionează activitatea pe Internet spre acest
scop, iar la folosirea mărcii în Internet contează pe
următorii factori:
a) limbă;
b) monedă;
c) teritoriul pe care sunt valabili disclaimerii;
d) gradul de interactivitate a ecranelor;
e) prevederile contractuale;
f) utilizarea unui ccTLD [15].
Combaterea vânzărilor de mărfuri contrafăcute
prin intermediul Internetului necesită antrenarea
mai multor acţiuni, precum: analiza fenomenului;
cooperarea interinstituţională; dezvoltarea unui
parteneriat cu titularii drepturilor de proprietate
intelectuală şi cu managerii site-urilor; desfăşurarea
unor campanii de popularizare privind riscurile pe
care le presupun astfel de vânzări.
Analizând cele expuse mai sus, considerăm
că în Republica Moldova există reticenţe în ceea
ce priveşte asigurarea respectării drepturilor de
proprietate intelectuală, în particular, pentru
mărcile comerciale, iar fenomenul contrafacerii
se modifică şi se readaptează la noile condiţii,
inclusiv la cele tehnologice.
Astfel, pentru o combatere eficientă a acestor
fenomene negative urmează a fi depus un efort
comun al autorităţilor responsabile, al titularilor de
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drepturi şi partenerilor externi. Problemele aferente
implementării se clasează pe primele poziţii printre
aceste iniţiative, precum şi printre cele menite să
faciliteze o implementare mai eficientă, impunând
sancţiuni mai drastice în lupta contra contrafacerii.
Impedimentele ţin de un şir de obstacole care îngreunează implementarea efectivă a drepturilor de
proprietate intelectuală, şi anume de: coordonarea
neadecvată a agenţiilor de implementare; absenţa
unei direcţii strategice de implementare (inclusiv
lipsa unor date concrete vizând planificarea, activitatea desfăşurată şi rezultatele obţinute în lupta
contra contrafacerii); lipsa de personal calificat şi de
anumite mijloace/resurse; necesitatea permanentă
de instruire continuă a organismelor de implementare şi de iniţiative adiţionale de informare; necesitatea de a atinge un anumit nivel de specializare
judiciară pentru cauzele drepturilor de proprietate
intelectuală; lipsa unei angajări suficiente a titularilor de drepturi în procesul de implementare.
De asemenea, este necesară instruirea persoanelor responsabile pentru protecţia drepturilor de
proprietate intelectuală (Serviciul vamal, Poliţia,
Procuratura) referitor la metodele de detectare şi
combatere a contrafacerii, de obţinere şi asigurare
a dovezilor/probelor [16, p. 147].
Există probleme şi în sistemul de gestiune a produselor contrafăcute, ridicate de către autorităţile
de stat abilitate. În prezent, aceste produse au un
statut ambiguu, dat fiind faptul că nu există o claritate în procedurile de predare/primire/distrugere
şi în competenţele organelor respective. Mai mult
decât atât, nu există o bază materială solidă privind
păstrarea acestor produse şi distrugerea lor. Aceste
circumstanţe au drept consecinţă dezinteresul ofiţerului de urmărire penală de a iniţia proceduri exofficio şi apariţia multiplelor dificultăţi în dosarele
pornite [17].
Pentru soluţionarea acestor probleme ar fi necesară revizuirea legislaţiei din domeniu, ceea ce presupune o clarificare a procedurilor, competenţelor,
dar şi a situaţiei produselor contrafăcute.
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REZUMAT

ABSTRACT

Extinderea explozivă a comerţului electronic a
atras după sine şi creşterea nivelului contrafacerii,
acest fenomen cuprinzând actualmente 5-8% (circa
500 mlrd $, anual) din comerţul internaţional. Autorul prezentului articol constată că în Republica Moldova există anumite probleme în ceea ce priveşte
asigurarea respectării drepturilor de proprietate
intelectuală, în particular, pentru mărcile comerciale, iar fenomenul contrafacerii se modifică şi se
readaptează la noile condiţii, inclusiv la cele tehnologice. Pentru soluţionarea acestor probleme ar fi
necesară revizuirea legislaţiei din domeniu, ceea ce
presupune o clarificare a procedurilor, competenţelor, dar şi a situaţiei produselor contrafăcute.

The explosive extension of electronic commerce
triggered also the increase of counterfeiting level,
this phenomenon currently comprising 5-8% (about $500 billion annually) of the international trade.
The author of this article notes that in the Republic of Moldova there are certain issues regarding
the enforcement of intellectual property rights, in
particular, for trademarks, and the phenomenon of
counterfeiting changes and readapts to the new
conditions, including technological ones. To solve
these problems would be necessary the review of
the relevant legislation, which requires a clarification of the procedures, skills and also the situation of
counterfeit products.
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O

serie de indicatori semnalează că, în ultima peri-

oadă de timp, economia naţională este în creştere.

Chiar dacă ritmul înregistrează deocamdată valori modeste, menţinerea unui trend pozitiv în economie va avea
indubitabil consecinţe benefice pentru întreaga societate.

Constatăm, în acest context, că orice soluţie inovativă poate contribui la accelerarea evoluţiei economice a ţării. Economia modernă nu se poate baza
doar pe elemente de rutină, se pune miza îndeosebi
pe imaginaţie, inovaţie şi creativitate. Cu siguranţă,
economia viitorului va fi una creativă şi inovativă.
De altfel, sub aspect istoric, această etapă reprezintă un nou ciclu economic, precedat de cele ale economiei agrare, economiei industriale şi economiei
bazate pe prestarea serviciilor.
În contextul cercetării noastre, vom analiza potenţialul industriilor creative. Vom utiliza termenul
de industrii creative, în detrimentul celui de industrii culturale. Or, în viziunea noastră, creativitatea
cuprinde un domeniu mult mai larg, care poate îngloba şi sectorul cultural, deşi acestea pot coexista
în mod separat. De exemplu, industriile software
sau cele din domeniul publicitar nu pot fi încadrate
sub nicio formă în termenul de industrie culturală.
În acelaşi timp, în practica europeană industriile culturale au tangenţă, în special, cu turismul cultural,
folclorul, patrimoniul cultural, muzeele sau bibliotecile, care prezintă un alt fel de valoare.

Lucrarea de faţă vine să demonstreze convingerea noastră că industriile creative pot constitui un
motor în dezvoltarea economiei naţionale. Sunt câteva argumente care stau la temelia acestei viziuni:
▪▪ potenţialul creativ enorm ce caracterizează
populaţia ţării, resursele umane reprezintând cea
mai importantă verigă în cadrul industriilor creative;
▪▪ posibilităţile de dezvoltare limitate ale economiei bazate pe principiile actuale; deci este necesar
un suflu nou, pe care-l poate oferi creativitatea şi
inovaţiile;
▪▪ experienţa ţărilor dezvoltate, industria creativă
a cărora reprezintă cel puţin 5% din valoarea PIB-ului
şi oferă mai bine de 4% din totalul locurilor de muncă;
▪▪ existenţa unui cadru legal favorabil dezvoltării industriilor creative (cu unele rezerve, la care ne
vom referi mai jos).
Importanţa economică a dreptului de autor şi a
industriilor creative a fost recunoscută drept un factor major şi în dezvoltarea comerţului internaţional.
În acest sens, Acordul TRIPS1 a invitat statele semnatare să implementeze noile standarde privind
dreptul de autor şi drepturile conexe, în vederea
susţinerii industriilor creative. Adoptarea acestui
document a fost dictată tocmai de necesitatea de a
reduce impedimentele privind exercitarea drepturi1

Republica Moldova a ratificat Acordul TRIPS prin Legea
nr. 218-XV din 01 iunie 2000
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lor de autor şi de a crea condiţii pentru ca măsurile
şi procedurile ce ţin de asigurarea acestor drepturi
să nu devină obstacole pentru un comerţ legitim.
Astfel, dispoziţiile normative naţionale şi internaţionale creează precondiţii pentru dezvoltarea
unei pieţe creative. Rezultatele mai recente ale industriilor creative sunt impresionante şi pot fi sesizate în viaţa cotidiană a multora dintre noi: ziarele
pe care le citim dis-de-dimineaţă, cărţile şi alte materiale educaţionale pe care le utilizează copiii noştri, softurile care ne ajută să operăm la calculator,
pe telefon sau în cadrul liniilor tehnologice de la
întreprinderi, bazele de date care ne eficientizează
activităţile şi reduc timpul necesar pentru realizarea
acestora, muzica cu care ne delectăm în cadrul unor
evenimente importante sau aflându-ne la volan, filmele pe care le privim la cinematograf sau acasă,
spectacolele de teatru, operă sau balet la care mergem cu familia şi prietenii, emisiunile de televiziune

care ne captează atenţia seară de seară, jocurile de
calculator – atractive atât pentru copii, cât şi pentru
maturi, monumentele de arhitectură pe care le vizităm atunci când mergem în străinătate şi le fotografiem pentru a le demonstra familiei şi oaspeţilor,
picturile care ne decorează casa şi oficiul, făcândule mai frumoase ş.a.m.d. Putem continua cu tot ce
înseamnă fotografie, lucrări ştiinţifice, dans, pantomimă, sculptură, grafică, obiecte de artizanat, publicitate, design, lista acestora rămânând deschisă.
Aşadar, industriile creative nu sunt altceva decât un ansamblu complex de procese, ce cuprinde
crearea, producerea şi distribuirea de bunuri şi servicii, care au la baza lor elementul de creativitate.
Acestea înglobează o serie de activităţi, în rezultatul cărora sunt produse bunuri tangibile şi servicii
intangibile cu un puternic conţinut creativ, valoare
economică şi obiective de marketing.

ETAPELE
APARI IEI
FONOGRAMEI

Crea ia
- Apari ia ideii
- Crearea operei muzicale
- Crearea textului
- Aranjamentul melodiei

-

Producerea
Înregistrarea fonogramei
Crearea videogramei
Crearea imaginii interpretului
Încheierea contractelor
asisten

Astăzi, industriile creative reprezintă unul din
sectoarele economiei globale cu cea mai mare rată
de creştere, evaluată la 3,4% în 2005, la 4% în 20082
şi 5,26% în 20123 din valoarea comerţul mondial.

2

Raportul Conferinţei Naţiunilor Unite privind comerţul
şi dezvoltarea (UNCTAD): Economia creativă 2008

3
WIPO studies on the economic contribution of the copyright industrieis, 2013
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Promovarea
- Promovarea fonogramei la
radio, TV, pe Internet
- Promovarea interpretului în
cadrul evenimentelor
- Organizarea concertelor

Pentru a înţelege mai bine componenţa industriilor creative, au fost prezentate mai multe modele
de clasificare a acestora; toate, însă, au la bază o explicaţie argumentată.

Modelul simbolic

Modelul cercurilor concentrice Modelul OMPI

Publicitate

Industrii
culturale principale

Arte
creative principale

Industrii
creative principale

Arhitectură

Publicitate

Literatură

Publicitate

Artă şi anticariat

Film

Muzică

Gestiune colectivă

Meşteşuguri
şi artizanat

Internet

Arte vizuale

Film

Design

Muzică

Alte industrii creative principale

Muzică

Modă

Editură

Film

Artă interpretativă

Film

TV şi radio

Muzee şi biblioteci

Editură

Muzică

Jocuri pentru calculator

Industrii culturale principale

Software

Arte vizuale

Industrii culturale secundare

Patrimoniu cultural

TV şi radio

Editură

Artă creativă

Editură

Artă vizuală şi grafică

Software

Industrii culturale auxiliare

Fonogramă

Industrii creative corelative

TV şi radio

Modă

TV şi radio

Aparate electronice

Jocuri pentru calculator

Software

Jocuri pentru calculator

Instrumente muzicale

Sport

Industrii auxiliare

Hârtie

Publicitate

Fotografie

Arhitectură

Industrii creative auxiliare
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Modelul din Marea Britanie

Design

Arhitectură

Modă

Îmbrăcăminte, încălţăminte

Jucării

Design
Modă
Jucării

▪▪ Industria software (programe şi jocuri pentru
calculator, baze de date)
▪▪ Industria artistică (arhitectură, design, pictură,
sculptură, fotografie, artă decorativă şi arte vizuale)
▪▪ Industria editorială (cărţi, ziare, reviste)
▪▪ Industria publicitară (publicitate, merchandising, marketing)

Pentru o mai bună sistematizare a acestora, vom
diviza industriile creative în şase mari categorii:
▪▪ Industria audiovizuală (film, televiziune, radio)
▪▪ Industria fonografică (interpretare muzicală,
impresariat, înregistrări de fonograme, activităţi
concertistice)

Contribu

9%
1%

2%

39%

23%
2%

5%
15%

Presa
Radio

4%
Film

Fotografie
Publicitate

Software
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Totodată, este necesar să menţionăm şi unele
industrii strâns legate de sectorul creativ (modă,
echipamente electronice, prelucrarea artistică a
lemnului, metalului, pielii, pietrei, giuvaergerie, floristică etc.) sau unele domenii din afara industriei
(gestiunea colectivă a drepturilor patrimoniale de
autor şi conexe), care administrează surse financiare substanţiale4 .
Elementul comun al acestor domenii ale economiei este creativitatea. La baza fiecăreia dintre
industriile menţionate se află autorul, adică persoana care, prin abilităţile sale intelectuale, creează o
operă. Este important să se înţeleagă profunzimea
acestui deziderat: fără existenţa autorului – nu
poate exista opera, în oricare din formele sale,
iar în lipsa operei – nu poate exista o industrie
creativă sau, cel puţin, una eficientă. Evident,
pentru constituirea unei industrii creative nu este
suficientă doar existenţa operei. Aceasta constituie izvorul sau sursa principală, pe când industria
creativă presupune utilizarea unui ansamblu de instrumente manageriale, juridice sau de marketing,
care, în totalitatea lui, furnizează pe piaţă bunuri şi
servicii creative.
Importanţa sectorului creativ este determinată
şi de ultimele modificări legislative şi reorganizări
instituţionale din cadrul Uniunii Europene. Astfel,
dezvoltarea industriilor creative se regăseşte în
Strategia Europa 2020 şi reprezintă una dintre cele
cinci priorităţi ale următorului ciclu bugetar european 2014-2020. Industriile creative reprezintă un
important contribuabil la economia UE, aportul fiind estimat în 2010 la 3,3% din PIB, ceea ce constituie o valoare anuală a pieţii de 500 miliarde euro
şi oferă peste 6,7 milioane de locuri de muncă sau
3% din forţa de muncă din UE5. În aceste condiţii,
programul Europa Creativă, lansat în 2011, se vrea
a fi un nou stimulent pentru înviorarea comerţului
de opere şi un instrument social prin care cetăţenii
europeni şi-ar utiliza abilităţile creative în scopul
dezvoltării economiei comunitare.
4
Volumul remuneraţiei de autor administrate de cele 12
societăţi de gestiune colectivă din Germania în 2010 a fost
de 1,43 miliarde euro, celei mai mari dintre ele revenindu-i
863 milioane euro
5
Alte surse de cercetare prezintă indicatori superiori:
4,5% din PIB şi 8,5 milioane persoane angajate (TERA Consultants, 2010)
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Eforturile sunt concentrate şi la nivelul statelor
membre ale UE. Astfel, în 1997, în Marea Britanie
a fost înfiinţat Departamentul Cultură, Media şi
Sport, care gestiona unul dintre cele mai mari sectoare industriale şi care s-a constituit prin absorbţia
a douăsprezece sectoare, ce au legătură directă cu
industriile culturale. Decizia pare a fi una foarte logică, din perspectiva faptului că contribuţia industriei
creative a Marii Britanii depăşeşte de patru ori aportul industriei agrare, piscicole şi forestiere6. Cifrele
sunt la fel de impresionante şi în privinţa forţei de
muncă, care înglobează 4-6% din totalul populaţiei
active a Regatului, ceea ce este cu mult mai puţin
decât în sfera producerii. În ultimii ani, tendinţele
economiei britanice evidenţiază o orientare masivă
în direcţia industriilor creative, iar guvernul britanic
a reacţionat prin înfiinţarea în 2007 a unui Minister
al Industriilor Creative şi implementarea programelor de susţinere a businessului creativ7.
Fenomenul descris este caracteristic şi pentru
Franţa, Germania, Olanda sau Italia, dar şi pentru
statele din zona asiatică. Reflectând asupra potenţialului creativ al ţării sale, în 2011 Guvernul Indoneziei a înfiinţat Ministerul Turismului şi Economiei
Creative, atribuindu-i competenţe largi privind reglementarea complexă a sistemului.
Problemele financiare manifestate în ultimii ani
la nivel global favorizează abordarea tot mai insistentă a avantajelor dezvoltării industriilor creative.
Or, în condiţiile în care productivitatea ramurilor
tradiţionale este în stagnare, iar şomajul este în
continuă creştere, creativitatea a devenit atrăgătoare din punct de vedere economic. Astfel, în cadrul
Conferinţei Naţiunilor Unite privind comerţul şi
dezvoltarea (UNCTAD) din 2005, au fost prezentate
câteva studii, care demonstrau oportunitatea dezvoltării economiei creative şi prezentau o serie de
instrumente economice şi juridice, menite să atragă
tinerii antreprenori în domeniul creativităţii.
De exemplu, ideea oraşelor creative8 pare a fi una
6

Sub-sectoarele cele mai dezvoltate sunt industria designului, publicităţii, radio şi TV
7
În Marea Britanie, investiţiile bugetare se evaluează la
50 milioane lire anual, beneficiul scontat fiind de 32 miliarde
lire, precum şi de crearea a 200 mii locuri noi de muncă
8
În ultimii şase ani, mai bine de 70 de urbe au primit statu
tul de oraş creativ (Manchester, Londra, Toronto, Cincinnati,
Osaka, Yokohama, Edinburh), inclusiv din regiunea sud-est
europeană (Belgrad, Tirana, Plovdiv, Skopje, Split, Iaşi). Programul este susţinut de British Council şi promovează un nou model de revigorare economică cu ajutorul industriilor creative

9

Cel mai vizitat festival din Republica Moldova este Ziua
Vinului. Numărul maxim de turişti străini (90 mii), care au
participat la acest eveniment, a fost înregistrat în anul 2010

dova, situaţia descrisă este caracteristică, în special,
companiilor de software. În rest, procesul de creaţie
este la îndemâna liber-profesioniştilor care, de obicei, nu sunt angajaţi ai întreprinderilor şi îşi administrează drepturile independent.
Totuşi, la nivel global, corporaţiile internaţionale deţin întâietatea în ceea ce priveşte producerea
bunurilor şi serviciilor cu valoare creativă. Modelul
de business diferă de la o industrie la alta. Astfel,
în domeniul softurilor, companiile preferă varianta individualistă, potrivit căreia întregul proces de
creaţie, producere şi distribuţie este gestionat de
acestea. Pe când industria filmului operează cu un
sistem mult mai complex, care presupune crearea
unor companii mai mici sau apelarea la persoane
terţe. Acest model este condiţionat de multitudinea
etapelor de realizare a filmului, numărul impunător
de participanţi şi platforme diferite de distribuţie.
În Republica Moldova sunt relativ puţine companii mari implicate în industriile creative. Însă în ultimii
cinci ani se atestă o creştere a numărului de companii mari din sectoarele software şi televiziune. Considerăm că, odată cu adoptarea noii Legi privind cinematografia, vor fi create premizele necesare pentru a
investi în crearea şi producerea filmelor autohtone.
În acelaşi timp, există şi instituţii finanţate total
sau parţial de la bugetul de stat, care sunt implicate
în unele sectoare creative, preponderent în domenii precum producerea spectacolelor de teatru, circ,
operă şi balet, editarea cărţilor, ziarelor şi revistelor,
radiodifuziunea publică.
Specificul industriilor creative constă în faptul
că acestea nu pot fi dezvoltate în lipsa autorului –
scriitor, compozitor, pictor, sculptor, programator –,
persoana de la care demarează un proiect creativ.
De cele mai multe ori, autorii sunt liber-profesionişti,
îşi desfăşoară activitatea în mod independent, iar
drepturile, care rezultă din crearea şi valorificarea
operelor lor, sunt protejate individual sau prin intermediul uniunilor de creaţie10, în conformitate cu legislaţia privind dreptul de autor şi drepturile conexe.
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interesantă şi demnă de a fi abordată economic.
Acest concept poate fi dezvoltat prin intermediul
programelor centrale sau locale, micile afaceri creative generând venituri şi locuri de muncă şi, implicit,
promovând integrarea socială, dezvoltarea umană
şi diversitatea culturală. Opţiunea dată este avantajoasă şi prin faptul că în sectorul industriilor creative
activează, în special, tineri cu vârsta cuprinsă între
20 şi 45 de ani. Prin urmare, investiţia realizată de
către stat în acest segment de vârstă va avea consecinţe benefice nu doar sub aspect economic, dar şi
social, demografic, cultural.
Constatăm că pot fi obţinute beneficii substanţiale
pe plan local în rezultatul desfăşurării unor festivaluri
internaţionale tematice (muzicale, teatrale, artizanale) sau generaliste (Festivalul Capitala Culturală Europeană). Organizate într-un mod original şi totodată
pragmatic, aceste evenimente culturale vor produce
un important beneficiu economic9: orice euro investit poate aduce un profit de zeci de ori mai mare.
Iniţierea unei afaceri creative presupune, în primul rând, studierea pieţii şi realizarea analizei economice, aceasta incluzând aspecte:
▪▪ juridice: valoarea remuneraţiei de autor, alte
plăţi din partea utilizatorilor, relaţiile cu societăţile
de gestiune colectivă a drepturilor de autor;
▪▪ sociale: calificarea forţei de muncă;
▪▪ financiare: valoarea vânzărilor produselor şi
serviciilor creative, profitul estimat;
▪▪ economice: siguranţa economică şi relaţiile
concurenţiale pe piaţă.
În mare parte, structura industriilor creative nu
diferă prea mult de cea a altor zone ale economiei.
Sectorul dat este format, în special, de întreprinderile mici sau mijlocii şi de liberii profesionişti. Practica
europeană demonstrează că ÎMM sunt implicate la
toate etapele de dezvoltare a industriei, cu preponderenţă la faza de creaţie. Anume ÎMM sunt cele
care se axează pe identificarea echipei de autori,
scopul cărora este să creeze opere de orice gen şi
formă. Ulterior, aceste creaţii sunt promovate de întreprindere la următoarea etapă sau sunt cesionate,
licenţiate sau transmise sub altă formă către companiile ce dispun de un potenţial suficient pentru a
dezvolta proiecte de anvergură. În Republica Mol-

10
Asociaţia arhitecţilor din Moldova, Uniunea designerilor, Uniunea scriitorilor, Uniunea meşterilor populari, Asociaţia de dezvoltare a modei, Federaţia de modă, Uniunea
cineaştilor , Asociaţia cascadorilor şi actorilor de film, Asociaţia ALTFilm, Uniunea artiştilor plastici, Uniunea compozitorilor şi muzicologilor, Uniunea jurnaliştilor, Uniunea muzicienilor, Uniunea teatrală, Uniunea coreografilor, Uniunea
artiştilor fotografi, Asociaţia consumatorilor de artă, Uniunea interpreţilor profesionişti etc.
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În conformitate cu datele UNCTAD, în 2011 economia globală de bunuri şi servicii creative (cu excepţia industriei software) a înregistrat recordul de

$624 miliarde, în comparaţie cu $559 miliarde în
2010. Exporturile de filme, muzică, design sau cărţi
au fost în creştere în 2011, ajungând la valoarea înregistrată până la criză.

% în PIB
Cu o creştere de 14,7% anual, China rămâne
a fi cel mai mare exportator de produse creative,
triplându-şi exporturile în 2011. Analiza profundă
a acestor rezultate evidenţiază o susţinere masivă
din partea statului. Astfel, din 2007, investiţiile publice în cultură şi industriile creative au tendinţa de
creştere cu 23% anual, iar conform planului cincinal (2011-2015), aportul sectorului la PIB trebuie să
crească de la 2,5% în 2010 până la 7% către sfârşitul
perioadei.
Conform aceleiaşi surse11, cu referire la Republica
Moldova, exporturile serviciilor creative au crescut
de la $2 milioane în 2002 până la $18 milioane în
200812, pe când exporturile bunurilor creative au
fost atât de nesemnificative, încât nici nu au fost
incluse în raport. Cifrele menţionate nu pot reprezenta adevăratul potenţial creativ al ţării noastre. În
situaţia elaborării şi promovării unei strategii naţio11
Creative Economy Report 2010, United Nation Conference on Trade and Development (UNCTAD)
12
Pentru comparaţie, Croaţia a exportat în 2008 servicii
creative în valoare de $841 milioane şi bunuri creative în
valoare de $412 milioane; Georgia a exportat servicii creative în valoare de $12 milioane şi bunuri creative în valoare
de $5 milioane
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% în pia
nale privind industriile creative, fiecare sub-sector
al industriilor creative va dispune de instrumentele
necesare pentru producerea şi exportarea bunurilor şi serviciilor creative. Mai mult ca atât, aceste
industrii pot avea un impact puternic şi asupra altor
ramuri ale economiei naţionale13. Astfel, chiar dacă
vinurile moldoveneşti au o reputaţie internaţională,
acestea pot fi mult mai atractive pentru consumatori în cazul investiţiilor în designul sticlei, etichetei
sau cutiei.
Moldova trebuie să investească în sectorul creativ, or acest proces se desfăşoară de mai mult timp
în cele mai importante economii ale lumii. Statele
Unite susţin acest domeniu de zeci de ani, considerându-l drept unul strategic – un instrument
puternic de afirmare a prezenţei globale. Astfel,
omniprezenţa spiritului american poate fi remarcată pretutindeni: în stradă, acasă, la cinematograf, la
13
Sub-sectorul designului trebuie să fie catalizatorul
schimbării imaginii produselor, începând de la conceptul
sticlei de vin şi până la vestimentaţie şi textile; domeniul arhitecturii trebuie să fie în strânsă colaborare cu companiile
de construcţie, iar industria software nu se va dezvolta eficient fără a fi în contact permanent cu sectorul tehnologiilor
informaţionale

14
Exemple de proiecte europene de susţinere a industiilor creative: COSME, Erasmus for all, Connecting Europe
Facility, Creative Europe, Horizon 2020, the Cohesion Policy
Funds

firmă rezonabilitatea înfiinţării unor instituţii publice
specializate sau a unor subdiviziuni în cadrul unei
autorităţi publice, care s-ar ocupa de reglementarea
politicilor ce ţin de industriile creative, în ansamblul
lor. În acelaşi timp, grupul de lucru privind dreptul de
autor din cadrul Comisiei Naţionale pentru Proprietatea Intelectuală poate constitui o platformă ideală
pentru studierea, analiza şi recomandarea celor mai
bune soluţii de dezvoltare a industriilor creative;
Lipsa legislaţiei – vidul normativ sau imperfecţiunea acestuia constituie adesea un impediment major în demararea unui business creativ şi dezvoltarea
acestuia. Accentele trebuie puse, în special, pe legislaţia dreptului de autor şi pe reglementările fiscale, financiare, concurenţiale etc. Legea 139/2010 privind
dreptul de autor şi drepturile conexe, armonizată cu
tratatele internaţionale şi directivele europene, oferă
cadrul juridic necesar pentru crearea, valorificarea şi
protecţia drepturilor autorilor şi a titularilor de drepturi şi favorizează demararea afacerilor creative, cu
utilizarea obiectelor dreptului de autor sau conexe.
Totuşi, este indicată monitorizarea permanentă a sistemului şi intervenţia rapidă în vederea modificării
lui, luând în consideraţie ritmul dezvoltării tehnologiilor informaţionale şi necesitatea păstrării echilibrului între cei ce creează şi cei ce valorifică creativitatea. În privinţa legislaţiei fiscale, actele normative
prevăd unele facilităţi15, totuşi observăm că alte state
oferă un regim fiscal special pentru subiecţii implicaţi în industriile creative. În acest sens, propunem
analiza profundă şi complexă a bazei fiscale aplicabile sectorului, cu respectarea principiilor legalităţii,
corectitudinii şi transparenţei desfăşurării afacerii;
Lipsa iniţiativelor de asociere – astăzi sectorul se
caracterizează printr-o fragmentare excesivă16, datorită preconcepţiilor care există. Asocierea în baza

ECONOMIA PI/IP ECONOMY

calculator, în magazine etc. Cultura şi oamenii au
fost dintotdeauna cei mai buni ambasadori ai Republicii Moldova. Astăzi trebuie să beneficiem de
şansa de a ne afirma pe plan internaţional şi prin
intermediul produselor şi serviciilor creative.
În acest sens, evidenţiem câteva obstacole ce
împiedică dezvoltarea industriilor creative în Republica Moldova. Progresul pe care îl vom realiza
pe aceste dimensiuni va fi direct proporţional cu
numărul întreprinderilor create, cu procentul forţei
de muncă antrenate şi, implicit, cu aportul acestui
sector la formarea produsului intern brut.
Aşadar, studierea pieţei industriilor creative ne-a
permis să punctăm cinci neajunsuri sau impedimente cu care se confruntă majoritatea persoanelor decise să investească în acest sector:
Lipsa capitalului – creditarea afacerilor creative
este privită, deocamdată, cu multă suspiciune şi
este încadrată în sfera proiectelor cu risc major. Criza economică nu a făcut altceva decât să întărească şi mai mult această opinie. O soluţie ar putea fi
dezvoltarea incubatoarelor creative, sau demararea
altor programe de stat. În plus, ar putea fi de un real
folos elaborarea unei baze de date privind posibilele surse de finanţare (instituţii bancare, instituţii de
micro-finanţare, proiecte de stat şi internaţionale14,
platforme de business angels, fonduri venture etc.);
Lipsa abilităţilor antreprenoriale – administrarea
unei industrii creative presupune nu doar capacităţi
manageriale, dar şi cunoştinţe profunde în domeniul artistic, cultural sau de marketing. Modificarea
modulelor, atât la ciclul primar, cât şi la cel universitar în corespundere cu necesităţile pieţei, va spori
implicarea tinerilor în industriile creative. Totodată,
considerăm că organizarea unor cercuri sau cluburi de creativitate şi inventică în cadrul unor licee
va dezvolta simţul frumosului şi al originalităţii, va
educa creativitatea, respectul pentru munca intelectuală a altei persoane, dorinţa de a crea sau inventa ceva nou şi util pentru comunitate;
Lipsa instituţiilor specializate – considerăm că în
Republica Moldova este inoportună şi prematură înfiinţarea, conform exemplului Marii Britanii, a unui minister de specialitate. Totuşi, practica europeană con-

15
Art. 103, alin. (1), pct. 7) al Codului Fiscal prevede că TVA
nu se aplică la importul serviciilor legate de operaţiunile
de acordare de licenţe şi eliberare de brevete, referitoare la
obiectele proprietăţii industriale, precum şi obţinerea drepturilor de autor
16
Actualmente în Republica Moldova activează o serie de
organizaţii de protejare a intereselor industriilor creative,
printre care menţionăm Asociaţia agenţiilor de publicitate, Asociaţia patronală a companiilor private din domeniul
tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor, Business Software Alliance, Uniunea editorilor, Asociaţia naţională de
turism rural, ecologic şi cultural, Asociaţia patronală din industria uşoară, Uniunea patronala a producătorilor de fonograme şi videograme, Asociaţia patronală a radiodifuzorilor
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ideii de dezvoltare complexă a tuturor ramurilor
creative17 poate constitui motorul implementării
politicilor de susţinere a industriilor axate pe elementul creativităţii.
Toate neajunsurile şi impedimentele menţionate
pot fi remediate într-o perioadă relativ scurtă. Or, interesul economic al dezvoltării industriilor creative în
Republica Moldova trebuie să se bazeze pe înţelegerea că valoarea produselor creative depinde, în mare
parte, de idei şi imaginaţie, de creativitatea individu-

ală. În lipsa materiei prime, ţinând cont şi de costurile exagerate pe care le plătim pentru achiziţionarea
resurselor energetice, ideea reorientării economiei
naţionale în direcţia aplicării inovaţiilor şi creativităţii
este una logică, argumentată şi sustenabilă. Tradiţiile
culturale bogate şi spiritul creativ susţinute de implementarea chibzuită a politicilor de stat pot constitui fundamentul pentru înfiinţarea întreprinderilor
creative şi implicit pentru dezvoltarea unei ramuri
complexe a economiei naţionale – industria creativă.

Plan de acţiuni privind dezvoltarea industriilor creative în Republica Moldova
Mijloace

Obiective

1

2

Instrumente
economice

Acţiuni
3

Analiza impactului economic
şi social asupra industriilor
creative

▪▪

Instituirea unui sistem de
elaborare a politicilor

▪▪
▪▪

▪▪

▪▪
▪▪

Suport pentru întreprinderile
mici şi mijlocii

▪▪

Revizuirea politicilor sectoriale existente specifice fiecărei industrii creative
Analiza problemelor cu care se confruntă fiecare sub-sector în parte şi
identificarea aşteptărilor acestora
Elaborarea strategiei naţionale privind dezvoltarea industriilor creative
Instituirea unui sistem de monitorizare şi de colectare a datelor necesare
pentru identificarea celor mai adecvate modele
Analiza complexă a datelor statistice şi a datelor reale de piaţă pentru a
evalua necesităţile
Studierea oricăror modificări de sistem, pentru a interveni la timp şi eficient

▪▪
▪▪
▪▪

Promovarea iniţiativelor de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii creative
Demararea proiectelor naţionale privind dezvoltarea industriilor creative
Identificarea formulelor avantajoase de finanţare
Intermedierea cooperării dintre industriile creative şi instituţiile financiare
Elaborarea unor baze de date de acces la proiecte de finanţare internaţională, platforme de business angels, fonduri venture
Sprijin şi suport fiscal
Asistenţă în formarea competenţelor în afaceri creative
Susţinere în studierea pieţei

Suport pentru întreprinderile
cu experienţă pe piaţă

▪▪
▪▪

Sprijin în vederea diversificării pieţei
Ghid practic pentru exportarea produselor şi serviciilor creative

Analiza comparativă privind
relaţiile dintre industriile
creative şi cele conexe

▪▪

Stabilirea clusterelor creative, pentru a motiva cele mai bune practici şi a
face schimb de experienţă
Extinderea utilizării tehnologiilor informaţionale pentru a beneficia de
cele mai bune modele de business
Stabilirea relaţiilor cu alte sectoare ale economiei naţionale

Crearea sistemului
instituţional

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

▪▪

Instituirea unei direcţii în cadrul Ministerului Economiei, responsabilă de
elaborarea şi promovarea politicilor şi a strategiilor de dezvoltare a industriilor creative
Stabilirea unui sistem de cooperare cu alte instituţii publice responsabile
Responsabilizarea grupului de lucru privind dreptul de autor din cadrul
Comisiei Naţionale pentru Proprietatea Intelectuală în vederea studierii,
analizei şi recomandării celor mai bune soluţii pentru dezvoltarea industriilor creative
Organizarea asociaţiilor sectoriale şi promovarea asocierii tuturor industriilor creative, conform modelului european

17
Exemple de asocieri: Alianţa Europeană a Industriilor
Creative, Reţeaua industriilor creative din Olanda, Federaţia
patronatelor industriilor creative din România
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2

3

Fortificarea legislaţiei fiscale
şi a celei privind dreptul de
autor şi drepturile conexe

▪▪
▪▪
▪▪

Dezvoltarea domeniului de
gestiune colectivă a drepturilor de autor

▪▪

Instrumente de Promovarea industriilor creamarketing
tive naţionale

▪▪

▪▪

▪▪
▪▪

Instrumente
sociale

Incluziunea tinerei generaţii
în spiritul creativităţii

Dezvoltarea proiectelor
regionale

▪▪

Examinarea legislaţiei privind drepturile de autor, în vederea excluderii
oricăror impedimente în calea dezvoltării industriilor creative
Analiza complexă a legislaţiei fiscale şi relaţiile acesteia cu subiecţii implicaţi în industriile creative
Identificarea altor mecanisme de susţinere a autorilor şi a oamenilor de
creaţie
Instituirea sistemului de mediere a litigiilor dintre societăţile de gestiune
colectivă şi utilizatorii obiectelor dreptului de autor şi conexe
Suport pentru societăţile de gestiune colectivă în vederea dezvoltării capacităţilor de acumulare şi distribuire a remuneraţiei de autor într-un mod
cât mai transparent
Identificarea elementelor distinctive ale industriilor creative în vederea
promovării imaginii lor
Organizarea festivalurilor sau a altor evenimente privind promovarea bunurilor şi serviciilor creative naţionale
Participarea industriilor creative în cadrul expoziţiilor internaţionale

▪▪

Promovarea politicilor de diversificare culturală şi incluziune socială, în
particular, a celor privind tânăra generaţie
Intensificarea cursurilor specializate în cadrul universităţilor privind managementul creativ şi instituirea specialităţii respective în cadrul unor facultăţi ale Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice şi ale Universităţii
Tehnice a Moldovei
Crearea în cadrul liceelor din ţară a unor cluburi de creativitate şi inovaţie

▪▪

Crearea şi dezvoltarea conceptului de oraş (sat) creativ sau inovativ

▪▪
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1
Instrumente
juridice
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REZUMAT

Dezvoltarea în Republica Moldova a industriilor
creative prezintă un interes economic deosebit.
În lipsa materiei prime, ţinând cont şi de costurile
exagerate pe care le plătim pentru achiziţionarea
resurselor energetice, ideea reorientării economiei
naţionale în direcţia aplicării inovaţiilor şi creativităţii este una logică, argumentată şi sustenabilă. Tradiţiile culturale bogate şi spiritul creativ susţinute
de implementarea chibzuită a politicilor de stat pot
constitui fundamentul pentru înfiinţarea întreprin-

derilor creative şi implicit pentru dezvoltarea unei
ramuri complexe a economiei naţionale – industria
creativă.
ABSTRACT

The development of creative industries in the
Republic of Moldova has a great economic interest.
For lack of raw materials, also taking into account
the excessive costs we pay for the purchase of energy resources, the idea of national economic reorientation towards applying innovation and creativity is logical, reasoned and sustainable. Rich cultural
traditions and creative spirit supported by judicious
implementation of state policies can be the foundation for the establishment of creative enterprises
and implicitly for the development of a complex
branch of the national economy - the creative industry.
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Valoarea drepturilor de proprietate
intelectuală
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R

ezultatele activităţii intelectuale, confirmate prin
drepturile respective ale titularilor asupra utili-

zării acestora, reprezintă obiecte de proprietate intelectuală.

Evaluarea

obiectelor de proprietate intelectuală

este un proces de evaluare a utilităţii rezultatelor acti-

vităţii intelectuale, exprimate în echivalentul valoric al

caracteristicilor tehnice, de consum, economice şi de altă
natură, ale obiectelor de proprietate intelectuală.

Sunt supuse evaluării drepturile asupra următoarelor obiecte de proprietate intelectuală: invenţii,
modele de utilitate, soiuri de plante, rase de animale,
topografii ale circuitelor integrate, mărci de produse
şi mărci de servicii, denumiri de origine a produselor, desene şi modele industriale, obiecte ale dreptului de autor şi drepturilor conexe, alte obiecte de
proprietate intelectuală (know-how, goodwill etc.).
Conform Codului civil, dreptul de proprietate
este dreptul unei persoane de a se bucura şi dispune de un bun în mod exclusiv şi absolut, însă în limitele determinate de lege. Dreptul de proprietate
este dreptul real, principal, care conferă titularului
atributele de posesie, folosinţă şi dispoziţie ce
pot fi exercitate în mod absolut, exclusiv şi perpetuu,
cu respectarea limitelor materiale şi juridice.

Posesia reprezintă dreptul de a stăpâni bunul. În
acest sens, este un element de drept, dar nu unul
de fapt (care rezultă din stăpânirea concretă a bunului). Folosinţa cuprinde atât utilizarea bunului,
cât şi „culegerea fructelor” acestuia. Dispoziţia are
două elemente:
▪▪ dispoziţia materială asupra bunului (în cazul
bunurilor corporale, care exprimă posibilitatea de a
modifica forma lucrului, a transforma, distruge sau
consuma substanţa acestuia), şi
▪▪ dispoziţia juridică (ce exprimă posibilitatea înstrăinării în ansamblu sau în parte a dreptului de proprietate).
Evaluarea obiectelor de proprietate intelectuală se efectuează în diverse scopuri. În majoritatea
cazurilor este necesară estimarea valorii de piaţă
a drepturilor depline, însă există cazuri particulare
când se solicită estimarea drepturilor parţiale. Astfel, drepturile parţiale se solicită în cazul transmiterii drepturilor asupra OPI de către întreprindere în
arenda persoanelor terţe; în cazul stabilirii valorii
gajului în vederea creditării; în cazul încheierii contractelor de licenţă sau de cesiune a drepturilor;
pentru stabilirea onorariului în cazul achiziţionării
drepturilor de exploatare a obiectelor de proprietate intelectuală (vezi tabelul).

Evaluarea drepturilor parţiale / limitate
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Destinaţia evaluării

Dreptul evaluat

1

2

Transmiterea drepturilor asupra OPI de către întreprindere în arenda
persoanelor terţe (în cazul permisiunii subarendei)

drept de arendă
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2

Stabilirea valorii gajului în vederea creditării (în cazul comercializării
obiectului gajat)

drept limitat de condiţiile contractului de gaj
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1

Încheierea contractelor de licenţă sau de cesiune a drepturilor
Stabilirea onorariului în cazul achiziţionării drepturilor de exploatare a
obiectelor de proprietate intelectuală

În practică, agenţii economici vor solicita evaluarea drepturilor parţiale doar asupra obiectelor de
proprietate industrială, în virtutea specificului acestora (capacitatea de generare a câştigurilor).
Valoarea dreptului deplin asupra obiectului de
proprietate industrială, în conformitate cu legislaţia
R. Moldova, se apreciază prin însumarea cheltuielilor şi consumurilor totalizate, raportate la data
evaluării cu valoarea prezentă a profiturilor nete potenţiale, conform formulei (1):
(1)

drept de folosinţă

le existente. Mărimea limitărilor depinde de sumele ce urmează a fi rambursate periodic şi durata de
timp rămasă până la rambursarea deplină a creditului. Formula de calcul va fi următoarea (3):
(3)
În care: m – durata rămasă până la rambursarea
deplină a împrumutului; Dt – suma se urmează a fi
rambursată în perioada t; Kt – coeficientul de actualizare a plăţilor.
REFERINŢE

unde Cnz – valoarea cheltuielilor şi consumurilor nesimultane totalizate, raportate la data evaluării, efectuate în perioada creării şi introducerii OPI
în circuitul economic; Pt – profitul net obţinut de
agentul economic în urma utilizării OPI, cu minusul
impozitelor şi plăţilor în anul t; at – suma de amortizare a activelor uzabile care revine OPI în anul t;
Kdt – coeficientul de scont.
În cazul transmiterii obiectului de proprietate
intelectuală în arendă şi permisiunii subarendei, valoarea este determinată de mărimea plăţii de arendă
şi durata contractului. Valoarea dreptului de arendă
asupra OPI va fi determinată conform formulei (2):
(2)
unde Pa – plata de subarendă; m – perioada
până la finele contractului.
În ultimii ani, băncile comerciale acceptă în calitate de gaj obiecte de proprietate intelectuală (în
special, obiecte de proprietate industrială). Ca urmare, pot apărea situaţii când obiectul aflat în gaj
trebuie comercializat. Valoarea unui astfel de obiect
este limitată prin condiţiile contractului încheiat cu
instituţia de creditare. Astfel, valoarea OPI gajat va
fi egală cu valoarea dreptului deplin, minus limitări-

1. Codul Civil al Republicii Moldova nr. 1107XV din 6.06.2002. Monitorul oficial nr. 82-86 din
22.06.2002
2. Regulamentul cu privire la evaluarea obiectelor de proprietate intelectuală. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 783 din 30 iunie 2003
3. Standardele Internaţionale de Evaluare (ediţia 2011)
REZUMAT

Obiectele de proprietate intelectuală (OPI), în
majoritatea lor, nu au formă fizică, însă acordă drepturi şi beneficii economice proprietarului. Volumul
drepturilor şi mărimea beneficiilor potenţiale creează valoarea obiectelor respective. În cazul limitării
drepturilor asupra obiectelor de proprietate intelectuală, se micşorează şi valoarea acestora.
ABSTRACT

Intellectual property objects (IPO), in their majority, have no physical form, but grant rights and
economic benefits to owner. The scope of the rights
and the size of the potential benefits create the value of these objects. If limiting the rights on intellectual property objects, their value also decreases.
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Инновационная деятельность
и патентная активность
населенных пунктов в Украине

|
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Национальной академии наук Украины

И

зучение особенностей территориальной органи-

зации инновационной деятельности в Украине –

непростая задача. Хотя в последние десятилетия теория

инноваций и методология пространственного исследования интенсивно развиваются, отечественные исследователи часто обходят вниманием этот вопрос

Связано

[5, c.35].

это в первую очередь с отсутствием развитых

территориально-инновационных систем, не говоря уже

о их сформировавшейся сети, недостаточным участием
государственной администрации, декларативностью и
формализацией проектов и стратегий, особенно в отношении «курсов развития» и форм территориальной организации [6, c.315].

Тем не менее, инновационный процесс набирает обороты, и, проявляясь на конкретных территориях, вызывает совокупность пространственных и социально-экономических эффектов [2, ������������������������������������������
c�����������������������������������������
.185]. В Украине эти явления главным образом можно охарактеризовать как локальные
(по территориальному уровню проявления), несколько дискретные (по степени внешнего мониторинга) и автономные (по отношению к государственной инициативе). Поэтому возникает
острая необходимость укрепления методологической базы и разработки новых подходов с учетом местной специфики.
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Формированию авторского подхода к исследованию пространственных особенностей
инновационной деятельности предшествовала идея сосредоточить особое внимание на
формирующихся и перспективных локальных
территориально-инновационных системах, которые возникают главным образом за счет местной инициативы и ресурсов [4, ������������������
c�����������������
.160]. Это связано в первую очередь с необходимостью крепкого «локального фундамента», «стартовой площадки» для развития инновационной деятельности. Без активного вовлечения местной инициативы и ресурсов проект рискует стать «болотом для капитала», не принеся ожидаемых социальных эффектов и не повлияв существенно на
развитие хозяйства. Выбор условного пространственного уровня исследования было решено
остановить на «отдельном населенном пункте»,
как на относительно самостоятельном носителе
локальной инициативы, и, одновременно – полигоне для изучения всевозможных проявлений
и эффектов инновационной деятельности. Возник вопрос: что может выступать первичным индикатором повышенной новаторской активности в том или ином населенном пункте?
В основе разработанного подхода лежит
принципиальная связь инновационной деятель-
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населенного пункта, так и на уровне конкретного предприятия.
Объем собранных баз данных за 2007 и 2012
годы составил 13248 и 12849 патентных заявок
соответственно. Анализ указанных баз обнаружил некоторые характерные особенности процесса патентования. В 2007 году заявки поступили из 222-х населенных пунктов, а в 2012 – из 195.
В обоих случаях наблюдается значительная территориальная неравномерность распределения
заявок. Например, в количественном распределении как за 2007, так и за 2012 на первые 20 населенных пунктов, приходится более 85% заявок, причем каждый пункт дает более 100 заявок. С другой стороны, количество пунктов, на
каждый из которых приходится менее 10-ти заявок, превышает 150. Такая общая структура количественного распределения прослеживается
в 2007 и 2012 году. Тройка лидеров (данные за
2012 год): Киев – 5002, Харьков – 1548, Днепропетровск – 646. Что касается абсолютных показателей, ожидаемые результаты подтвердились –
все пункты-лидеры являются крупными городами, преимущественно областными центрами.
Это иллюстрирует взаимосвязь между интенсивностью инновационной деятельности, размерами населенного пункта и его ролью в качестве
общественно-экономического центра.

ности и защиты авторских прав. Путем осуществления патентования разработки автор защищает свою интеллектуальную собственность, следовательно – инновации олицетворяются в патентах. В этом случае, патентная активность различных населенных пунктов, по сути – количество зарегистрированных патентов за определенный период, может служить показателем
развития инновационной деятельности, а распределение патентов в различных отраслях хозяйства соответственно может отобразить ее отраслевую специфику.
Основной задачей на первом этапе исследования было формирование статистической базы
данных за счет обработки патентных заявок, поступивших в Украинский институт промышленной собственности (УИПС) за 2007 и 2012 годы.
Институт является главной структурой в Украине, которая регистрирует патенты на изобретения и промышленные образцы. Заявки содержат всю необходимую при регистрации информацию – специализированную нумерацию, индекс Международной патентной классификации
(МПК, для определения отраслевой принадлежности), описание изобретения, адрес изобретателя, владельца патента или патентного поверенного [8]. Адреса дают возможность определить территориальную привязку, как на уровне

Таблица 1
Отраслевая структура патентования в Украине, 2007 г.
Сельское хозяйство

Пищевая
промышленность

Медицина и фармакология

Химическая
промышленность

Металлургия

778

483

2802

1712

1092

6%

4%

21%

13%

8%

Общее
машиностроение

Транспортное
машиностроение

Электротехническое
машиностроение

Приборостроение

Ядерная техника

1673

707

1048

1561

58

13%

5%

8%

12%

0,4%

Оружие,
подрывные работы

Легкая
промышленность

Горная промышленность

Строительная
промышленность

Итог

163

319

403

449

13248

1%

2%

3%

3%

100%

Что касается лидеров по относительным показателям количества патентов на 1000 человек
населения, среди них резко преобладают села и

поселки городского типа, причем их показатели порой во много раз превышают средние по
Украине (0,283‰) и также отличаются значи-
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тельной неравномерностью. Это связано с разными факторами, например – с функционированием на территории малого населенного пункта исследовательского центра или предприятия (преимущественно – сельскохозяйственного
и биотехнологического профиля), патентование
разработок которого обеспечивают высокие относительные показатели при низкой численности населения. В отдельных случаях значительную роль играют индивидуальные новаторы (с.
Летки) и патентные поверенные (пгт. Таировое).
Отображение отраслевой структуры процесса патентования требует декодирования и
обобщения индексов Международной патентной классификации каждой заявки. По результатам обработки индексы были объединены в 14
условных отраслей: сельское хозяйство, пищевая промышленность, медицина и фармаколо-

гия, химическая промышленность, металлургия,
общее машиностроение, транспортное машиностроение, приборостроение, электротехническое машиностроение, оружие и взрывные работы, ядерная техника, легкая промышленность,
строительная промышленность, горнодобывающая промышленность. Таблицы 1 и 2 иллюстрируют распределение патентных заявок в различных отраслях хозяйства. Отраслевая структура отличается стабильностью, с 2007 на 2012
год существенных изменений в ней не произошло. Наиболее значительные доли характерны
для отраслей медицины и фармакологии, химической промышленности, приборостроения. Существенными являются доли общего машиностроения, электротехнического машиностроения и металлургии.

Таблица 2
Отраслевая структура патентования в Украине, 2012 г.
Сельское хозяйство

Пищевая
промышленность

Медицина и
фармакология

Химическая
промышленность

Металлургия

773

561

2739

1414

941

6%

4%

21%

11%

7%

Общее
машиностроение

Транспортное
машиностроение

Электротехническое
машиностроение

Приборостроение

Ядерная техника

1379

678

1339

1757

30

11%

5%

10%

14%

0,2%

Оружие, подрывные
работы

Легкая
промышленность

Горная промышленность

Строительная
промышленность

Итог

102

312

354

468

12849

0,8%

2%

3%

4%

100%

Заключение. С целью первичного выявления
формирующихся и перспективных локальных
территориально-инновационных систем можно
применить подход, предполагающий осуществление анализа патентной активности по населенным пунктам. Привлечение описанного подхода имеет целью выявить центры повышенной
новаторской активности, проявляющейся через
зарегистрированные патенты.
После определения группы населенных пунктов с повышенной патентной активностью, их
можно изучать как формирующиеся или перспективные локальные территориально-инновационные системы, используя уже иные методы.
Предложенный подход не претендует на само-
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достаточность, но может быть весьма полезным
на первом этапе работы, в частности для сужения выборки населенных пунктов и получения
первого впечатления о специфике новаторства
в конкретных центрах.
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РЕФЕРАТ

ABSTRACT

Статья затрагивает проблематику территориальной организации инновационной деятельности. Предложен и подробно описан авторский
подход в исследовании, который основывается
на осуществлении анализа патентной активности населенных пунктов. Также поданы первые
результаты апробации данного подхода.
Ключевые слова: инновационная деятельность, территориально-инновационная система,
патент, отрасль хозяйства.

The article is devoted to the research of territorial organization of innovative activity. The author’s
approach which is based on the analysis of patenting intensity of settlements is offered and described in details. Also the first results of its approbation are given.
Key words: innovative activity, territorial-innovative system, patent, sector of the economy.
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C

ea mai importantă caracteristică a contemporanietăţii sunt procesele inovaţionale, care au pă-

truns în toate domeniile şi la toate nivelurile realităţii
sociale şi vieţii umane.

În prezent inovaţiile, cu potenţialul lor puternic
de transformare, au intrat în toate sferele societăţii noastre: ştiinţă, educaţie, producţie, au dat viaţă
unor tehnici speciale şi sisteme tehnologice, care
obligă societatea să reevalueze activ fenomene bine
cunoscute şi să se perfecţioneze. O astfel de promovare şi perfecţionare dinamică se reflectă în documentele conceptuale şi strategice ale dezvoltării
societăţii noastre. În ceea ce priveşte ştiinţa, viziunea
strategică de reformare a sistemului de cercetare şi
inovare este bine reflectată în Strategia de dezvoltare a cercetării-inovării 2020: Moldova cunoaşterii.
Strategia în sfera cercetării şi inovării a Republicii
Moldova până în anul 2020 este elaborată de Academia de Ştiinţe a Moldovei în baza următoarelor
documente:
▪▪ Codul Republicii Moldova cu privire la ştiinţă
şi inovare nr. 259 din 15 iunie 2004;
▪▪ Legea cu privire la aprobarea Strategiei Naţionale de Dezvoltare „Moldova 2020” nr. 166 din
11.07.2012;
▪▪ Planul de acţiuni al Guvernului pentru anii
2012-2015;
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▪▪ Hotărârea Guvernului nr. 33 din 11 ianuarie
2007 „Cu privire la regulile de elaborare şi cerinţele
unificate faţă de documentele de politici”;
▪▪ Legea nr. 317 din 18.07.2003 „Cu privire la actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi
ale administraţiei publice centrale şi locale”.
Această strategie a fost elaborată ţinând cont de
asigurarea coerenţei şi complementarităţii politicilor ştiinţifice cu politicile europene, însă reieşind
din particularităţile Republicii Moldova. A fost, de
asemenea, utilizat şi principalul document de politică: Programul de activitate pentru anii 2011-2014
„Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare”, care a stabilit direcţiile generale de dezvoltare
a ţării şi a identificat premisele pentru elaborarea
acestei strategii.
Strategia de dezvoltare a cercetării şi inovării
până în anul 2020 este bazată pe viziunea de dezvoltare a sistemului cercetării şi inovării pentru perioada de până în anul 2020, dezvoltată în cadrul
proiectului „Foresight – FOR MOLDOVA”, la care au
participat 400 de experţi naţionali şi internaţionali.
În cadrul acestui proiect au fost identificate şi clasificate/sistematizate o serie de probleme şi constrângeri, cu care se confruntă sectorul cercetării şi
inovării din Republica Moldova.
În prezenta Strategie este evaluată situaţia actuală şi potenţialul de dezvoltare în domeniul ştiinţei

				

2) identificarea şi managementul priorităţilor de
cercetare;
3) dialogul continuu între ştiinţă şi societate, diseminarea cunoştinţelor şi implementarea realizărilor
cercetărilor ştiinţifice în practică;
4) internaţionalizarea cercetărilor, integrarea în
spaţiul ştiinţific al UE şi creşterea importanţei internaţionale;
5) managementul sferei ştiinţifice în baza unui model coerent, axat pe eficienţă şi competitivitate.
Pentru elaborarea prezentei strategii, în perioada 2010-2011 a fost efectuată o analiză detaliată a
situaţiei din sfera cercetării şi inovării din Republica
Moldova, realizată de un grup de experţi internaţionali din cinci ţări. În procesul analizei sistemului de
inovare din ţară au fost identificate punctele forte şi
punctele slabe ale sectorului de cercetare şi inovare.
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şi inovării în ţară, sunt analizate punctele tari, punctele slabe, oportunităţile şi ameninţările, priorităţile
strategice în domeniul cercetărilor ştiintifice inovaţionale, sunt identificate măsurile care trebuie întreprinse pentru a contribui/promova dezvoltarea
inovaţională a ţării.
Scopul realizării strategiei este de a dezvolta
un sistem, care poate crea baza ştiinţifică pentru
sporirea competitivităţii economiei naţionale şi ridicarea nivelului de bunăstare a populaţiei.
Pentru realizarea acestui obiectiv, au fost identificate cinci sarcini cheie, defalcate în mai multe
sarcini specifice. Sarcinile cheie sunt orientate asupra unor asemenea probleme, existente în prezent,
cu soluţionarea lor ulterioară, precum:
1) dezvoltarea potenţialului uman, instituţional şi
de infrastructură;

Analiza SWOT a sferei cercetării şi inovării

Puncte forte:
1) Existenţa potenţialului ştiinţific calificat (în cadrul Academiei
de Ştiinţe a Moldovei – 52 de organizaţii în sfera ştiinţei şi inovării, inclusiv universităţi şi alte instituţii);
2) Existenţa unor cercetători de înaltă calificare, care aparţin
şcolilor ştiinţifice fundamentale;
3) Existenţa infrastructurii de cercetare (resurse tehnice şi materiale – laboratoare, echipament, competenţe informatice),
oferite de către Academia de Ştiinţe a Moldovei;
4) Pregătirea tinerilor cercetători prin studii doctorale şi postdoctorale în cadrul universităţilor şi organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării;
5) Accesul la programele de cercetare internaţionale (statutul
de ţară asociată în cadrul celui de-al 7-lea Program Cadru);
6) Existenţa granturilor bilaterale (Franţa, Germania, Italia, Rusia, România, Belarus);
7) Priorităţile şi direcţiile cercetărilor ştiinţifice şi inovaţiilor
sunt determinate de către comunitatea ştiinţifică a Republicii
Moldova;
8) Priorităţile naţionale ale sectorului cercetării şi inovării corespund celor europene;
9) Rolul de coordonator al comunităţii ştiinţifice, bazat pe principiul autonomiei şi autogestiunii.

Puncte slabe:
1) Exodul cadrelor ştiinţifice de înaltă calificare;
2) Îmbătrânirea potenţialului ştiinţific uman;
3) Resurse financiare, tehnologice şi umane limitate pentru
promovarea rezultatelor ştiinţifice moldave în străinătate;
4) Legături de cooperare slabe între cercetarea ştiinţifică, educaţie şi sectorul productiv;
5) Asigurarea slabă cu infrastructura de cercetare necesară
pentru elaborarea şi realizarea proiectelor internaţionale;
6) Experienţa modestă de participare în cadrul proiectelor internaţionale mari, în special în colaborare cu partenerii europeni;
7) Promovarea insuficientă a savanţilor din Republica Moldova
în afara ţării;
8) Stimularea insuficientă a cercetătorilor pentru participarea
în cadrul proiectelor naţionale şi internaţionale;
9) Un număr mic de publicaţii ştiinţifice ISI;
10) Semnificaţia/importanţa insuficientă a ştiinţei autohtone
în plan internaţional.

Posibilităţi:
1) Existenţa cadrului legislativ naţional, care prevede salarizarea în cadrul proiectelor internaţionale, identică cu cea europeană;
2) Posibilităţi de participare în cadrul noului Program Cadru al
UE (Orizont 2020);
3) Extinderea cooperării internaţionale prin consolidarea potenţialului ştiinţific autohton (programe de cercetare şi mobilitate, granturi, stagii);
4) Participarea diasporei ştiinţifice la creşterea nivelului de eficienţă ştiinţifică.

Riscuri:
1) Reducerea finanţării sferei ştiinţei şi inovării;
2) Reducerea alocărilor financiare pentru programele şi granturile bilaterale;
3) Nivelul scăzut de participare în cadrul programelor de cercetare ştiinţifică;
4) Încrederea, interesul şi cererea scăzută din partea sectorului
antreprenorial al economiei faţă de implementarea rezultatelor ştiinţifice;
5) Nivelul şi calitatea joasă ale proiectelor prezentate la concurs în cadrul programelor, fondurilor şi altor instrumente financiare internaţionale;
6) Atractivitatea scăzută a profesiei de cercetător;
7) Îmbătrânirea infrastructurii de cercetare.
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În ceea ce priveşte distribuţia pe vârste a salariaţilor din sectorul cercetării şi inovării, ponderea
cercetătorilor cu vârsta de peste 65 de ani a crescut
de la 4,8% în anul 1999 până la 14,2% în 2010 (de
3 ori), în timp ce ponderea cercetătorilor cu vârsta
între 35-45 de ani a scăzut semnificativ de la 26,5%
în anul 1999 până la 15% în 2010 (de 1,8 ori). Deci,
în prezent aproape un sfert îl constituie savanţii
cu vârsta de pensionare. În acelaşi timp, ponderea

doctorilor habilitaţi cu vârsta de peste 65 de ani a
crescut de la 27,1% în anul 1999 până la 45,5% în
2010, iar numărul celor având vârsta cuprinsă între
36-45 de ani şi 46-55 de ani a scăzut de 2,5 ori şi,
respectiv de 1,7 ori. Ponderea doctorilor în ştiinţe
cu vârsta de peste 65 de ani a crescut de la 6,5%
în anul 1999 până la 16,9% în 2010, sau de 2,6 ori,
iar ponderea doctorilor în ştiinţe cu vârsta cuprinsă
între 36-45 de ani şi 46-55 de ani a scăzut de 1,2 ori.

										

Tabelul1
Evoluţia numărului cercetătorilor din sfera ştiinţei şi inovării în Republica Moldova

Anul

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Doctori habilitaţi
(total)

162

169

176

180

244

342

420

405

418

450

441

Doctori în ştiinţe
(total)

576

560

554

540

722

1095

1300

1356

1398

1453

1450

În sectorul cercetării şi inovării se observă o pondere scăzută a echipamentelor noi – în total 38%.
Rămâne semnificativă ponderea echipamentelor
cu termenul de exploatare de peste 10 ani, care
constituie circa 42% din toate echipamentele, de
aceea este nevoie de a depune eforturi pentru renovarea lor. Asupra nivelului scăzut de investiţii în
echipamente, efectuate în perioada de până la introducerea Codului cu privire la ştiinţă şi inovare,
indică ponderea relativ mică a echipamentului cu
termenul de exploatare de 6-10 ani (20%). Există
diferenţe semnificative între organizaţiile din sfera
ştiinţei şi inovării: instituţiile în domeniul biologiei,
chimiei, fizicii şi ingineriei au echipamente mai valoroase.
Probleme, care trebuie soluţionate cu participarea statului prin realizarea prezentei Strategii
Problemele identificate în sectorul cercetării şi
inovării pot fi clasificate în mai multe categorii:
1) Probleme de personal:
a. necesitatea consolidării potenţialului uman
cu cadre, capabile de a realiza cercetări de nivel
mondial;
b. vârsta medie mare a cercetătorilor din sfera
cercetării şi inovării;
c. un număr nu prea mare de tineri cercetători,
care nu asigură continuitatea şcolilor ştiinţifice;
d. prestigiul scăzut al carierei de cercetător în
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condiţii incerte de dezvoltare a carierei în sectorul
autohton al cercetării şi inovării etc.
2) Problemele potenţialului instituţional al organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării:
a. structuri organizatorice, care funcţionează în
condiţii de finanţare din surse de stat, în cea mai
mare măsură în baza granturilor instituţionale, şi într-o măsură mai mică – în bază de concurs;
b. rolul insuficient promovat/manifestat al laboratoarelor de cercetare.
3) Infrastructura învechită, care nu corespunde cerinţelor moderne pentru anumite domenii de cercetare.
4) Probleme financiare, care sunt dispersate într-o
gamă largă de direcţii/domenii. Acest lucru nu permite de a crea o masă critică, chiar şi în domeniile
care dispun de potenţial şi posibilităţi semnificative.
5) Lipsa relaţiilor strânse dintre principalii participanţi la procesul de cercetare şi inovare. Proiectele de
cercetări ştiinţifice, elaborate în baza potenţialului
existent, de multe ori nu se adresează nevoilor societăţii.
6) Relaţii slabe cu sectorul privat. Aceste relaţii se
reduc la câteva posibilităţi, care se realizează prin
transferul cunoştinţelor şi doar în câteva cazuri –
prin transferul de tehnologie.
7) Nu sunt utilizate pe deplin oportunităţile celui
de-al 7-lea Program Cadru. Modest sunt utilizate fondurile în cadrul programelor internaţionale.

Ce măsuri trebuie întreprinse pentru soluţionarea problemelor enumerate şi realizarea cu
succes a obiectivelor Strategiei?
Desigur, este necesar un set de măsuri, printre
care, în opinia noastră, prioritare sunt următoarele:
1) Finanţarea. Pentru finanţarea realizării Strategiei de dezvoltare a ştiinţei şi inovării vor fi utiliza-

te mijloace financiare de stat şi private naţionale,
precum şi mecanisme internaţionale de finanţare şi
asistenţă tehnică externă.
Mecanismele naţionale de finanţare:
– finanţarea din surse de stat în cadrul bugetului
de stat, inclusiv, veniturile din prestarea serviciilor;
– finanţarea privată;
– investiţii private în dezvoltarea infrastructurii
de cercetare şi inovare;
– parteneriatul public-privat în sfera cercetării şi
inovării.
Finanţarea în cadrul bugetului de stat se va
efectua în mod transparent (în bază de concurs) cu
participarea experţilor independenţi, inclusiv din
străinătate.
Mecanismele internaţionale de finanţare şi asistenţa tehnică externă. Pentru finanţarea activităţilor în sfera cercetării şi inovării vor fi atrase pe larg
fondurile internaţionale (în special europene). Se va
utiliza potenţialul de integrare europeană în sfera
cercetării şi inovării, orientat asupra stimulării creşterii economice a ţării, participând în cadrul unui şir
de programe de finanţare ale Uniunii Europene, şi
anume: Programul-cadru al UE pentru cercetare şi
inovare „Orizont 2020”, precum şi programele regionale şi internaţionale de finanţare a cercetării şi
inovării. Vor fi utilizate activ posibilităţile de susţinere şi stimulare a activităţii inovaţionale, propuse
de către organizaţiile străine şi internaţionale, cum
sunt UNECE, UNIDO, programul Comisiei Europene
TAIEX şi TWINNING, OCEMN, Science and Technology Center in Ukraine (STCU), SCOPES (cooperare
ştiinţifică şi tehnică între ţările din Europa de Est şi
Elveţia), programul NATO „Ştiinţa pentru Pace şi Securitate” etc. De o importanţă deosebită este noul
program-cadru pentru cercetare al UE „Orizont
2020”, care constituie principalul instrument financiar de realizare a programului european „O Uniune a Inovării”. Programul are drept scop asigurarea
competitivităţii globale şi reuneşte întreaga structură de distribuţie a fondurilor UE pentru cercetare
şi inovare în cadrul unui singur program. Fondurile
disponibile în cadrul programului se cifrează la 80
miliarde de euro şi vor fi utilizate în perioada anilor
2014-2020.
2) Crearea condiţiilor pentru implicarea în procesul cercetărilor ştiinţifice a tinerilor talentaţi.
3) Asigurarea trecerii la utilizarea metodelor şi

Intellectus 4/2013

|

INOVARE ŞI TRANSFER TEHNOLOGIC/
INNOVATION AND TEHNOLOGY TRANSFER

8) Există un număr mic de publicaţii ISI pe teme
legate de inovare.
9) Modelul vechi funcţional de management al
sectorului de cercetare (bazat pe modelul aprobat
în anul 2004), în prezent necesită a fi modernizat.
Problemele specifice de management sunt următoarele:
a. concentrarea funcţiilor, care determină politica, finanţarea şi evaluarea cercetărilor ştiinţifice;
b. managementul conservativ al instituţiilor în
sfera ştiinţei şi inovării;
c. managementul imperfect al activelor existente, inclusiv al infrastructurilor de cercetare ştiinţifică;
d. competitivitatea scăzută a accesului la finanţare, care se reduce şi prin lipsa accesului liber al
sectorului privat la mijloacelor financiare ale sectorului de cercetare din surse de stat;
e. competitivitatea scăzută a proiectelor de cercetări ştiinţifice în cadrul concursurilor naţionale,
condiţionată de limitarea inadecvată a participării
la concurs şi accesul organizaţiilor din sectorul privat la sursele financiare de stat;
f. mecanismele imperfecte de finanţare a cercetărilor, în special instituţionale, bazate nu pe eficienţă, ci pe necesităţi.
10) Lipsa parteneriatului cu societatea, bazat pe
rezultate, inclusiv cu mediul de afaceri, care asigură
cofinanţarea şi, astfel, reducerea finanţării din surse
de stat.
11) Utilizarea insuficientă de către organizaţiile din
sfera cercetării şi inovării a posibilităţilor de finanţare
suplimentară prin realizarea proiectelor de transfer
tehnologic.
12) Sistemul complex de raportare este prea birocratic şi complicat, iar statistica utilizată nu asigură
informarea completă a societăţii.
13) Slaba implicare în procesul de planificare şi selectare a priorităţilor şi sarcinilor, precum şi în procesul de evaluare a rezultatelor partenerilor societăţii
civile, precum şi partenerilor din rândul organelor
de administraţie centrale şi locale.
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tehnologiilor moderne, orientate asupra dezvoltării
durabile şi creşterii creativităţii şi cunoştinţelor în
sfera inovării.
4) Actualizarea conţinutului programelor în domeniul educaţiei, ţinând cont de nivelul mondial al
cunoştinţelor tehnologice şi ştiinţifice (în special în
domeniul ingineriei şi tehnologiilor inovaţionale).
5) Participarea reprezentanţilor antreprenoriatului tehnologic (high-tech), a cercetătorilor şi inventatorilor la dezvoltarea şi realizarea programelor
curiculare în cadrul învăţământului superior.
6) Organizarea şi motivarea stagiilor în străinătate pentru formarea specialiştilor şi acumularea
experienţei avansate.
7) Aprofundarea cooperării cu reţelele europene de educaţie şi cercetare (GEANT) şi alte asociaţii
naţionale pentru cercetare şi educaţie (NREN) pentru asigurarea condiţiilor favorabile de dezvoltare a
sectorului cercetării şi inovării şi educaţiei publice,
extinderea infrastructuri electronice optice NREN în
toată ţara, de la nord la sud, cu noduri operaţionale
în Chişinău, Bălţi, Cahul şi Comrat.
8) Asigurarea condiţiilor egale pentru interacţiunea tuturor instituţiilor de cercetare şi educaţionale
din ţară.
9) Dezvoltarea potenţialului managerial la toate
nivelurile de administrare a organizaţiilor din sfera
ştiinţei şi inovării.
10) Optimizarea structurii organizaţiilor în sfera
ştiinţei şi inovării.
11) Implementarea politicii în domeniul comunicaţiilor electronice, tehnologiilor informatice şi
serviciilor bazate pe cunoaştere (sciento-intensive).
12). Asigurarea compatibilităţii aplicaţiilor de
cercetare prin intermediul aplicaţiilor electronice.
13) Creşterea vitezei de penetrare a conexiunilor
în bandă largă, la nivelul instituţiilor.
14). Modernizarea infrastructurii de cercetări ştiinţifice, inclusiv a laboratoarelor de cercetare.
Principalul instrument pentru implementarea Strategiei este Planul de acţiuni, care va implica toate
părţile interesate pentru a îmbunătăţi condiţiile şi
organizarea proceselor de cercetare şi realizarea
eficienţei şi competitivităţii sferei de cercetare şi
inovare.
Realizarea Strategiei se preconizează de a fi efectuată în patru etape:
1) elaborarea cadrului normativ;
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2) aprobarea cadrului normativ;
3) reformarea organizatorică a sistemului de administrare a sectorului cercetării şi inovării;
4) creşterea eficienţei sectorului cercetării şi inovării.
Totodată, la fiecare etapă vor fi determinate rezultatele care trebuie să fie realizate. Finalizarea şi
calendarul realizării fiecărei etape în detaliu sunt
expuse în Planul de acţiuni adoptat pentru realizarea Strategiei.
CONCLUZII

1. În conformitate cu Strategia de dezvoltare a
cercetării şi inovării, vor fi revizuite principiile de
evaluare a calităţii şi eficienţei proceselor de cercetare şi inovare, precum şi sistemul de raportare a realizărilor, care influenţează asupra creşterii competitivităţii cercetărilor ştiinţifice şi mobilităţii cadrelor
pe piaţa mondială. Strategia vizează, în primul rând,
utilizarea eficientă a potenţialului intelectual şi
creşterea lui permanentă prin stimularea inovării,
consolidarea capitalului uman şi atragerea tinerilor
cercetători, dezvoltarea potenţialului de cercetare
în şcoli şi universităţi etc.
2. Realizarea Strategiei de dezvoltare a cercetării
şi inovării prevede organizarea unui proces continuu de monitorizare şi evaluare a activităţii ştiinţifice şi inovaţionale. Monitorizarea şi evaluarea se
face în baza indicatorilor propuşi de către Academia
de Ştiinţe a Moldovei şi Biroul Naţional de Statistică,
precum şi printr-o cercetare selectivă, realizată de
către instituţiile de cercetare în conformitate cu indicatorii de evaluare a performanţelor activităţilor
de cercetare „Tabelul inovaţiilor (secţiunea Ştiinţa)”
în statele membre ale Uniunii Europene.
3. Realizarea Strategiei depinde de mai mulţi factori interni şi externi. Principali, pentru implementarea cu succes a Strategiei, sunt următorii: creşterea/declinul economic; condiţiile crizei/recuperării
economice; tendinţele de dezvoltare; dominaţia
anumitor sectoare.
4. Reformele, măsurile prevăzute pentru realizare în cadrul Strategiei, vor duce la realizarea tuturor
aspectelor legate de cercetare. Acest lucru va contribui la schimbarea substanţială a modelului existent de administrare a sferei cercetării şi inovării,
introducerea noilor modele de finanţare a cercetă-
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rii şi inovării, crearea de oportunităţi şi condiţii de
participare a mediului de afaceri în infrastructura şi
activele sferei ştiinţifice, inclusiv financiare.
5. Se preconizează ca în sectorul de cercetare şi
inovare al Republicii Moldova, către anul 2020, să se
efectueze managementul priorităţilor de cercetare
pentru interacţiunea eficientă cu societatea şi sectorul privat, implementarea rezultatelor şi difuzarea
cunoştinţelor.
6. Internaţionalizarea cercetării şi integrarea în
Spaţiul European de Cercetare va deveni prioritate
pentru politica de administrare a cercetării, care se va
concentra pe eficienţă şi competitivitate cu un potenţial uman, instituţional şi de infrastructură adecvat.

Inovaţiile, cu potenţialul lor puternic de transformare, au intrat în toate sferele societăţii noastre – ştiinţă, educaţie, producţie –, au dat viaţă
unor tehnici speciale şi sisteme tehnologice care
obligă societatea să reevalueze activ fenomene
bine cunoscute şi să se perfecţioneze. O astfel de
promovare şi perfecţionare dinamică se reflectă în
documentele conceptuale şi strategice ale dezvoltării societăţii noastre. În ceea ce priveşte ştiinţa,
viziunea strategică de reformare a sistemului de
cercetare şi inovare este bine reflectată în Strategia
de dezvoltare a cercetării-inovării 2020: Moldova
cunoaşterii.
ABSTRACT

Innovations, with their strong transformation
potential, penetrated into all spheres of our society - science, education, production -, gave birth to
special techniques and technological systems that
make the society to actively reassess well-known
phenomena and to perfect itself. Such a dynamic
promotion and improvement is reflected in the
conceptual and strategic documents of the development of our society. Regarding science, strategic
vision to reform the research and innovation system
is well reflected in the Research and Innovation Development Strategy 2020: Moldova of Knowledge.
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Dezbateri: modificări la Legea
învăţământului. De ce fel de doctorat
are nevoie Republica Moldova?

|

acad. Valeriu

CANŢER,

Consiliului Naţional
pentru Acreditare şi Atestare (CNAA)
preşedintele

Î

ntrebarea formulată în titlu ne -a fost prilejuită de
lansarea unor noi proiecte de acte legislative care vi-

zează procesul de studii doctorale şi îndeosebi aprobarea
în prima lectură, de către

Legea învăţământului.

Parlament, a modificărilor la

Nu e cazul să discutăm actualitatea acestora, mai
ales ţinând seama de faptul că Republica Moldova
este parte a procesului Bologna încă din anul 2005,
ceea ce presupune schimbări majore inclusiv în
legislaţia din domeniu. Nu dorim să analizăm nici
măcar oportunitatea unor modificări într-un act
normativ din anul 1995, deşi ar fi logic să se desfăşoare mai întâi o discutare şi aprobare a strategiei
educaţiei, lansată recent, după care să fie adoptată
o lege nouă sau un cod ce ar transpune obiectivele
strategice în mecanisme legislative. Concomitent, ar
fi necesară actualizarea Codului cu privire la ştiinţă şi
inovare în baza Strategiei, propusă recent de Academia de Ştiințe, și în corelație cu proiectele legislației
educaționale. În contextul examinării și aprobării concomitente a cadrului legislativ în sistemele
de educație și cercetare, menționăm că în această
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vară, în Franța, a fost lansată reforma educației universitare și cercetării în baza unei legi integrate a
învățământului superior și a științei.
Dar întrucât mecanismul modificării Legii învăţământului a fost pornit, în acest articol vom încerca să analizăm completările propuse în domeniul
doctoratului și să expunem o viziune în corelație cu
evoluția acestui segment al educației și cercetării
în Europa și cu bunele tradiții de la noi. În contextul dat, un filozof spunea că tradiția fără schimbare
este o fundătură, iar schimbarea fără tradiție este o
nebunie. Pe noi ne preocupă anume în ce măsură
schimbările legislative vor contribui la creşterea
calităţii studiilor doctorale și ancorarea lor mai profundă în cercetare pentru a deveni o interfață coerentă dintre învățământul superior și cercetare.
Doctoratul reprezintă cea de-a treia treaptă a
învăţământului superior şi acest lucru se propune
ca să fie, în sfârşit, consfinţit prin lege. Ceea ce ar
trebui să conştientizeze factorii de decizie ţine de
faptul că această treaptă a învăţământului, faţă de
celelalte, este una specifică, extrem de importantă
într-o societate modernă. Doctoratul – „învăţare

să fie prevăzut în legislaţie doctoratul la distanţă şi
doctoratul extern pentru persoanele care îşi pregătesc tezele de doctorat de sine stătător, în urma
aprobării temelor şi conducătorilor la senatul sau
consiliul ştiinţific al instituţiei (varianta de competitor din trecut). În prezent, conform registrului
CNAA, în Republica Moldova peste 3 mii de persoane lucrează asupra tezelor de doctorat (cu teme
aprobate în ultimii 10 ani) şi nu au statut de doctoranzi. Ar fi neraţional să nu legiferăm această formă
de doctorat pentru dezvoltarea resurselor umane.
În categoria respectivă ar putea accede și o parte
din persoanele care după prima etapă a doctoratului n-au fost promovate în a doua, însă continuă activitatea de cercetare în institute sau universități în
cadrul unor proiecte naționale sau internaționale.
Studiile doctorale la nivel european sunt apreciate ca un izvor de cunoştinţe noi şi de instruire a persoanelor înalt calificate, ambele fiind cruciale pentru dezvoltarea unei societăţi prospere, considerate
drept factor critic în acoperirea a cel puţin 1 milion
de noi locuri de muncă de cercetare în UE până în
anul 2020, precum şi în realizarea obiectivelor Uniunii Inovării. În acest sens, au fost aprobate mai multe documente europene în sprijinul creşterii calităţii
studiilor doctorale, de la cele 10 principii Salzburg
până la ultimul raport al Comisiei Europene dedicat
studiilor doctorale. În acest raport, aprobat la 27 iunie 2011, se dezvoltă o abordare comună a doctoratului şi se fac următoarele recomandări: asigurarea
masei critice; formarea competenţelor transferabile
în cadrul programelor de studii; respectarea principiilor Cartei Europene a Cercetătorului şi a Codului
în domeniu; asigurarea doctoranzilor cu cunoştinţe
şi capacităţi pentru a depăşi hotarele disciplinelor
ştiinţifice în vederea utilizării unor idei şi metode
noi; încurajarea tinerilor să efectueze o parte din
cercetări în centrele ştiinţifice performante din
străinătate; sprijinirea doctoranzilor ca o parte din
timpul destinat studiilor să-l consacre obţinerii unor
deprinderi de lucru la întreprinderi. După părerea
noastră, stabilirea unor mecanisme care ar conduce la îndeplinirea acestor recomandări, precum și
lichidarea unor carențe evidente din Regulamentul
privind organizarea şi desfăşurarea doctoratului şi
postdoctoratului, aprobat de Guvern în 2008, trebuie prevăzute prin modificarea cadrului legislativ
în domeniu. În caz contrar, se va schimba doar ter-
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prin cercetare” – presupune din start o simbioză a
educaţiei şi a cercetării, având şi trăsături distincte
faţă de procesul tradiţional de instruire din sistemul
naţional de educaţie. La nivel european, această
particularitate este acceptată, doctoratul fiind recunoscut ca verigă ce conectează Spaţiul European
al Învăţământului Superior cu Spaţiul European al
Cercetării. În modificările propuse la Legea învăţământului e specificat doar că programelor de studii
superioare de doctorat le corespund 180 de credite.
Şi atât referitor la structura lor.
Ultimele tendinţe în organizarea doctoratului pe
plan internaţional vizează delimitarea a două etape: programul de studii şi programul de cercetare.
Considerăm că este necesar ca şi în Republica Moldova să fie prevăzute două componente distincte
ale doctoratului: un program de pregătire, bazat pe
studii avansate, care se va desfăşura în cadrul şcolii
doctorale, şi un program individual de cercetare ştiinţifică sau creaţie artistică ce se va derula în oricare
instituţie de învăţământ sau de cercetare (inclusiv
din străinătate) – parte componentă a şcolii doctorale sau parteneră în baza unor acorduri. Propunem
ca primei etape să-i corespundă 60 de credite și
finanțarea ei să se producă din bugetul educației,
iar la finalizarea acesteia doctorandului să-i fie eliberată o diplomă de studii avansate, cum se face în
mai multe ţări europene – Franţa, Spania, Italia etc.
Trecerea la a doua etapă a doctoratului ar trebui să
se efectueze în urma susţinerii de către doctoranzi
a unor proiecte elaborate de cercetare doctorală, în
bază de concurs. În temeiul acestei selecții, din 3-4
doctoranzi se va alege unul, căruia i se acordă un
grant de doctorat în valoare de 40-50 mii de lei din
resursele alocate cercetării. La această etapă doctorandului i se acordă statut de cercetător-stagiar cu
o remunerare de cel puțin 2,5 mii lei lunar. Ținând
cont de aceasta, precum și de faptul că este dificil
de transformat activităţile de cercetare în credite,
graţie specificului activităţii ştiinţifice, lipsei lucrărilor metodologice la subiectul dat, suntem rezervaţi
în ceea ce priveşte atribuirea unor credite de studii
la etapa a doua. Subliniem că în majoritatea universităţilor europene pe care le-am analizat cea de-a
doua componentă a doctoratului nu se cuantifică
în credite.
Considerăm necesar, de asemenea, ca în afară
de studiile cu frecvenţă la zi şi cu frecvenţă redusă,
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minologia aplicată, structurile, forma, dar nu esenţa
studiilor doctorale.
Conform modificărilor propuse în legislaţia naţională, studiile doctorale se vor desfăşura în şcoli
doctorale care, potrivit proiectului de lege, pot fi
organizate în orice instituţie de învăţământ superior sau de cercetare. În opinia noastră, majoritatea
instituţiilor de la noi nu au capacităţile necesare
pentru a-şi crea propriile şcoli doctorale, dacă ţinem
cont de unul din principiile europene de bază în organizarea studiilor doctorale: asigurarea unei mase
critice. De fapt, există și aspectul racordării la Carta
Bologna: dacă doctoratul este a treia treaptă de studii universitare, atunci cum pot fi organizate școli
doctorale în Institutele de cercetare? În prezent, în
Republica Moldova avem 50 de instituţii cu drept
de activitate de doctorat, la o astfel de instituţie revin în medie câte 9 doctoranzi admişi anual. Având
în vedere faptul că de multe ori aceştia reprezintă
domenii şi specialităţi ştiinţifice diferite, este foarte
dificil de organizat cursuri avansate pentru doctoranzi şi de dezvoltat competenţele moderne ale
unui cercetător, dar și de creat o infrastructură și
un sistem satisfăcător de asigurare a calității. Prin
urmare, soluţia optimă pentru Republica Moldova
o vedem în crearea unor şcoli doctorale naţionale, care ar reuni instituţii de învăţământ superior
şi institute de cercetare-dezvoltare sub formă de
consorţiumuri, oferind astfel o îmbinare între cercetare şi educaţie, ceea ce reprezintă, de fapt, esenţa
studiilor doctorale. Doar prin crearea unor structuri relativ mari s-ar putea beneficia de avantajele
şcolilor doctorale (reunirea diferitelor discipline
într-un domeniu de studiu specific; promovarea
interdisciplinarităţii în abordarea întrebărilor şi
problemelor de cercetare; furnizarea unui spaţiu
pentru promovarea experienţelor şi cunoştinţelor;
pregătirea doctoranzilor pentru piaţa muncii prin
dezvoltarea de contracte şi parteneriate cu actori
socio-economici; sporirea posibilităţilor de mobilitate, colaborarea internaţională şi interinstituţională; o asigurare mai bună a calităţii şi monitorizarea
rezultatelor). În contextul școlilor doctorale, ar fi
binevenit parteneriatul internațional, mai ales, sub
aspectul capacităților reduse de cercetare de la noi
(echipamente, tehnologii etc.).
O problemă majoră pentru Republica Moldova o
constituie numărul mic de doctoranzi, respectiv, al
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celor care susţin teze de doctorat. Numărul doctoranzilor la 100 mii de locuitori, un indicator relevant
ce reflectă politicile în domeniul ştiinţei şi educaţiei
la nivel naţional, este cel mai înalt în ţările nordice,
Elveţia, SUA. Republica Moldova are una din cele
mai mici valori ale indicatorului (circa 45), de două
ori mai puţin decât Franţa, de 3 ori mai puţin decât
Norvegia, de 4 ori mai puţin decât Estonia şi de peste 7 ori mai puţin decât Finlanda.
Conform numărului de grade ştiinţifice conferite
anual la 100 mii de locuitori în perioada 2004-2011,
Republica Moldova depăşeşte în Europa doar 4 ţări
cu aproape 6 grade ştiinţifice, în timp ce majoritatea ţărilor europene înregistrează valori de peste 15
grade ştiinţifice, iar Germania, Suedia şi Elveţia – de
peste 30. Valoarea redusă a acestui indicator în Republica Moldova se explică atât prin numărul mic
de doctoranzi, cât şi prin rata scăzută de susţinere a
tezelor, cauzată de baza financiară şi materială insuficientă pentru efectuarea cercetărilor şi obţinerea
rezultatelor ştiinţifice relevante; nivelul scăzut de
competenţe ale studenților admiși la doctorantură;
timpul redus dedicat cercetării; lipsa unor perspective economice atractive pentru cercetători după
finisarea doctoratului. Astfel, sub aspect financiar,
în ultimii ani pentru desfășurarea activității de pregătire a celor peste 900 de doctoranzi cu locuri de
la buget s-au alocat 12-13 milioane de lei, adică în
jur de 13-14 mii lei per doctorand, bursa fiind de
700-800 lei. Cum putem să cerem în acest caz o dedicare completă cercetării, ceea ce presupune doctorantura, dacă bursa este cu mult mai mică decât
coșul minim de consum, iar pentru procesul de cercetare în particular se alocă zero bani. Mecanismul
de granturi doctorale propus mai sus ar soluționa
parțial problema, chiar și sub aspectul mobilităților.
În țările UE, bunăoară, școlile doctorale sunt obligate să asigure pe perioada doctoratului un stagiu în
altă țară de cel puțin 6 luni.
Având în vedere numărul de doctoranzi din
prezent şi rata susţinerilor, pentru a atinge nivelul
actual al unor ţări medii europene, conform indicatorului „grade ştiinţifice conferite anual”, numărul
doctoranzilor din Republica Moldova ar trebui să
fie majorat de cel puţin 3-4 ori. S-ar părea, la prima
vedere, că această solicitare este exagerată. Însă
trebuie să ținem cont de criteriul competitivităţii:
chiar și în țările UE, în cazul cel mai bun, doar un

port), structurii actuale a cercetătorilor, dar nici nu
reflectă competitivitatea domeniilor ştiinţifice din
Republica Moldova la nivel internaţional. Astfel, în
perioada 1996-2010, în primele 4 domenii după
numărul de grade ştiinţifice conferite (medicină,
economie, drept, pedagogie), însumând împreună
57,4% din totalul gradelor, au fost publicate doar
4,6% din totalul articolelor cercetătorilor moldoveni.
Revenind la programele de studii doctorale, salutăm în proiectul de lege instituirea doctoratului
profesional. Totuşi, în modificările propuse, nu este
dată o definiţie şi elemente clare care îl deosebesc
de cel ştiinţific. În plus, el este limitat la domeniile
artelor şi sportului. În lume, însă, cele mai multe
programe de doctorat profesional sunt în domeniul
educaţiei, în administrarea afacerilor şi în inginerie,
dar se întâlnesc şi în medicină, psihologie, ştiinţe
biologice, sociale etc. Considerăm că şi în Republica
Moldova ar trebui să existe posibilitatea de a efectua cercetări şi studii avansate care să contribuie
semnificativ la cunoaşterea şi dezvoltarea practicii
în diferite domenii profesionale. Aceasta ar permite
antrenarea în cercetare a practicienilor din aceste
domenii şi deschiderea ştiinţei spre industrie, comerţ, afaceri, servicii publice etc., lucruri importante în contextul necesităţii stringente de a orienta
cercetarea-dezvoltarea din ţară spre problemele ei
sociale şi economice. Or, este ştiut că în alte state
doctoratul profesional răspunde la cerinţele pieţei
muncii, competitivităţii economice, prezintă interes
pentru companii, asociaţii profesionale care găsesc
în el o sursă de recrutare a forţei de muncă mai calificate şi specializate, satisface nevoi diferenţiate de
specializare şi progres profesional, se corelează mai
bine cu specificul locului de muncă şi, nu în ultimul
rând, este mai atractiv pentru persoanele care nu
sunt interesate de carierele academice, dar doresc
recunoaşterea realizărilor profesionale de prestigiu.
În contextul dat, vă informăm că actualmente
cel mai performant sector de activitate din țară
este domeniul legat de tehnologiile informaționale
și comunicaționale, iar numărul de doctori în domeniul respectiv este unul redus. Constatăm un
paradox: o parte a tinerilor dotaţi, care realizează
produse creative competitive la nivel internațional,
nu-și iau doctoratele. Desigur, în cazul acestui tip de
doctorat mult mai adecvată ar fi modalitatea studi-
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doctorand din doi finalizează studiile cu susținerea
tezei. Explicația rezidă în faptul că partea de fond a
doctoratului este cercetarea, creativitatea și în acest
caz nu toate persoanele reușesc să se manifeste la
nivelul cuvenit.
La o primă etapă, această creştere a numărului
doctoranzilor ar putea fi asigurată pe contul redistribuirii burselor/locurilor de studii acordate după
cicluri (ceea ce nu implică cheltuieli financiare suplimentare), deoarece raportul actual este disproporţionat faţă de cel din ţările europene. În Republica
Moldova, numărul doctoranzilor la 1000 de studenţi este de circa 15 (inclusiv cei cu taxă – aproape jumătate), comparativ cu 35-100 în majoritatea
ţărilor europene, iar raportul între masteranzi şi
doctoranzi a crescut în ultimii 5 ani de la 3:1 la 10:1.
Astfel, propunem ca în legislaţie să fie stipulată prevederea ca numărul de locuri la doctorat, finanţate
de la buget, să constituie cel puţin 20% din numărul
de absolvenţi ai masteratului, finanţaţi de la buget
(dacă ne axăm pe situația actuală din masterat) sau
3-4% din numărul total de studenți (în Marea Britanie această cotă este de peste 10%).
Considerăm, de asemenea, că instrumentele
care vor fi propuse pentru creşterea numărului de
doctoranzi și asigurarea lor financiară ar trebui să
ţină cont de nivelul actual de reproducere a resurselor umane după domeniile ştiinţifice. Dacă admitem
că viaţa ştiinţifică activă a cercetătorului este de 30
de ani, atunci timp de 15 ani (1996 – 2010) fiecare
generaţie de cercetători trebuia să reproducă 50%
din potenţialul pe care îl avea în 1995. Utilizând
această formulă, constatăm că în domenii importante pentru Republica Moldova, cum sunt tehnica,
agricultura, chimia, ştiinţele fizico-matematice, în
perioada 1996-2010 se atestă o evoluţie care nu asigură nicidecât reproducerea potenţialului ştiinţific,
în timp ce în ştiinţele sociale – avem o reproducere
excesivă. Dacă comparăm datele cu cele din ţările
europene, observăm aceeaşi disproporţie şi în conferirea gradelor ştiinţifice: o pondere mai mare în
Republica Moldova se atestă pentru ştiinţele sociale şi economice şi alta mai redusă – pentru ştiinţele
naturale, agricole şi inginereşti. Această evoluţie nu
corespunde pe deplin necesităţilor economice şi
sociale ale ţării (agricultura, de exemplu, contribuie cu aproape 20% la formarea PIB-lui şi generează
aproximativ 50% din veniturile parvenite din ex-

79

LA CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU ACREDITARE ŞI ATESTARE/
AT THE NATIONAL COUNCIL FOR ACCREDITATION AND ATTESTATION

ilor de doctorat extern, propusă mai sus. Totodată,
sunt necesare unele precizări privind doctoratul
profesional ce ţin de drepturile persoanelor care îl
susţin. De asemenea, este necesară delimitarea clară de doctoratul științific, precum și formele lui de
organizare.
Conform practicii internaţionale, conducătorul
de doctorat are un rol deosebit în studiile doctorale care, în special, la etapa de cercetare, sunt foarte
individualizate. Prin modificările propuse, aproape
orice persoană care deţine grad ştiinţific şi se află într-o funcţie ştiinţifică sau ştiinţifico-didactică poate
fi conducător, fără a exista o procedură specială de
abilitare (ca în prezent). Considerăm că acest lucru
nu este justificat, deoarece persoanele care ocupă
aceste funcţii şi nu au rezultate ştiinţifice recente,
nu pot fi îndrumători adecvaţi într-o lume ce se află
în schimbare rapidă.
Totodată, sensibilizăm opinia publică asupra
faptului că specificul activității de cercetare necesită la faza de formare a cercetătorului un îndrumător
foarte calificat și deja autoafirmat. Nu se întâmplă
minuni în realizarea unei cercetări veritabile (și nu
a unei imitări), oricât de talentat ar fi un tânăr; fără
un îndrumător calificat acesta nu se va putea realiza
ca cercetător. În cadrul evoluției oricărui domeniu
de cercetare, recunoscut mai larg sau mai îngust,
se poate identifica arborele genealogic – cine de
la cine a învățat. Astfel, considerăm oportună păstrarea practicii de abilitare. Vom aminti că în multe
țări ale UE abilitarea este echivalentă cu obținerea
gradului științific de doctor habilitat, iar în Polonia,
bunăoară, conducători de doctorat pot deveni doar
profesorii universitari. Ar fi util, de asemenea, de
prevăzut în legislaţie şi posibilitatea existenţei unor
echipe de coordonare a doctorandului, în acest caz
doar conducătorul echipei ar avea nevoie de abilitare. La fel, este binevenită modalitatea de îndrumare
a doctoranzilor prin co-tutelă.
O problemă controversată pentru Republica
Moldova ţine de conferirea gradului ştiinţific. Proiectul documentului examinat în Parlament prevede „eliberarea diplomei de doctor în ştiinţe de către
instituţia care organizează programul”, fără a fi clar
dacă decizia instituţiei urmează să fie confirmată
de către o instanţă superioară. Dacă diplomele vor
fi eliberate exclusiv de către instituţii, există pericolul să se manifeste şi în cadrul studiilor doctorale
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caracteristicile negative din ciclul I şi II, legate de
masificarea studiilor: dependenţa universităţilor de
doctoranzii cu taxă pentru acoperirea costurilor de
funcţionare şi dezvoltare, dorinţa de a atrage cât
mai mulţi studenţi, mai ales, în contextul autonomiei financiare şi, respectiv, promovarea acestora din an în an şi eliberarea diplomelor majorităţii
celor înmatriculaţi. Situaţia respectivă va conduce
la scăderea în continuare a calităţii studiilor doctorale şi devalorizarea diplomei de doctor în ştiinţe.
Totodată, nu excludem și aspectul nerecunoașterii
gradelor obținute la o instituție de către alta. În prezent diplomele de doctor sunt eliberate de CNAA,
semnate de președintele CNAA, rectorii/directorii
instituției, unde a fost susținută teza, precum și de
președinții Consiliilor științifice specializate. Prin
urmare, în actele eliberate sunt reflectate toate trei
niveluri de responsabilitate.
În cele expuse, am conturat doar o parte din viziunile ce țin de modernizarea doctoratului la prima
etapă și care se impun a fi incluse în cadrul legislativ
de completare a Legii învățământului. Contăm pe
receptivitatea şi clarviziunea deputaților din Parlament.
Urmează ca alte aspecte ale doctoratului, atestării, evaluării, acreditării să fie elucidate la definitivarea Strategiilor educației și cercetării, Codului
educației, precum și al cercetării. Comunitatea
științifică din ţară trebuie să dea dovadă de activism
și insistență în promovarea unei platforme legislative adecvate Sistemului de învățământ superior
și de cercetare din țară în consonanţă cu standardele europene și exigenţele timpului. Ţara noastră,
în pofida rămânerilor în urmă, este obligată de mai
mulți factori să se reconfigureze ca o societate a
cunoaşterii, în care inovarea și creaţia intelectuală
constituie driverul bogăţiei naţiunii şi a cetăţenilor
ei. În acest proces de redimensionare societală, învăţământul superior, cercetarea, în general, și doctoratul, în particular, vor juca un rol-cheie. Este, de
altfel, în interesul țării să-şi facă din educaţia doctorală o prioritate nu doar în vorbe, ci şi în fapte.
Să investească în dezvoltarea acestui segment al
învățământului și cercetării, capabil să ofere, pe de
o parte, specialişti de care are nevoie economia şi
societatea, iar pe de altă parte, soluţii la problemele
ţării ţinând cont de schimbările complexe ale lumii
în care trăim.

REZUMAT

ABSTRACT

Articolul prezintă o analiză a completărilor preconizate în domeniul doctoratului, expunându-se o
viziune în corelație cu evoluția acestui segment al
educației și cercetării în Europa și cu bunele tradiții
locale. Autorii îşi propun să elucideze în ce măsură schimbările legislative vor contribui la creşterea
calităţii studiilor doctorale și ancorarea lor mai profundă în cercetare pentru a deveni o interfață coerentă dintre învățământul superior și cercetare.

The article presents an analysis of the expected
completions in the doctorate field, exposing a vision correlated with the evolution of this segment
of the education and research in Europe and with
the good local traditions. The authors aim to elucidate the extent to which legislative changes will
contribute to the increase of doctoral studies quality and their deeper anchorage into research to become a coherent interface between higher education and research.
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Factori de susţinere şi dezvoltare
a creativităţii tehnice autohtone
ca vector activ în relansarea economică (1)
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1. Introducere

Î

n foarte multe ţări legile care protejează regimul
invenţiilor au în atenţie doar protecţia proprietăţii

industriale, care îl apără şi îl stimulează doar pe titular,
preocupându-se prea puţin de soarta autorului real

–
Suntem în secolul XXI şi încă ne folosim
de legi învechite, perimate, cărora li se aduc numeroase
amendamente fără nici un rost, care în continuare permit
subterfugii şi interpretări neadecvate, injuste.
inventatorul.

De evidenţiat faptul că ponderea cea mai mare a
cererilor de protecţie prin brevetare a invenţiilor vin
din universităţi şi instituţii de cercetare, dar se pare
că cca 90-95% dintre acestea nu sunt comercializate. Întrebările care se ridică sunt legate în primul
rând de impedimente, provocări şi riscuri pentru
comercializare, apoi de factorii reali determinanţi
pentru un transfer tehnologic de succes.
În actualul context geopolitic, problema cea mai
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strigentă, legată de protejarea unei idei creative
capabile de a fi surmontată tehnologic, este dacă
legile naţionale care guvernează proprietatea intelectuală şi cea industrială sunt capabile să menţină
controlul asupra ideii şi să influenţeze implementarea imediată a acesteia. Implicarea în scenariul dat a
factorilor de decizie din oficiile de brevetare/patentare, a autorilor şi a titularilor aplicanţi, cu privire la
soarta invenţiei aduc în discuţie următoarele speţe:
▪▪ implementarea imediată a invenţiei de către
autor în cazul unui contract cu misiune inventivă şi
asumarea riscurilor de către autor şi titular/aplicant;
▪▪ cesionarea invenţiei de către autor unui aplicant, cu participarea comună la implementare şi
asumarea reciprocă a riscurilor;
▪▪ vinderea ideii (invenţiei) pur şi simplu pentru o
sumă, când titularul îşi asumă riscurile implementării;
▪▪ identificarea de resurse şi implementarea invenţiei de către autor (cazul cel mai fericit);

brevetată în ţară, a fost patentată în America, unde
a fost exploatată foarte multi ani, fără ca autorul să
fie recompensat financiar (mai mult, americanii au
vândut-o şi ruşilor, care au folosit-o până de curând
la Baku). Un exemplu mai recent este Hyper CDROM-ul inventat de fizicianul Eugen Pavel, un sistem
de stocare a datelor prin înregistrarea informaţiei în
„straturi ultrasubţiri“, utilizându-se aşa-numitul „fenomen al extincţiei controlate a fluorescenţei“, care
teoretic are capacitatea de stocare de peste 10 terabiţi. Culmea, Hyper CD-ROM-ul a fost deja re-brevetat în 21 de ţări (Statele Unite, Canada, Japonia,
Israel şi 17 ţări din Europa), dar nu se aplică nicăeri.
Istoria este plină de numeroşi oameni de ştiinţă ce
au fost pionierii diverselor idei valoroase, de care noi
beneficiem azi şi pe care nu au reuşit să şi le protejeze, acestea devenind adevărate surse de inspiraţie
pentru alte idei. Se ştie că, atunci când oamenii de ştiinţă nu reuşesc să-şi controleze ideile prin protecţia
acestora ca proprietate intelectuală, ei pierd foarte
mult pe cele trei planuri: profesional (lipsa recunoaşterii), financiar (ratarea oportunităţilor de finanţare)
şi ca persoană fizică (prietenii sau relaţii întrerupte).
Prin cele două legi s-ar stopa fenomenul regretabil ,
când diverse persoane fizice sau juridice profită de
inventatori şi de oamenii de ştiinţă prin aplicarea ideilor nebrevetate sau prin re-brevetarea acestora după
scoaterea lor de sub protecţie. Chiar dacă o invenţie
nu se aplică în perioada vieţii autorului, aceasta intră
în CV-ul lui, care este un testament pentru valoarea
sa ştiinţifică şi intelectuală; mai mult ca atât, ea intră
în fondul patrimonial naţional de ideii surmontabile.
Conform Constituţiei României, statul prin instituţiile abilitate trebuie să permită sprijinirea şi
stimularea activităţilor de creaţie tehnică din ţara
noastră. OSIM-ul, ca instituţie guvernamentală, ar
trebui să se preocupe magistral de dinamica activităţilor de inventică, stimularea şcolilor de creativitate tehnologică/inginerească, diseminarea invenţiilor prin BDI, adaptarea unor legi coerente pro-româneşti şi nu neapărat aliniate la alte legi internaţionale. În cei 22 de ani, Legea 64/1991 s-a dovedit a
fi total neconstituţională din multe puncte de vedere. Adesea a fost criticată de către inventatori şi de
oamenii de ştiinţă, chiar şi de unii membri ai Academiei Române, aducându-i-se multe amendamente.
Este deosebit de grav faptul că, în procesul elaborării acestei legi şi a amendamentelor respective,
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▪▪ protecţia ideii/invenţiei fără a lua o măsură
imediată de aplicare, se aşteaptă un solicitant pentru transfer tehnologic.
În ultima speţă, apare întrebarea: pentru ce se
mai face protecţie? Răspunsul este clar, pentru a
proteja ideea, care poate deveni oricând o sursă de
inspiraţie, formând astfel Fondul Naţional de Invenţii diseminabil în mod continuu, respectiv stadiul
actual pentru o altă invenţie şi, de ce nu, în timp,
aceasta poate deveni o potenţială aplicaţie.
Brevetarea unei idei, implementabile imediat sau
nu, permite ca aceasta să fie utilizată de inventator
sau de un alt autor în dezvoltarea unor cercetări noi,
fără ca primul să-şi piardă calitatea de inventator.
De aici şi necesitatea celor două legi de protecţie:
▪▪ a dreptului de autor prin Brevetul de invenţie
sau Certificatul de autor, care revendică gradul absolut de noutate a ideii, când, de fapt, ne referim
la protecţia proprietăţii intelectuale a ideii, care prin
brevetare este preluată în Fondul Naţional de Invenţii, ca bun patrimonial naţional, fără a exista forma
de scoatere de sub protecţie intelectuală;
▪▪ a licenţei de aplicare prin Patent, în urma contractului de cesionare sau a transferului tehnologic
către titular (aplicant), patentarea putând să acopere un areal geografic şi o perioadă de 10 sau mai
mulţi ani, cu posibilitatea de prelungire, cu admiterea formei de scoatere de sub protecţie industrială
la căderea din drepturile de patentare.
Pentru brevetare se vor aplica taxe minime, care
să includă doar documentarea şi tipărirea, în schimb
la patentare se vor aplica taxe pentru elaborarea patentului, pentru transfer şi respectiv pentru protecţie,
în funcţie de tipul invenţiei, de eficienţa sa economică,
de rata de absorbţie în economie şi de inventator.
Invenţia trebuie să rămână prin brevet românească, să nu se mai re-breveteze, ci să fie patentată
pe baza contractului de transfer tehnologic. Acest
demers, alături de cel de patentare, urmează să fie
efectuat tot de către oficiul naţional de brevetare şi
patentare pentru o perioadă prestabilită şi un areal
geografic determinat. În cazul unor noi solicitări de
aplicare, invenţia să fie re-patentată ori de câte ori
este solicitat acest lucru de către diverşi aplicanţi,
din aceeaşi ţară sau din alte ţări.
Cele două legi ar elimina o serie de aspecte,
devenite de notorietate, cum este cazul invenţiei
inginerului român Ion Bazgan care, după ce a fost
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OSIM-ul nu s-a consultat niciodată cu asociaţiile sau
societăţile profesionale.
Comparativ cu alte ţări europene, se ştie că la noi
ponderea cererilor de brevet de invenţie din mediul
de afaceri, cercetare şi universităţi este foarte mică
faţă de numărul cererilor persoanelor fizice (45%
faţă de 55%), totodată, rata de implementare este
foarte scăzută. Pentru a stimula şi lansa mediul de
afaceri, dar şi pentru a stimula atât pe salariaţii care
prestează o muncă de creaţie în îndeplinirea atribuţiilor lor de serviciu, cât şi pe celelalte categorii de
inventatori (artizani, elevi, studenţi, pensionari sau
alte persoane fizice fără contract de muncă), Legea
64 trebuie neapărat schimbată prin două legi noi,
după cum s-a mai spus, una să protejeze inventatorul (protecţia dreptului de autor prin brevetare) – Legea Proprietăţii intelectuale şi a doua pe aplicant
sau titularul invenţiei (protecţia licenţei de aplicare
prin patentare) – Legea Proprietăţii industriale.
Suntem în secolul XXI şi legile invenţiilor din
multe ţări, după cum se ştie, nu permit în totalitate protecţia inventatorului, ca autor, ci doar a celui
care foloseşte invenţia respectivă.
Pentru a stimula implementarea invenţiilor, ar
trebui să se aplice un regim special de reducere a
impozitului pe profitul rezultat. De asemenea, este
foarte important ca inventatorul, chiar dacă invenţia sa încă nu a fost brevetată, dar este depusă spre
protecţia proprietăţii intelectuale, să continue să o
facă cunoscută prin publicaţii ştiinţifice sau alte mijloace de diseminare, iar oficiul de brevetare şi patentare, imediat după analiza preliminară, să o facă
publică în buletinele de proprietate intelectuală, iar
după brevetare, în urma transferului tehnologic la
obţinerea licenţei de aplicare de către titular – prin
patentare în oficiile de proprietate industrială. Se
ştie că, de cele mai multe ori, un singur brevet nu
poate acoperi în protecţie ideile complexe, sunt necesare, pe lângă invenţia de bază, şi brevetele derivate sau secundare.
În continuare, vom prezenta principalele direcţii şi
vectori actuali de stimulare a creativităţii inginereşti.
2. Factori de susţinere şi dezvoltare a creativităţii tehnice autohtone ca vector activ în relansarea economică
Articolul de faţă este o tentativă de a aduce o
rază de lumină în „zona crepusculară” ce leagă tre-
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cutul de viitor, prin prezentul contradictoriu, măcinat de prefaceri ciudate existenţiale; este o tentativă de atragere a cititorului către creaţia tehnică
originală - izvorul real al dezvoltării, îngropat de conservatorism şi ignorat de politic, într-o ambiguitate
generalizată. A sosit poate momentul ca oamenii
de bine să înţeleagă, să se unească într-un efort general de reorganizare a creaţiei tehnice autohtone,
ca un prim pas de relansare economică ce depinde
numai de inteligenţa specialiştilor noştri disipaţi şi
dezorientaţi în toate domeniile de activitate.
Mesajul transmis, relativ succint, a urmărit permanent iniţierea distinsului cititor pentru înţelegerea creaţiei tehnice şi a necesităţii ei.
Arma secretă care permite de a pătrunde în sufletul şi mintea cititorului este prezentarea normală a realităţii, cu date tehnice şi informaţii reale, cu
scopul spargerii blocajului psihologic instaurat de o
educaţie conservatoare, austeră, în vederea deschiderii căilor de acces ale gândirii creative către viitor,
cu luciditate şi optimism.
Prin structura genetică, ca orice membru al regnului animal, omul a primit de la mama natură o
„dotare tehnică” prin care se poate dezvolta, din
punct de vedere fizic şi intelectual, însă doar în
anumite condiţii. Cu alte cuvinte, în comparaţie cu
un computer personal, a primit partea materială de
Hard-microprocesor, celelalte subansamble de interconectare de bună funcţionare şi exploatare, precum
şi o mică parte de soft-instinctual de supravieţuire.
Adevărata valoare a individului se obţine prin procesul educaţional de „programare”, prin încărcarea
continuă cu softuri din ce în ce mai performante pe
întreaga durată a vieţii.
Dezvoltarea societăţii omeneşti este strâns legată
de progresul ştiinţific şi tehnologic înfăptuit de oamenii
creativi din perioada respectivă pe baza cunoştinţelor
cantitative şi calitative acumulate până în acel moment de dezvoltare a societăţii. Această caracteristică a societăţii (progresul ştiinţific şi tehnologic) poate
fi reprezentată grafic, apreciată calitativ şi cantitativ
(spre exemplu, în prezent, prin produsul intern brut)
ca o funcţie în raport cu timpul (Vitalie Belousov)).
Acest grafic poate fi trasat la nivel planetar, de
la începuturile societăţii omeneşti până în prezent,
sau individual, pentru o perioadă de timp mai scurtă (o perioadă istorică bine definită, cum ar fi o civilizaţie anume pe o zonă geografică restrânsă) .

Din punct de vedere al evoluţiei, panta progresului tehnic „p” este mare la ţările puternic dezvoltate,
regăsindu-se în nivelul ştiinţific şi tehnologic atins la
un moment dat (N1, N2, N3, în ordine crescătoare).
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Prezentarea cea mai sugestivă este expusă în figura 1 şi reprezintă graficul general al civilizaţiei de
pe Terra.

Fig. 1. Graficul progresului ştiinţific şi tehnologic al omenirii

Prezentarea la nivel global are avantajul nivelării
„sincopelor” apărute pe parcursul istoriei societăţii omeneşti (molime, războaie, apariţii şi dispariţii
misterioase de civilizaţii etc.). Se poate trasa astfel
o curbă generalizată a progresului ştiinţific şi tehnologic al întregii societăţi omeneşti de la origini
până în prezent, ca o sumă ponderată pe unitatea
de timp, a rezultatelor activităţii tuturor oamenilor
de pe Terra.
Crizele economice şi sociale temporare, în strânsă
legătură cu cele politice, ca factori de distorsiune,
acţionând pe durate scurte de timp, sunt atenuate
la scară globală, reprezentând noduri de tensiune,
reglare, epurare şi relansare economică accelerată
a societăţii. Folosind aceeaşi formă grafică, se poate trasa câte un grafic pentru fiecare Stat sau zonă
geografică. Apare însă şi o mare diferenţă: progresul
ştiinţific şi tehnologic al omenirii tinde asimptotic spre
infinit, pe când aceeaşi formă de grafic pentru o civilizaţie aparută cândva pe treptele istoriei omenirii
duce la o decădere sau colaps, prin diferiţi factori
de influienţă.
O astfel de reprezentare diferenţiată scoate în
evidenţă dezvoltarea accelerată a statelor puternic

dezvoltate economic datorită rezultatelor cercetării
ştiinţifice: descoperiri, invenţii, tehnologii moderne,
asimilarea rapidă a acestora în industrie, ca formă
superioară de expresie a gândirii umane. Toate acestea, prin asimilarea rapidă la nivel global, conduc, în
mod normal şi optimist, la reprezentarea grafică a
progresului ştiinţific şi tehnologic al întregii societăţi
omeneşti, ca o curbă ce tinde ascendent spre infinit.
Din punct de vedere autohton, noi ne putem încadra, în cel mai fericit caz, cu aproximaţie şi indulgenţă, la nivelul N2. Accelerarea progresului tehnic
în variantele „P1” sau „P2” poate fi realizată printr-un
efort de înţelegere, gândire şi înţelepciune colectivă.
Acest fenomen este posibil prin:
a. Atragerea de capital în industrie şi agricultură
(prin politica financiară de încurajare a ÎMM şi a marelui capital);
b. Absorbţia de tehnologii moderne (prin acordarea de credite pe termen lung pe bază de planuri
de afaceri viabile);
c. Dezvoltarea cu precădere a industriei de tradiţie
autohtonă, unde concurenţa la export este mai mică;
d. Absorbţia rapidă a multor brevete (autohtone
şi cumpărate din afară) în producţie, pentru creş-
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terea calităţii şi a competitivităţii pe plan intern şi
extern la export.
Dintre toate aceste condiţii, măsuri, prezentate
succint, zona de interferenţă a mesajului acestui
articol se regăseşte în ultimele trei puncte (b,c,d)
printr-o strânsă interdependenţă.
Efortul investiţional în inventica autohtonă este neglijabil, el reprezintă doar un element de voinţă politică de organizare lucidă a premizelor dezvoltării acestei
activităţi şi rezultatele vor apare incredibil de repede.
Afirmăm acest lucru, deoarece cunoaştem potenţialul
de gândire al inventatorilor români, din păcate, aduşi
actualmente în stare aproape latentă, precum şi capacitatea excepţională de creaţie a tinerei generaţii.
Un singur element mai lipseşte din ecuaţie pentru ca situaţia să se schimbe!
„Elementul Cheie” = inlăturarea barierelor şi a
obstacolelor induse de politica socio-economică
statală contemporană.
Pentru a susţine legătura puternică dintre creativitatea tehnică, în general, şi politica socio-economică a unui stat, reamintim cele două tipuri de
creaţie tehnică, în funcţie de maniera de finanţare:
„creaţia tehnică ascunsă” (sub tutela marilor finanţatori privaţi sau de stat) şi creaţia tehnică „la vedere” (cea cu caracter general de „gândire pură”,
majoritară, cu prezentare publică de piaţă şi cu
finanţare preponderentă, prin efortul profesional
organizatorico-financiar al inventatorilor).
Invăţământul de toate gradele oferă softurile
pentru ”sistemul de încărcare şi antrenare a memoriei” în vederea asimilării a cât mai multor informaţii utile şi de ”programare a personalităţii creative”
(gândirea divergentă) sau conservatoare (gândirea
convergentă) a tinerei generaţii în ansamblul ei.
Atunci când învăţământul este corect organizat în
direcţia dezvoltării sociale, se manifesă grijă şi pentru
asigurarea creşterii nivelului de creaţie; în caz contrar,
conform legii fundamentare a dezvoltării sociale,
apar fenomene destabilizatoare, ca factori perturbatori sau frenatori rezultaţi, în principal, din necunoaşterea fenomenului.
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REZUMAT

Ponderea cea mai mare a cererilor de protecţie prin
brevetare a invenţiilor vin din universităţi şi instituţii de
cercetare, dar se pare ca cca 90-95% dintre acestea nu
sunt comercializate. Întrebările care se ridică sunt legate în primul rând de impedimente, provocări şi riscuri
pentru comercializare, apoi de factorii reali determinanţi pentru un transfer tehnologic de succes. Problema cea mai stringentă, în actualul context geopolitic,
legată de protejarea unei idei creative capabilă de a fi
surmontată tehnologic, este dacă legile naţionale care
guvernează proprietatea intelectuală şi cea industrială, sunt capabile să menţină controlul asupra ideii şi să
influenţeze implementarea imediată a acesteia.
ABSTRACT

The largest share of applications for protection
by patenting of inventions come from universities
and research institutions, but it seems that about
90-95% of them are not sold. The questions raised
are primarily related to impediments, challenges
and risks for marketing, then to the real determining
factors for a successful technology transfer. The most
urgent problem in the current geopolitical context,
related to the protection of a creative idea capable
of being surmounted technologically, is whether
national laws governing intellectual and industrial
property are able to maintain control of the idea and
influence its immediate implementation.
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Rigla multifuncţională Virus

Naţional de Sănătate Publică

mobil. Faţeta Riglei prezintă profilul serologic al
hepatitei virale A, în special perioadele evolutive
ale maladiei, durata în zile a acestora și, cel mai
important, markerii serologici caracteristici pentru fiecare perioadă a maladiei, precum și evoluția
concentrației relative a acestora odată cu trecerea
timpului. Tot aici sunt indicate datele cu privire la
perioadele maladiei: când bolnavul este contagios
și când apare icterul. De asemenea, pe această parte sunt prezentați principalii markeri virusologici și
serologici pentru hepatitele virale în screening, respectiv profilul căutat şi ceea ce corespunde fiecărui profil, diagnosticul și informația pe care o oferă
acești markeri (figura 1).

Fig. 1. Fațeta riglei multifuncționale Virus
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A doua faţă a Riglei prezintă grafic profilul serologic al hepatitei virale B în dependenţă de fazele
de evoluţie a bolii şi infecţiozitate. Astfel, în partea
stângă este indicat profilul serologic al bolnavilor
cu hepatită virală B cronică, aceștia fiind divizați în

două grupuri: cei la care este absentă seroconversia
anti-HBe și cei la care aceasta este prezentă. Pentru
fiecare dintre aceste grupuri este demonstrată în
timp evoluția serologică și concentrația markerilor
pentru hepatita virală B (figura 2).

Fig. 2. Partea de verso a riglei multifuncționale Virus

Segmentul mobil marcat în dependenţă de stadiile de evoluţie a bolii, montat în matriţa fixă a Riglei prin mişcare şi prin suprapunere cu markerii indicaţi pe partea fixă a Riglei, evidenţiază algoritmul

markerilor şi nivelul de contagiozitate a bolnavului
în dependenţă de evoluţia bolii. Segmentul mobil
al Riglei conţine, de asemenea, informaţii privind
diferenţierea hepatitelor virale A, B, C şi D (figura 3).

Fig. 3. Rigla multifuncțională Virus cu segmentul ei mobil
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Rigla multifuncţională Virus se deosebeşte prin
parametrii săi tehnici – simplă în construcţie, exploatare, transportare. Parametrii funcţionali asigură evaluarea momentană, corectă şi standardizată a informaţiei privind intensificarea markerilor
virusurilor de hepatite virale A, B, C şi D şi gradul
de contagiozitate în dependenţă de evoluţia bolii.
Poate fi utilizată, la toate etapele de asistenţă medicală, de un spectru extins de lucrători medicali de
profil: medici de laborator, medici de familie, medici
infecţioniști, medici epidemiologi, medici gastroenterologi, medici hepatologi, medici virusologi, medici rezidenţi etc.
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CONCLUZII

REZUMAT

Rigla multifuncțională Virus, grație construcției
originale (componenta fixă și mobilă) vine în ajutorul medicilor de profil în stabilirea diagnosticului,
aprecierea evoluției bolii, stabilirea markerilor caracteristici pentru fiecare etapă a hepatitei virale A,
B și C, inclusiv a gradului de contagiozitate.
ABSTRACT

Virus multifunctional ruler, thanks to its original
construction (fixed and mobile component), helps
profile physicians in the diagnosis, assessment of
disease progression, setting of markers characteristic for each stage of viral hepatitis A, B and C,
including the degree of infectiousness.
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C

ircuitele integrate flexibil-rigide prezintă o posibilitate deosebit de interesantă de rezolvare a unor

probleme de construcţie a aparaturii electronice. În ultimii ani interesul faţă de tehnologiile flexibile a crescut
enorm şi există o multitudine de comenzi la proiectarea şi
fabricarea structurilor diverse de CI flexibil-rigide.

Popularitatea acestor circuite este predeterminată de avantajele multiple de utilizare a lor în aparatura electronică, inclusiv:
▪▪ se reduc substanţial dimensiunile de gabarit
şi masa produselor;
▪▪ există posibilitatea încorporării blocurilor
electronice în carcasa de orice formă complicată;
▪▪ există posibilitatea de a renunţa la utilizarea
conectoarelor de legătură;
▪▪ se majorează fiabilitatea conexiunilor, inclusiv
a aparaturii electronice;
▪▪ se simplifică montajul electronic;
▪▪ se asigură flexibilitatea dinamică a conexiunilor;
▪▪ se simplifică deservirea şi cheltuielile de exploatare.
Procesul de fabricare a circuitelor integrate flexibil-rigide se deosebeşte foarte mult de procesul
tehnologic al circuitelor imprimate rigide. În primul
rând, aici se utilizează materialele absolut noi în baza
poliimidului (kaptonului), particularităţile caracteristice ale cărora sunt următoarele: temperatura de presare mai înaltă, procedura de curăţare a găurilor mult
prea complicată, stabilitatea dimensiunilor lineare
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mai redusă, fapt ce înrăutăţeşte suprapunerea elementelor de interconexiune în structurile multistrat.
La Întreprinderea Mixtă „Uzina Topaz” S.A. a fost
elaborat procesul tehnologic de fabricaţie a CI flexibil-rigide. Procesul este asimilat în producţie, pentru serii mici şi mijlocii. Dificultăţile principale care
au apărut în procesul de elaborare a tehnologiei ţin
de regimurile de presare (profil de temperatură şi
presiune), regimurile de găurire, precum şi de efectuarea proceselor fotochimice.
O dificultate tehnologică importantă constă în
apariţia defectelor de fabricaţie sub forma incluziunilor de aer între straturi, în cursul operaţiei de presare. Procesul de acoperire a desenului schemei cu
pelicula de protecţie şi înmuierea stratului adeziv
se declanşează la temperaturile de 120-1500C [1].
Pentru întărirea stratului adeziv sunt necesare temperaturi mai avansate – în limitele a 170-2000C. Tratamentul la temperaturi mai avansate înrăutăţeşte
proprietăţile stratului adeziv, cauzează solidificarea
insuficientă, însă, conduce la scăderea rigidităţii
chimice a produsului. Defectele procesului de presare se vor evidenţia ulterior, la cositorire fierbinte,
în HAL. Produsele micromoleculare, nepolimerizate
parţial, şi incluziunile gazoase se dilată brusc la încălzire şi provoacă stratificarea pachetului, deasupra comutaţiei din cupru. De aceea, regimurile de
presare prezintă o problemă de optimizare. Pentru
prevenirea defectelor de acest gen, am stabilit că
este necesară respectarea următoarelor condiţii:

▪▪ pelicula de protecţie trebuie să fie tăiată astfel,
încât dimensiunile ei să fie mai mici decât dimensiunile câmpului de lucru al CI (desenului corodat) cu
3-4 mm, întrucât bulele de aer pot apărea în urma încleierii precoce a peliculei de protecţie pe muchia CI;
▪▪ straturile interioare flexibile trebuie presate în
prealabil, în scopul prevenirii decalajului desenului
în straturi diferite;
▪▪ înainte de presare, straturile interioare se vor
usca la temperatura de 110-1200C timp de 45-60

Pres hidraulic , cu fixare în vid

t 0C

P,

Start: 200C;
1800C

60 min;

Profil de presiune
Start: 35 bar
35 bar
15 bar

60 min
600 min
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minute, pentru prevenirea procesului de piroliză a
poliimidului şi stratificarea pachetului la tratamentele termice ulterioare;
▪▪ rama de cupru prevăzută pe perimetru CI
flexibil pentru asigurarea stabilităţii dimensiunilor
geometrice va avea formă fasonată sau pe alocuri
filetată, pentru înlesnirea înlăturării incluziunilor
gazoase din pachet.
Regimul ales este prezentat în fig. 1, iar schema
procesului tehnologic asimilat în producţie – în fig. 2.
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Fig. 1. Regimul de presare

trilor de sfredelire conduce la apariţia a două categorii de defecte: smulgerea materialului adeziv din
pereţii găurilor şi deformarea peliculei de poliimid,
cu formarea profilului de tipul „căciuliţa ţintei” [2].
Când se formează „căciuliţa ţintei”, poliimidul elimină adeziv în jurul său. Ca urmare, adezivul rămâne ulterior în găuri, în forma de dungi. Pentru circuitele integrate cu 6 straturi înălţimea setului prezintă
o ţaglă. Când numărul de straturi este mai mic de 6,
atunci simultan pot fi sfredelite 2 ţagle. Regimurile
alese, optimale pentru CI cu 6 straturi de comutaţie,
sunt prezentate în tabelul 1.

Presiunea aplicată în procesul de presare a CIFR
multistrat, la presa l hidraulică cu vid LAM–100 Bürkle, a fost calculată în modul următor:

P=

2 ⋅⋅Ap
[bar ],
S

0
unde P – este presiunea
de lucru; A (cm2) – aria
2
plăcilor presate; p (kg/cm ) – presiunea specifică
de suprafaţă (se alege valoarea maximală din toate
materialele presate, în conformitate cu pdf – file); S –
suprafaţa pistonului (314,16 cm2).
O altă problemă rezolvată a constat în alegerea
regimurilor de perforare. Nerespectarea parame-

Tabelul 1
Parametrii de sfredelire a găurilor la strungul Shmool - Compact
Diametrul burghiului, mm

0,4-0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

1,3-1,4

1,5

Viteza de intrare, mm/s

25

25

25

25

20

20

15

Viteza de ieşire, mm/s

99

99

99

99

99

99

99

Viteza de rotaţie,
1000 rot./min

60

58

48

46

43

42

42

Numărul de ţagle în pachet

1

1

1

1

1

1

1
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Fig. 2. Schema procesului de fabricaţie a CI flexibil-rigide multistrat
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6 straturi de comutaţie fabricat în Moldova, circuit
care îmbină partea flexibilă şi cea rigidă.
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În fig. 3 este prezentat primul CI flexibil-rigid cu

2
5
1
4
3

Fig. 3. CI flexibil-rigid, constituit din 3 părţi rigide (1, 2, 3), unite cu 2 circuite flexibile (4, 5)

În anul 2013 au fost fabricate 9 unităţi CIFRM,
care au fost incluse în producţia-marfă a întreprinderii la un cost total de 102,6 mii lei. Costul producţiei similare fabricate în China ar fi de 175,5 mii
lei, adică venitul net ar constitui 72,9 mii lei. CIFRM
sunt constituite din câte 2 CR cu câte 6 straturi pe
ambele feţe şi 2 CIF cu comutaţia pe ambele feţe.
În prezent este perfectat un Contract de lansare în fabricaţie a CIFRM în anul 2014, pentru module ale sistemelor automate de dirijare, în număr de 100 unităţi/an la un preţ de
1140 mii lei, respectiv, la un venit de 810 mii lei.
Aspectul social al acestui proiect rezidă în organizarea suplimentară a 25-30 locuri de muncă, în plus, din
salariul fiecărui angajat (în medie, 4900 lei lunar) vor
fi defalcate la Bugetul de Stat toate impozitele preconizate de Lege, astfel contribuindu-se la realizarea
sarcinilor economice asumate de guvernul nostru.
CONCLUZII

▪▪ Pentru fabricarea circuitului flexibil-rigid trebuie utilizat prepregul slab fluid, care nu se scurge
în afara pachetului în procesul de presare.
▪▪ Viteza de creştere a temperaturii la presarea pachetului nu trebuie să depăşească 5-70C/min, întrucât încălzirea prea rapidă poate provoca ermetizarea
prematură a marginii peliculei protectoare, fenomen
care va împiedica evacuarea aerului dintre straturi.

1. Pentru înlăturarea vaporilor de apă de pe suprafeţele straturilor supuse presării, înainte de presare se va aplica tratamentul termic la temperatura
de T = 800C, vara – 1 oră, iarna – 2 ore.
2. Procesul de presare va decurge din start la
rece (T ≤ 800C), atât la presarea pachetului flexibil,
cât şi la presarea circuitului flexibil-rigid. Pentru evacuarea cât mai deplină a aerului dintre straturi, acţiunea vacuumului va fi pornită din start, fără aplicarea presiunii, iar în rama din cupru de pe perimetrul
schemei vor fi prevăzute caneluri.
▪▪ La sfredelirea găurilor se recomandă de utilizat burghie din carborund, care permit sfredelirea
calitativă până la 1500-2000 de găuri. Nu se recomandă utilizarea burghielor reascuţite, întrucât în
acest caz, în procesul de sfredelire, ele generează
multă căldură ce duce la şariajul materialului.
▪▪ Pentru presarea pachetului flexibil se utilizează planşele de presă moi, iar pentru presarea pachetului flexibil-rigid – planşele de presă dure.
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REZUMAT

În lucrarea dată sunt formulate avantajele utilizării
circuitelor integrate flexibil-rigide pentru construirea
aparaturii electronice, precum şi problemele apărute la elaborarea procesului tehnologic şi asimilarea
lui în producţie. Sunt descrise defectele tipice, care
apar frecvent în procesul de fabricaţie, şi sunt formulate recomandări pentru eliminarea acestora. De
asemenea, sunt prezentate regimuri de executare a
celor mai problematice operaţii şi schema procesului
tehnologic.
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Cuvinte-cheie: circuit integrat (CI), flexibil, rigid,
poliimid, găuri, strat, peliculă.
ABSTRACT

The present work formulates the advantages of
using flexible-rigid integrated circuits for the construction of electronic equipment and problems
arisen in the development of technological process
and its assimilation in production. It describes typical defects that occur frequently in the manufacturing process, and formulates the recommendations
for their removal. It also presents regimes for the
performance of the most problematic operations
and the diagram of the technological process.
Key words: integrated circuit (IC), flexible, rigid,
Polyimide, holes, layer, film.
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Актуальность темы

С

тандартизация лекарственных растений и получаемых из них экстрактивных продуктов по со-

держанию действующих веществ является важной задачей обеспечения качества лекарственных препаратов
растительного происхождения. Ее решение в значительной степени осложняется дороговизной, а порой и недоступностью стандартных образцов фармакологически активных субстанций, используемых в качестве первичных или рабочих стандартов для калибровки соответствующих аналитических методик.

Удачным решением данной проблемы являются сухие экстракты, стандартизованные по
первичным стандартным образцам и используемые затем в качестве вторичных стандартов. Такой подход все чаще предлагается европейской
и другими фармакопеями. Выпускаются специальные фармакопейные образцы стандартизованных сухих экстрактов [1]. Одновременно
формулируются требования к качеству вторичных стандартных образцов [2].
Помимо простоты и низкой себестоимости получения, стандартизованные экстракты обладают еще рядом преимуществ перед индивидуальными химическими субстанциями. При использовании хроматографических методов анализа –
это легкость отнесения пиков и надежность
идентификации растений благодаря высокой
степени подобия хроматограмм анализируемых

и стандартных растворов, возможность более
надежного и объективного тестирования пригодности хроматографической системы по тем
же стандартным растворам, что используются
для качественного и количественного анализа.
Во многих случаях в качестве вторичных стандартов могут использоваться соответствующие
сухие экстракты, производимые в качестве лекарственных субстанций. Однако, наряду с очевидной привлекательностью, такой подход способен создать и ряд проблем, таких как недостаточная стабильность стандартных образцов при
хранении, их гигроскопичность, неполная растворимость в растворителе, предписываемом
аналитической методикой, и связанные с этим
сомнения в полноте перехода в раствор определяемых веществ, либо образование коллоидных
растворов, затрудняющее последующий хроматографический анализ. Данные факты указывают
на необходимость разработки технологии получения сухих растительных экстрактов, специально предназначенных для использования в качестве вторичных стандартов в фитохимическом, в
т.ч. фармакопейном анализе.
Цели и задачи работы
Целью настоящего исследования стала разработка общей технологической схемы получения
сухих растительных экстрактов, содержащих
фармакологически активные вещества средней
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полярности, как например флавоноиды и фенолкарбоновые кислоты, и отвечающих требованиям, предъявляемым к вторичным стандартным образцам. Другой задачей является оптимизация подхода к стандартизации этих экстрактов
с учетом их физико-химических свойств, связанных с особенностями технологии получения.
Материалы и методы
В исследовании использованы образцы культивируемых (Melissa officinalis L.) и дикорастущих
(остальные виды) лекарственных растений, произрастающих на территории Республики Молдова. Для получения первичных спиртоводных
экстрактов использован способ горячей экстракции, описанный ранее для листьев с цветками боярышника [3].
Анализ растительного сырья, промежуточных
экстрактов и конечных продуктов выполнялся
на жидкостном хроматографе Agilent 1260, оснащенном диодно-матричным УФ детектором. При
выполнении хроматографического анализа использовались растворители и реактивы квалификации «для ВЭЖХ», а при получении экстрактов – «химически чистый» или «чистый для анализа».
Результаты и обсуждение
Как известно, в состав растительного сырья,
помимо фармакологически активных компонентов, входит широкий спектр сопутствующих экстрагируемых веществ, обычно называемых балластными и составляющих матрицу сухих экстрактов. Среди них имеются соединения, обладающие как очень высокой, так и очень низкой
полярностью. В первую группу входят моно- и
олигосахариды, гидроксикислоты и другие легко растворимые вещества, обуславливающие
гигроскопичность сухих экстрактов. Следствием
ее является снижение стабильности при хранении и возрастание погрешности аналитической
методики, связанное с изменением влажности
образцов как в процессе хранения, так и непосредственно во время работы с ними. Вторую
группу составляют смолистые вещества, снижающие растворимость сухих экстрактов в полярных растворителях и срок службы хроматографических колонок. Также в составе экстрактов
могут присутствовать полисахариды и другие
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полимерные компоненты, склонные к образованию коллоидных растворов.
Исходя из выше сказанного, решение поставленной в данной работе задачи следует искать в
удалении из растительных экстрактов большей
части балластных веществ при сохранении всего спектра компонентов, определяемых используемой аналитической методикой. При этом следует учесть, что чрезмерная очистка экстракта не
только увеличит затраты на получение конечного
продукта, но может привести к изменению количественных соотношений, или даже к потере отдельных компонентов, характерных для соответствующего вида растений. В результате продукт
потеряет свои основные преимущества перед
стандартами на основе индивидуальных химических веществ. Поэтому мы считаем целесообразным использование на этапе очистки простых
способов жидкостной экстракции и преципитации. Дополнительного улучшения физических
свойств сухих экстрактов можно добиться заменой матрицы, что достигается путем равномерного импрегнирования очищенным жидким экстрактом подходящего твердого носителя с последующей сушкой. Этот прием снижает гигроскопичность, улучшает сыпучесть и растворимость
конечного продукта, а также дает возможность
выполнить его нормализацию по содержанию
основных определяемых компонентов. Последнее обстоятельство, в свою очередь, позволяет
упростить аналитическую методику и снизить погрешность результатов за счет исключения процедуры разбавления стандартного раствора.
Ниже описана ставшая результатом выполненных исследований общая схема получения
сухих экстрактов из растений, содержащих фенольные соединения, и несколько частных примеров ее реализации.
Общая схема получения сухих экстрактов,
предназначенных для использования в качестве вторичных стандартов
Первым этапом является получение первичного спиртоводного экстракта. Для этого пригодны любые способы экстракции, обеспечивающие достаточную полноту извлечения всех интересующих компонентов и их сохранение в нативном состоянии. Мы использовали экстрак-

дит бόльшая часть соединений, не содержащих
сильно полярных объемных фрагментов. Вещества с высокой полярностью остаются в растворе, который, после центрифугирования, необходимо проанализировать в сравнении с экстрактом до высаливания.
В том случае, если бόльшая часть интересующих компонентов перешла в осадок, раствор отбрасывают, а осадок растворяют в этаноле, или
другом подходящем растворителе, используя
подогрев и обработку ультразвуком, если это необходимо. Полученный раствор при необходимости центрифугируют и используют для нанесения на твердый носитель.
Если целевыми компонентами экстракта являются гликозиды или другие вещества с большим числом полярных групп, то при высаливании они в основном остаются в растворе. Тогда
отбрасывают осадок, а раствор экстрагируют в
2-3 приема достаточно полярным органическим
растворителем. В данном исследовании был использован изопропанол, который смешивается с
водой и водными экстрактами, но в присутствии
сильных электролитов выделяется в отдельную
фазу. Сильно полярные балластные вещества
при этом остаются в водной фазе.
Иногда при высаливании различные группы
целевых компонентов оказываются в разных фазах. В таких случаях можно подвергнуть экстракции полученную смесь без разделения, но лучшим решением будет смешивание растительного экстракта с первой порцией органического растворителя еще до введения высаливающего агента. При этом реализуется вариант так называемой «однофазной экстракции», характеризующейся очень быстрым наступлением равновесного состояния системы [4]. В общем случае
при выборе конкретного способа очистки экстракта следует стремиться не столько к достижению высокого выхода целевых компонентов,
сколько к сохранению количественных соотношений между ними, близких к таковым для исходного растительного сырья.
Если какие-либо из целевых компонентов
способны к ионизации, то, в зависимости от их
свойств, также может понадобиться коррекция
pH������������������������������������������
среды перед высаливанием, либо перед жидкостной экстракцией.
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цию кипящим этанолом 70-80% концентрации
при соотношении сырье : экстракт от 1:3 до 1:4.
Оптимальная концентрация этанола подбирается индивидуально для каждого вида сырья:
бόльшие значения обеспечивают получение на
следующем этапе более концентрированных
экстрактов, но с меньшим количественным выходом по отношению к сырью.
После отстаивания в течение 1-2 суток при
2-8°C и фильтрования или центрифугирования
из первичного экстракта удаляют этанол путем
дистилляции, при необходимости в вакууме. Для
повышения выхода ионизирующих компонентов может понадобиться коррекция �����������
pH���������
экстракта перед удалением спирта, а еще лучше – перед
отстаиванием. Дистилляцию ведут до получения
остатка с содержанием этанола не более 3-5%,
затем экстракт вновь подвергают отстаиванию
и фильтрованию или центрифугированию. При
этом из него в виде осадка удаляется основная часть балластных веществ низкой полярности. Полученный концентрированный экстракт,
обычно, представляет прозрачную в тонких слоях темно окрашенную слегка вязкую жидкость с
запахом, характерным для растения, из которого
он был получен. Объем его составляет от 1/10 до
1
/4 от объема первичного экстракта в зависимости от концентрации спирта в использованном
экстрагенте и режима дистилляции. При необходимости длительного хранения к концентрированному экстракту следует добавить консервант, не детектируемый используемым аналитическим методом, например азид натрия.
На следующем этапе проводится очистка экстракта от балластных веществ высокой полярности. С этой целью мы применяли высаливание и
жидкостную экстракцию. Для высаливания наиболее пригодны нейтральные неорганические
соли, обладающие высокой растворимостью в
воде, например сульфат аммония или хлорид натрия. Крупнокристаллическую соль желательно
растереть и добавлять в экстракт до насыщения.
На 1 объемную часть экстракта, обычно, необходимо от 0,3 до 0,5 весовых частей сульфата аммония или необходимо от 0,2 до 0,3 весовых частей
хлорида натрия, в зависимости от содержания
сухого остатка и спирта в экстракте. При этом образуется смолистый осадок, в который перехо-
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Полученные на этом этапе экстракты анализируют и, при необходимости, нормализуют путем разбавления подходящим растворителем,
например 80% этанолом, до получения необходимой концентрации тех или иных компонентов.
Далее выполняется импрегнирование твердого носителя полученным очищенным экстрактом. В качестве твердого носителя следует выбирать химически инертные по отношению к компонентам экстракта субстанции, обладающие
хорошими технологическими свойствами и хорошей растворимостью в растворителях, предписываемых соответствующими аналитическими методиками для приготовления стандартных
растворов. В данном исследовании мы использовали безводную лактозу, в достаточной степени удовлетворяющую указанным требованиям.
Предпочтение следует отдать безводной лактозе, полученной методом распылительной сушки.
Она обладает значительной пористостью и однородностью дисперсного состава, что позволяет наносить на нее большее количество жидкого
экстракта за один прием и получать после сушки продукты, обладающие хорошей сыпучестью
и высокой однородностью состава.
Процесс импрегнирования состоит из двух
операций: увлажнения твердого носителя жидким экстрактом и последующей сушки. Увлажнение должно быть максимально равномерным,
поэтому мы подбирали оптимальное соотношение лактоза : экстракт (обычно это примерно
2:1), так чтобы не оставалось неувлажненных частиц лактозы и при этом масса сохраняла достаточную сыпучесть. Повысить содержание активных веществ можно путем многократного увлажнения твердого носителя экстрактом с промежуточной сушкой, однако такой прием увеличивает неоднородность состава продукта и его следует избегать при приготовлении вторичных
стандартов.
Сушку вели при температуре 40-50°���������
C��������
при постоянном перемешивании, а после получения
сухого на вид продукта, его досушивали в течение 4-6 ч при 60°C без перемешивания, затем
растирали и просеивали через сито с размером
отверстий 0,5 мм. Полученные сухие экстракты
анализировали и хранили в герметично закрытых стеклянных банках или флаконах.
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Примеры практической реализации предложенной схемы получения вторичных стандартов
Получение сухого стандартизованного
экстракта боярышника (виды Crataegus monogyna Jacq. и Crataegus curvisepala Lindm.)
Первичный экстракт в соотношении 1:4 был
получен из 480 г листьев с цветками боярышника при использовании 80% этанола в качестве
экстрагента. После отгонки этанола, отстаивания
и центрифугирования получили 155 мл концентрированного экстракта.
В 70 мл полученного экстракта растворили 28 г
сульфата аммония при интенсивном встряхивании, жидкость отцентрифугировали. Центрифугат экстрагировали последовательно 14, 7 и 7 мл
изопропанола. Объем объединенного изопропанольного экстракта составил 41 мл. После получения результатов анализа его разбавили 17
мл 80% этанола, нанесли на 116 г безводной лактозы и высушили. Масса сухого экстракта составила 125 г, а после растирания и просеивания
получили 114 г конечного продукта в виде порошка коричневато-кремового цвета, обладающего следующими характеристиками:
▪▪ Сумма флавоновых гликозидов в пересчете на витексин-2-O”-рамнозид – 0,90%
▪▪ Сумма флавоноловых гликозидов в пересчете на гиперозид – 0,51%
▪▪ Потеря в массе при высушивании –1,9%
▪▪ Общая зола – 0,07%
Сухой стандартизованный экстракт боярышника предполагается использовать для анализа
листьев с цветками боярышника видов Crataegus
monogyna Jacq. и Crataegus curvisepala Lindm., а
также экстрактивных продуктов и лекарственных форм из данного вида сырья.
Получение сухого стандартизованного
экстракта мелиссы обыкновенной (Melissa
officinalis L.)
440 г листьев мелиссы обыкновенной экстрагировали 70% этанолом до получения 1,8 л первичного экстракта, из которого после отгонки
этанола было получено 350 мл концентрированного экстракта.
К 18 мл полученного экстракта прибавили 4 мл
изопропанола и 6 г сульфата аммония. Смесь

Получение сухого стандартизованного экстракта крапивы двудомной (Urtica dioica L.)
Из 375 г листьев крапивы получили 1,55 л первичного экстракта с использованием 70% этанола. Сразу после охлаждения экстракт подкислили концентрированной фосфорной кислотой до
pH 4,0 (потенциометрически). Эта операция необходима для уменьшения осаждения кофеиляблочной кислоты в виде малорастворимых
комплексов с ионами металлов, содержащимися в растении. В последующих операциях кислая среда способствует извлечению гидроксикоричных кислот органическим растворителем.
После отстаивания при +4°�������������������
C������������������
и центрифугирования отогнали спирт, затем вновь дали отстояться и отцентрифугировали. Получили 310 мл концентрированного экстракта с pH 2,5.
В 20 мл полученного экстракта растворили 10 г сульфата аммония, жидкость отцентрифугировали. Центрифугат экстрагировали последовательно 2, 1 и 1 мл изопропанола. Объединенный экстракт в объеме 4,8 мл нанесли на
9,5 г безводной лактозы и высушили. После растирания и просеивания получили 9,8 г порошка коричнево-кремового цвета, содержащего
0,68% хлорогеновой кислоты и 0,58% кофеиляблочной кислоты в пересчете на хлорогеновую.
Полученный продукт может быть использован
для количественного анализа листьев крапивы
по методике Европейской Фармакопеи.
Получение сухого стандартизованного экстракта пижмы обыкновенной (Tanacetum
vulgare L.)
Из 540 г цветков пижмы при использовании

70% этанола получили 1,7 л первичного экстракта, а после отгонки этанола – 310 мл концентрированного экстракта. В 20 мл этого экстракта растворили 9 г сульфата аммония, жидкость отцентрифугировали, центрифугат отбросили, а смолистый осадок растворили в 5 мл 96% этанола. Раствор отцентрифугировали, центрифугат, объем которого составил 6 мл, нанесли на 12 г безводной
лактозы и высушили. Масса просеянного продукта
составила 12,6 г. Он представляет порошок светложелтого цвета и содержит 1,8% суммы гидроксикоричных кислот в пересчете на хлорогеновую.
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встряхивали в течение 5 мин, затем отцентрифугировали. Верхний слой жидкости отделили, а нижний экстрагировали еще 2 мл изопропанола. Объединенный изопропанольный экстракт, объем которого составил 10 мл, нанесли
на 20 г безводной лактозы и высушили. Масса сухого экстракта (после просеивания) составила
22,3 г. Полученный продукт представляет порошок светло-коричневого цвета и содержит 1,67%
розмариновой кислоты. Его можно использовать
вместо стандартного образца розмариновой
кислоты для анализа листьев мелиссы обыкновенной по методике Европейской Фармакопеи.

Получение сухого стандартизованного экстракта зверобоя продырявленного (�������
Hypericum perforatum L.)
500 г травы зверобоя продырявленного экстрагировали 80% этанолом до получения 1,8 л
первичного экстракта, из которого затем было
получено 190 мл концентрированного экстракта. К 15 мл полученного экстракта прибавили 6
мл изопропанола и 6 г сульфата аммония. После
встряхивания смеси и ее последующего разделения путем центрифугирования верхний слой
жидкости отделили, а нижний экстрагировали
двумя порциями по 2 мл, затем 1 мл изопропанола. Объединенный изопропанольный экстракт в
объеме 12,5 мл, нанесли на 25 г безводной лактозы и высушили. После растирания и просеивания получили 24,9 г сухого экстракта в виде порошка темно-серого цвета. Хроматографический
анализ показал наличие в продукте 0,055% суммы гиперицина и псевдогиперицина в пересчете
на гиперицин, 1,2% суммы флавоноловых гликозидов в пересчете на гиперозид, 0,18% суммы гидроксикоричных кислот в пересчете на хлорогеновую, а также значительное количество биапигенина – субстанции, характерной для растений
рода Hypericum. Таким образом, полученный сухой экстракт содержит все биологически активные компоненты, характерные для соответствующего вида растения, за исключением гиперфорина. Последний, являясь наиболее липофильной субстанцией, удаляется в составе смолистого осадка при отгонке спирта из первичного экстракта. Впрочем, это не следует считать большим
недостатком описанной технологии, если иметь
в виду легкую окисляемость гиперфорина и его
неустойчивость в составе суммарных экстрактов.
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Получение сухого стандартизованного экстракта бузины черной (Sambucus nigra L.)
Из 470 г цветков бузины черной при экстракции 75% этанолом получили 1,8 л первичного экстракта, затем 230 мл концентрированного экстракта. В 20 мл этого экстракта растворили 8 г сульфата аммония и отцентрифугировали. Центрифугат экстрагировали последовательно 3, 1 и 1 мл изопропанола. Объем объединенного экстракта составил 6,8 мл. Его высушили на
поверхности 13,5 г безводной лактозы и получили (после просеивания) 14,1 г порошка светложелтого цвета. Полученный сухой экстракт бузины содержит 1,15% суммы флавоноловых гликозидов в пересчете на рутозид и 0,86% хлорогеновой кислоты.
К вопросу о стандартизации сухих экстрактов, предназначенных для использования в
качестве вторичных стандартов
Поскольку сухие растительные экстракты,
являющиеся предметом данного обсуждения,
предполагается использовать в качестве стандартов в методиках частных фармакопейных
статей, то было бы логичным проводить их количественный анализ в условиях, описанных в
соответствующих методиках. Отличным должен
быть подход к интерпретации экспериментальных данных. Так например, возрастают требования к правильности и точности определений: их
погрешность, как случайная так и систематическая, не должна превышать 1/3 от величин, допустимых для результатов соответствующей фармакопейной методики. Во многих случаях отличаться будут алгоритмы идентификации аналитических компонентов, что может потребовать
изменения аппаратного оформления метода, например использования диодно-матричного детектора вместо ультрафиолетового с переменной длиной волны. Помимо обязательных показателей качественного и количественного
состава в спецификацию следует включать такие общие для фармацевтических субстанций
показатели качества как внешний вид, растворимость, потеря в массе при высушивании, общая зола. Поскольку процесс импрегнирования
твердого носителя жидким экстрактом, являющийся частью описанной выше технологии получения сухих растительных экстрактов, пред-
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полагает возможность неравномерного распределения аналитических компонентов в массе конечного продукта, нами предложен специфический для такого случая тест однородности количественного состава. В то же время, имея в виду,
что вторичные стандарты не являются фармацевтическими субстанциями и предназначены исключительнодлялабораторногоприменения,вспецификацию можно не включать показатели качества, относящиеся к безопасности продукта, как например микробиологическая чистота
или содержание тяжелых металлов, если только они не влияют на стабильность при хранении.
Ниже на примере разработанного нами сухого
стандартизованного экстракта боярышника описаны основные показатели качества, рекомендуемые к включению в спецификацию. Описания
снабжены комментариями, где это необходимо.
Показатели качества, включенные в спецификацию на сухой стандартизованный
экстракт боярышника.
Описание. Порошок от кремового до светлокоричневого цвета со слабым характерным запахом.
Растворимость. При приготовлении исследуемых растворов в тестах «Однородность состава» и «Количественное определение» исследуемый экстракт должен полностью растворяться с образованием прозрачных растворов.
Выполнение данного теста гарантирует в
последующем количественный переход в раствор всех аналитических компонентов, содержащихся в навеске вторичного стандарта, а
также отсутствие в препарате мало полярных
и полимерных компонентов, способных загрязнять хроматографические колонки.
Однородность состава. Относительное стандартное отклонение не более 1% для навески
массой 100 мг.
Данный тест разработан нами специально
для сухих стандартизованных экстрактов, получаемых путем импрегнирования твердого носителя, и отражает равномерность распределения аналитических компонентов в массе продукта. Суть его сводится к определению сходимости концентрации отдельных аналитических компонентов, или их суммы в ряде последовательно взятых навесок исследуемого сухо-

тра абсорбции. Массу добавленного растворителя уточняют до 0,001 г и измеряют оптическую абсорбцию (A) полученного раствора при
длине волны 325 нм в кювете с толщиной слоя
10 мм, используя в качестве раствора сравнения чистый растворитель. Вычисляют удельную
абсорбцию: SA=A*m/me. Все описанные операции повторяют с 6-8 отдельно взятыми навесками анализируемого экстракта и вычисляют относительное стандартное отклонение значений
SA (в %), которое представляет суммарную погрешность аналитической методики (Ertot).����
Дополнительно, в тех же условиях 6-8 раз измеряют
оптическую абсорбцию одного из приготовленных растворов анализируемого экстракта, сменяя каждый раз раствор в кювете спектрофотометра. Относительное стандартное отклонение
полученных в этой серии значений (также выраженное в %) представляет аппаратную ошибку
(Erap)����������������������������������������
. Затем вычисляют искомое значение неоднородности состава для навесок экстракта массой 25 мг (X25) по формуле:

TEHNOLOGII INOVATIVE/
INNOVATIVE TECHNOLOGIES

го экстракта. Результаты выражаются в виде
относительного стандартного отклонения
для той величины навески стандартизованного экстракта, которая будет использоваться
в фармакопейной методике, и таким образом
отражают реальный вклад неоднородности состава вторичного стандарта в общую погрешность результатов фармакопейного анализа. Для повышения чувствительности данного
теста рекомендуем при его выполнении уменьшить навески экстракта по сравнению с методикой фармакопейной статьи, но так, чтобы относительная ошибка взвешивания оставалась ниже расчетной допустимой неоднородности состава для соответствующей уменьшенной навески. Для уменьшения суммарной погрешности результатов теста рекомендуем
растворитель для проб также брать по массе,
а не по объему, избегать разбавлений раствора
и использования легко летучих растворителей,
а добавление растворителя в количестве, пропорциональном массе каждой навески экстракта, исключит влияние возможной нелинейности аналитического отклика на конечный результат. В большинстве случаев хроматографический анализ отдельных компонентов экстракта можно заменить спектрофотометрическим определением суммы поглощающих веществ, что благоприятно отразится как на погрешности результатов, так и на трудоемкости и времени выполнения теста. Из суммарного значения случайной ошибки следует вычесть
погрешности всех операций пробоподготовки и
аппаратную ошибку, затем полученный результат пересчитать на массу навески стандартизованного экстракта, рекомендуемую фармакопейной методикой. Применительно к сухому стандартизованному экстракту боярышника ход выполнения теста однородности состава выглядит следующим образом:
Около 0,025 г (точная навеска) анализируемой
пробы помещают в колбу вместимостью 100 мл
и растворяют в 0,1% растворе уксусной кислоты,
взятом по массе в количестве ma=2000*me, где
me – фактическая масса анализируемого экстракта. Уксусная кислота предотвращает диссоциацию гидроксикоричных кислот боярышника, сопровождаемую изменением их УФ спек-

,

X 25 = Ertot2 − Erap2 − 0,52 − 0,02 2

где 0,5 – максимальная относительная погрешность взвешивания анализируемого экстракта на весах с ценой деления 0,0001 г; 0,02 –
максимальная относительная погрешность взвешивания добавленного растворителя на весах с
ценой деления 0,001 г. Если выражение под знаком квадратного корня приобретает отрицательное значение, это означает, что фактическая
погрешность взвешивания оказалась ниже расчетной, а неоднородность состава анализируемого экстракта при этом не превышает 0,5%. В
таком случае результат теста считают удовлетворительным без дальнейших расчетов, иначе полученное значение неоднородности состава пересчитывают на массу навески экстракта 100 мг:

X 100 = X 25 ⋅

25
= X 25 ⋅ 0,5 .
100

Результат не должен превышать 1,0%.
Здесь имеется в виду, что, согласно предложенным методам количественного анализа
листьев с цветками боярышника и экстрактивных препаратов на основе этого вида сырья, для
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приготовления стандартного раствора используется 100 мг сухого стандартизованного
экстракта боярышника.
Потеря в массе при высушивании. Не более
3,0%.
Этот показатель отражает остаточное
содержание в продукте использованных растворителей – воды и изопропанола. Его превышение
может неблагоприятно сказаться на стабильности в процессе хранения.
Общая зола. Не более 0,2%.
Данный показатель отражает содержание
неорганических примесей в экстракте и его завышенное значение указывает на плохое отделение изопропанольного экстракта от водной
фазы при выполнении жидкостной экстракции.
Качественный состав.
▪▪ Компоненты, характерные для листьев
с цветками боярышника. На хроматограммах
исследуемого раствора, полученных при выполнении теста «Количественное определение»,
должны присутствовать пики следующих компонентов (в порядке элюирования):
▪▪ Хлорогеновая кислота со временем удерживания и УФ спектром, соответствующими
хлорогеновой кислоте на хроматограммах стандартного раствора;
▪▪ Витексин-2''-O-рамнозид со временем
удерживания и УФ спектром, соответствующими
витексин-2’’-O-рамнозиду на хроматограммах
стандартного раствора;
▪▪ Гиперозид со временем удерживания и
УФ спектром, соответствующими гиперозиду на
хроматограммах стандартного раствора;
▪▪ Изокверцитрин с УФ спектром, соответствующим гиперозиду на хроматограммах стандартного раствора, и относительным временем удерживания около 1,03 по отношению к гиперозиду;
▪▪ Ацетилвитексин-2''-O-рамнозид с УФ спектром, соответствующим витексин-2’’-O-рамнозиду
на хроматограммах стандартного раствора, и относительным временем удерживания около 1,8
по отношению к витексин-2’’-O-рамнозиду.
В данном тесте подтверждается наличие в
исследуемом образце основных характерных для
производящих видов растений химических соединений, обнаруживаемых на хроматограммах в
условиях выполнения количественного анализа.

102

| Intellectus 4/2013

Для надежной идентификации отдельных соединений проверяется одновременное выполнение
двух условий: соответствия времен удерживания (или значений относительного удерживания
для трудно доступных в чистом виде изокверцитрина и ацетилвитексин-2''-O-рамнозида) и соответствия УФ спектров оптической абсорбции в диапазоне длин волн 220 – 400 нм. Последнее проверяется как визуально, так и путем вычисления коэффициента парной корреляции
(R), значение которого должно превышать 0,99
(при полной идентичности структуры химических соединений, обычно, R > 0,999). Большинство программ, обрабатывающих спектральную информацию с диодно-матричных детекторов, позволяют вычислять коэффициент
корреляции УФ спектров. Кроме того, к нормативной документации прилагается пример хроматограммы анализируемого экстракта, который служит как для идентификации продукта
по хроматографическому профилю в целом, так
и для подтверждения пригодности условий хроматографического анализа.
▪▪ Лактоза.
Около 0,5 г анализируемого продукта перемешивают с 10 мл 80% этанола в течение 5 мин, затем фильтруют через стеклянный фильтр средней пористости. Осадок промывают на фильтре 3-4 порциями 80% этанола по 3 мл, затем 3
мл 96% этанола и сушат при 50-60°C. Сухой остаток должен выдерживать испытания на подлинность (тест A или B и C) Европейской Фармакопеи для лактозы моногидрата (Ph. Eur. 0187).
80% этанол смывает с поверхности лактозы
компоненты экстракта боярышника, при этом
сама подложка растворяется в незначительной
степени. Последняя промывка 96% этанолом
служит, в основном, для ускорения сушки. Последующий анализ по соответствующей статье
Европейской Фармакопеи подтверждает химическую природу использованного твердого носителя.
Количественное определение.
▪▪ Сумма флавоновых гликозидов в пересчете на витексин-2''-O-рамнозид – от 0,70% до 1,0%;
▪▪ Сумма флавоноловых гликозидов в пересчете на гиперозид – не менее 0,40%.
Количественное определение выполняется

ВЫВОДЫ:

Разработан способ получения сухих растительных экстрактов, содержащих фармакологически активные вещества средней полярно-

сти и предназначенных для использования в качестве вторичных стандартов. Эффективность
предложенного способа продемонстрирована
на примере нескольких лекарственных растений. Также рассмотрены вопросы стандартизации полученных экстрактов с учетом их физикохимических свойств и технологии приготовления.

TEHNOLOGII INOVATIVE/
INNOVATIVE TECHNOLOGIES

методом обращенно-фазной высокоэффективной жидкостной хроматографии на колонке с
фазой C-18 в режиме линейного градиента концентрации ацетонитрила от 18 до 28% за 20
мин в фосфатном буфере с pH 3,0. Калибровка
методики для определения флавоновых и флавоноловых гликозидов выполняется по площадям пиков с использованием стандартных образцов витексин-2''-O-рамнозида и гиперозида
соответственно. Регламентируемые пределы
количественного содержания обеспечивают получение хроматограмм, сходных с хроматограммами тестовых растворов при анализе
растительного сырья и экстрактивных продуктов согласно соответствующим нормативноаналитическим документам.
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REZUMAT

ABSTRACT

În prezenta lucrare se propune un procedeu de
obţinere a standardelor secundare vegetale în formă de extracte uscate. Procedeul, prezentat în formă
de schemă tehnologică generală, include obţinerea
extractului hidroalcoolic primar, distilarea alcoolului,
purificarea extractului concentrat prin precipitarea
şi/sau extracţia lichidă şi uscarea pe suprafaţa vehiculului solid solubil. Procedeul este util pentru plantele
cu conţinut de compuşi activi cu polaritate medie,
cum ar fi flavonoizii şi acizii fenolcarbonici. Eficienţa
lui a fost demonstrată pe exemplul a 6 plante medicinale. De asemenea, în lucrare a fost evaluată abordarea standardizării unor astfel de extracte, care ia în
consideraţie parametrii lor fozico-chimici, legaţi de
particularităţile tehnologiei de obţinere şi de cerinţele către standardele secundare. Special pentru extractele uscate, obţinute prin impregnarea vehiculului solid, s-a propus testul omogenităţii compoziţiei.
Cuvinte-cheie: Standarde secundare, extracte uscate standardizate, standardizarea extractelor vegetale.

In the present work a method to obtain vegetal
secondary standards as dry extracts is offered. The
method is designed as a general flowsheet including primary hydro-alcoholic extract obtaining,
alcohol distillation, the concentrated extract purification by precipitation and/or liquid extraction and
its drying on the surface of a solid soluble vehicle.
The method is suitable for plants that contain active
components of medial polarity, such as flavonoids
and phenol-carboxylic acids. Its efficiency has been
shown on example of 6 medicinal plants. The approach to standardization of such extracts, considering their physicochemical parameters, associated
with the production technology, and requirements
for secondary reference materials, has been also envisaged. Especially for dry extracts, obtained by the
solid vehicle impregnating, a test for the composition uniformity is offered.
Key words: Secondary standards, dry standardized extracts, plant extract standardization.
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Studiul procesului de amestecare
în planuri longitudinale şi transversale
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M

alaxoarele cu amestecare forţată, la care în
calitate de organe de amestecare sunt utilizate

barele fixate într-un mod special pe suprafaţa arborelui,
asigură intensificarea procesului de amestecare datorită
divizării de către bare a întregii mase de material în mai
multe şuvoaie şi recombinării ulterioare a acestora.

Însă, la toate malaxoarele cu amestecare forţată,
există problema blocării particulelor de material
între capetele organelor de amestecare şi suprafaţa interioară a tobei. Aceasta conduce nemijlocit
la creşterea rezistenţei de amestecare şi, respectiv,
majorarea cheltuielilor de energie pentru pregătirea amestecului, precum şi la majorarea cheltuielilor de metal necesar pentru confecţionarea malaxorului. Din cauza acţiunii asupra elementelor
acestuia a unor forţe mult mai mari decât în cazul
în care nu s-ar produce blocarea, are loc modificarea compoziţiei granulometrice iniţiale, ca rezultat
al fărâmiţării agregatelor, şi, respectiv, micşorarea
calităţii articolelor fabricate.
Acest neajuns este înlăturat în malaxorul [1] cu
bare arcuite, echipat cu răzuitoare longitudinale
elastice, care asigură un luft nul între organele de
lucru şi suprafaţa cilindrică interioară a tobei, înlăturând astfel posibilitatea blocării între acestea a particulelor de material. De asemenea, în acest malaxor
se micşorează consumul specific de energie la prepararea amestecurilor, datorită micşorării rezistenţei
de amestecare, utilizând barele arcuite cu unghiul
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de atac mai mic de 90°. Bara arcuită are o rezistenţă
la înaintare prin amestec mai mică datorită faptului
că valoarea maximă a rezistenţei apare consecutiv
pe diferite porţiuni ale suprafeţei acesteia, iar la bara
cu unghiul de atac egal cu 90° rezistenţa maximă se
manifestă concomitent pe toată suprafaţa [2]. Malaxorul dat poate fi folosit la prepararea amestecurilor
plastice, uscate şi semiuscate de diferite tipuri.
În lucrarea dată este prezentată construcţia şi
funcţionarea malaxorului cu bare arcuite şi răzuitoare elastice longitudinale, fiind descris procesul
de divizare de către bare a materialului din tobă în
şuvoaie şi îmbinării ulterioare a acestora în planuri
transversale şi longitudinale. De asemenea, sunt
prezentate rezultatele cercetării calităţii amestecării.
Construcţia şi funcţionarea malaxorului [1]. Malaxorul cu bare radiale arcuite şi răzuitoare elastice
longitudinale (fig. 1) include un corp 1 cu fundul
semicilindric, organe de amestecare executate în
formă de bare arcuite 2 fixate radial în secţii pe arborele 3, bare longitudinale 4 fixate pe barele radiale 2,
răzuitoare longitudinale fixate pe capetele barelor 2
şi care includ plăci 5, elemente elastice 6 şi cuţite 7 fixate între ele cu şuruburi 8, răzuitoare radiale 9 fixate
pe capetele barelor longitudinale 4 şi pe arborele 3,
suporturi 10, rulmenţi 11 în care se sprijină bucşele
pereţilor frontali ai corpului 1, rulmenţii 12 pe care
se sprijină capetele arborelui 3, un mâner 13 fixat pe
partea superioară a corpului 1, umere 14 fixate pe suprafaţa exterioară a corpului 1 şi rezemate de ramă.
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Fig. 1. Schema malaxorului cu acţiune ciclică cu bare radiale arcuite şi răzuitoare antiblocare longitudinale:
1 – cuvă; 2 – bară radială arcuită; 3 – arbore; 4 – bară longitudinală; 5 – placă metalică; 6 – element elastic; 7 – cuţit; 8 – şurub;
9 – răzuitor radial; 10 – suport; 11, 12 – rulment; 13 – mâner; 14 – umăr

Malaxorul funcţionează în modul următor. La rotirea arborelui 3 (mecanismul de acţionare nu este
indicat), materialul, turnat în corpul 1, este străpuns
de barele radiale 2, barele longitudinale 4, răzuitoarele radiale 9 şi longitudinale, şi divizat în fluxuri
atât în planuri longitudinale, cât şi în planuri transversale. Divizarea în fluxuri şi îmbinarea lor are loc
concomitent în tot volumul materialului.
În procesul funcţionării malaxorului, la trecerea
cuţitului 7 al răzuitorului longitudinal prin zona CD
(fig. 1), datorită razei descrise de acesta, mai mari
decât raza interioară a tobei, elementul elastic se îndoaie în direcţia deplasării organului de amestecare
şi astfel asigură alunecarea cuţitului 7 pe suprafaţa interioară a corpului 1 fără joc radial. La trecerea
cuţitului prin zona DE, el se găseşte permanent în

contact cu suprafaţa interioară a corpului 1 datorită
acţionării forţelor de presare a materialului din faţă.
Astfel, se asigură un joc nul între vârful cuţitului 7 şi
suprafaţa interioară a corpului 1 şi, ca rezultat, evitarea deplină a blocării particulelor între cuţit şi corp.
Procesul de amestecare în planuri radiale şi longitudinale. Pentru descrierea procesului de amestecare, analizăm o zonă transversală destul de limitată
în spaţiu (de exemplu, zona barei radiale I (fig.1), vederea A-A). Prin această zonă trec barele radiale cu
barele longitudinale fixate pe ele, materialul practic
este în stare statică faţă de cuvă. Se formează efectul curgerii materialului printre barele radiale şi cele
longitudinale, însă acesta se află practic în una şi
aceeaşi poziţie. Numai o parte din particule, situate
pe partea frontală a barelor radiale şi longitudinale
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şi a răzuitoarelor, pot să se deplaseze, cu o probabilitate oarecare, în material la distanţe nu prea mari.
Pentru analiza procesului de formare a şuvoaielor în plan transversal, presupunem că materialul
nu se deplasează de-a lungul tobei.
La trecerea primului rând longitudinal de bare
prin material, între răzuitor şi bara longitudinală se
formează fluxul α , între două bare longitudinale –
fluxul β , şi între bara din dreapta şi arbore – fluxul
γ (fig. 2 a, poziţia I).
La trecerea rândului al doilea longitudinal de
bare prin această zonă, fluxurile α , β şi γ este divizat de către barele longitudinale fiecare în câte
două semifluxuri. Deoarece vectorii vitezei semifluxului 0,5 α din dreapta şi vitezei semifluxului 0,5
β din stânga sunt orientaţi unul faţă de altul sub
un unghi, are loc îmbinarea şi amestecarea acestor
semifluxuri şi se obţine fluxul 0,5 α 0,5 β . Tot aşa
se întâmplă şi cu semifluxurile alăturate 0,5 β şi
0,5 γ – se obţine un flux nou 0,5 β 0,5 γ .
La trecerea rândului al III-lea longitudinal de bare
prin zona analizată, semifluxul 0,5 α este direcţionat spre dreapta de către răzuitorul de la capătul
acestei bare. Fluxurile 0,5 α 0,5 β şi 0,5 β 0,5 γ se
divizează în câte două semifluxuri 0,25 α 0,25 β şi

0,25 β 0,25 γ de către barele longitudinale. Are loc
îmbinarea semifluxului 0,5 α cu semifluxul 0,25 α
0,25 β din stânga şi obţinerea unui nou flux 0,75
α 0,25 β . Se îmbină semifluxul 0,25 α 0,25 β din
dreapta cu semifluxul 0,25 β 0,25γ din stânga
şi se obţine un flux nou 0,25 α 0,5 β 0,25 γ şi, în
sfârşit, se îmbină semifluxul 0,25 β 0,25 γ din
dreapta cu semifluxul 0,5 γ şi se obţine fluxul
0,25 β 0,75 γ .
Acest proces de divizare-îmbinare a fluxurilor
continuă la trecerea de mai departe a barelor prin
această zonă. Observăm (fig. 2 a) că, în procesul divizării-îmbinării, o parte din materialul ce formează
fluxul α se deplasează treptat în dreapta zonei
analizate şi, la trecerea barei a V-a, ajunge până la
arbore, apoi începe migrarea în stânga. În acelaşi
mod, o parte din materialul ce formează fluxul γ se
deplasează treptat spre stânga şi ajunge la corpul
malaxorului, la trecerea barei a V-a prin această
zonă, iar apoi începe migrarea spre dreapta. În procesul divizării-îmbinării fluxurilor, materialul fluxului β trece în stânga şi în dreapta ajungând până la
corpul malaxorului şi, respectiv, până la arbore, apoi
începe migraţia în direcţii inverse.

Fig. 2. Schema procesului de îmbinare-divizare a şuvoaielor:
a) în plan transversal; b) în plan longitudinal
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Datorită divizării-îmbinării fluxurilor, particulele materialului migrează concomitent de la stânga
spre dreapta şi invers. Procesele de divizare-îmbinare şi de migrare au loc concomitent în zonele
tuturor rândurilor longitudinale de bare situate în
material, ceea ce asigură o amestecare intensivă şi
omogenă a componentelor amestecului în tot volumul materialului din corpul malaxorului.
Vectorii vitezelor de migrare a particulelor în plan
transversal se însumează cu vectorii vitezelor de migrare în plan longitudinal şi se obţine o deplasare
concomitentă a particulelor spre arbore şi în dreapta, spre corpul malaxorului şi în stânga, şi invers.
Cercetarea calităţii amestecării. Cercetarea calităţii amestecării s-a efectuat pentru două moduri de
aşezare a componentelor amestecului în toba malaxorului: în două straturi orizontale, unul deasupra
altuia distribuite uniform, (fig. 3, a) şi în două straturi verticale amplasate uniform de-a lungul tobei
(fig. 3, b).
Scopul cercetării este de a evidenţia efectul migrării particulelor amestecului în planuri radiale
care se datorează barelor longitudinale.

Fig. 3. Schema situării componentelor în toba malaxorului:
a) – două straturi orizontale; b) – două straturi verticale longitudinale.
1 – primul strat; 2 – al doilea strat; 3 – corpul malaxorului; 4 – arborele cu organele de lucru

Cercetările s-au efectuat în malaxorul cu diametrul interior de 300 mm, cu organe de amestecare
în formă de bare radiale curbilinii cu diametrul de
10 mm, amplasate sub forma unei table de şah pe
suprafaţa arborelui cu pasul longitudinal de 60 mm
şi unghiul dintre rândurile longitudinale de bare
60°, bare longitudinale, răzuitoare radiale rigide şi
longitudinale elastice. Numărul minim de bare ra-

diale în rândurile longitudinale nbmin = 5 şi maxim
nbmin = 6. Coeficientul de umplere a tobei aprobat este
Ku =0,40, în calitate de material pentru amestec s-a
luat mazăre cu dimensiunea particulei a < 7 mm.
Pentru coeficientul de umplere aprobat, volumul
total al mazării a constituit 10,08 l, câte 5,04 l în
fiecare strat de componente.
Metodica de apreciere a calităţii amestecării
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La începutul amestecării, conţinutul fluxurilor
şi γ în fluxurile nou formate nu este uniform. Treptat această neuniformitate dispare şi, la
trecerea prin zona cercetată a rândului al XLIII-lea
longitudinal de bare (numărând de la primul), se
obţin fluxurile A, B, Г, care conţin particule ale fluxurilor iniţiale α , β şi γ distribuite uniform (fig. 2, a).
Procesul de migraţie a particulelor fluxurilor are
loc nu numai în zona analizată, ci concomitent în
toată secţiunea transversală a tobei. Aceasta contribuie la amestecarea rapidă a materialului în plan
transversal, iar dacă luăm în considerare toate secţiile – în planuri transversale în tot volumul materialului din tobă.
Procesul de amestecare în plan longitudinal
este analogic celui descris mai sus şi este prezentat schematic în fig. 2, b. Cifra 1 indică primul rând
longitudinal de bare radiale, literele a, b, şi c indică
fluxurile formate la trecerea barelor prin material.
Cifrele următoare indică rândurile longitudinale de
bare radiale în poziţia în care ele trec prin zona primului rând longitudinal de bare, de asemenea, sunt
indicate fluxurile formate la trecerea acestor bare.

α, β
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prevede: unul din straturile de componente să fie
compus din particule colorate, iar celălalt strat din
particule necolorate. Calitatea amestecului se va
aprecia prin determinarea raportului dintre cantitatea particulelor colorate şi a celor necolorate într-un
anumit volum de amestec cercetat, care trebuie să
fie în proporţie de 50 la 50. În rezultatul omogenizării amestecului, turaţia arborelui malaxorului
n = 60 rot/min.
După un anumit număr de rotaţii ale arborelui,
s-au luat câte patru probe de amestec din patru
zone ale tobei malaxorului (fig. 4), cu scopul de a
mări precizia măsurărilor. Proba de amestec s-a extras din tobă, în volum de 75 ml. După numărarea
particulelor a patru probe, amestecul s-a turnat înapoi în tobă.
Calitatea amestecului se determină cu valoarea
medie a cantităţii de particule colorate Pcol (în procente) din probă, (media a 16 măsurări din 4 zone
diferite). Cu cât valoarea mediei
a tuturor măsurărilor este mai aproape de 50% iar deviaţia medie
pătratică
a valorii
tinde spre minimum, cu
atât amestecul se consideră mai omogen.
Din fiecare probă extrasă s-au numărat toate
particulele şi s-a determinat numărul particulelor
colorate şi numărul total de particule. Rezultatele experimentelor pentru ambele cazuri cercetate
sunt prezentate în mod grafic în fig. 5 şi respectiv
fig. 6. S-au calculat valorile mediilor ,
,
şi
ale cantităţii de particule colorate din probă,
respectiv pentru fiecare zonă de luare a probei, şi
valoarea medie generală
care caracterizează
omogenitatea în tot amestecul. S-a calculat şi deviaţia medie pătratică , , ,
şi
a valorilor medii respective.

Fig. 4. Zonele tobei malaxorului din care se luau
probele (vedere de sus)

Constatăm (fig. 5 şi 6) că rezultatele experimentale se caracterizează cu o precizie destul de înaltă,
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aceasta explicându-se prin faptul că omogenitatea
amestecului între zonele 1 şi 2 şi respectiv 3 şi 4 este
aproximativ egală. Curbele mediilor
şi
practic se încadrează totalmente în intervalul deviaţiei
mediei pătratice a valorii medii
şi respectiv
(fig. 5 şi 6, a şi c) şi invers (fig. 5 şi 6, b şi d).
În al doilea rând, precizia rezultatelor este evidentă din faptul că acestea descriu adecvat procesul de amestecare, la început omogenitatea amestecului creşte brusc până la valoarea maximă, apoi
se menţine constantă în procesul de amestecare
ulterior.
Din diagramă (fig. 5, e) observăm că, în cazul situării iniţiale a componentelor amestecului în cuva
malaxorului în două straturi orizontale, amestecul a
devenit omogen după a 6-a rotaţie a arborelui malaxorului, întrucât valoarea mediei
a procentului de particule colorate din probă, care caracterizează omogenitatea în tot amestecul, este egală cu
49,88%, iar abaterea medie pătratică a acestei valori
este egală cu 2,47, însă creşterea calităţii amestecului are loc până la a 9-a rotaţie, valoarea deviaţiei medii pătratice
micşorându-se până la 1,08.
La continuarea procesului de amestecare până la a
15-a rotaţie, calitatea amestecului rămâne practic
constantă. Minimizarea valorii coeficientului de variaţie v a valorii mediei
şi menţinerea constantă
a acesteia la continuarea procesului de amestecare,
s-a obţinut, de asemenea, după a 9-a rotaţie (v =
2,14). Deci, se poate deduce că pentru cazul situării
iniţiale a componentelor amestecului în cuva malaxorului în două straturi orizontale calitatea maximă
a amestecului se atinge după cea de-a 9-a rotaţie a
arborelui malaxorului.
În cazul situării iniţiale a componentelor amestecului în două straturi verticale longitudinale,
amestecul devine omogen după a 4-a rotaţie (fig.
6 e) valoarea mediei
fiind 50,74%, iar a deviaţiei
medii pătratice
– 0,68. Ulterior, continuând procesul de amestecare până la a 15-a rotaţie, calitatea
amestecului rămâne aproape neschimbată, ceea ce
înseamnă că maxima calitate a amestecului s-a obţinut după a 4-a rotaţie.
Valoarea coeficientului de variaţie a valorii mediei
pentru cazul dat este minimă, de asemenea, după a 4-a rotaţie şi constituie 1,34%, rămânând practic constantă la continuarea procesului
de amestecare.
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Numărul de rotaţii ale arborelui malaxorului
Fig. 5. Dependenţa valorii medii şi a deviaţiei medii pătratice S de numărul de rotaţii
ale arborelui malaxorului pentru fiecare zonă de luare a probei – a), b), c), d) şi pentru tot amestecul –
e) (componentele amestecului sunt amplasate în două straturi orizontale)
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Numărul de rotaţii ale arborelui malaxorului
Fig. 6. Dependenţa valorii medii şi a deviaţiei medii pătratice S de numărul de rotaţii ale arborelui
malaxorului pentru fiecare zonă de luare a probei – a), b), c), d) şi pentru tot amestecul –
e) (componentele amestecului sunt amplasate în două straturi verticale longitudinale)
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CONCLUZII

1. Utilizarea metodei de apreciere a calităţii
amestecului atunci când un strat este alcătuit din
100% de particule colorate, iar celălalt strat – 100%
de particule necolorate ne permite să obţinem
unele rezultate experimentale precise, care pot fi
utilizate pentru aprecierea schimbării calităţii amestecului în dependenţă de numărul de rotaţii ale arborelui malaxorului.
2. În cazul situării iniţiale a componentelor
amestecului în toba malaxorului în două straturi orizontale, calitatea înaltă a amestecului (50% particule colorate şi 50% particule necolorate) s-a obţinut
după şase rotaţii, iar în cazul situării componentelor
în două straturi verticale longitudinale – după 4 rotaţii ale arborelui malaxorului, fapt care se explică
prin modul specific de situare a barelor radiale şi
longitudinale în spaţiul dintre arbore şi tobă.

REFERINŢE
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Constatăm faptul că şi în cazul dat coeficientul
de variaţie descrie adecvat schimbarea calităţii
amestecului în dependenţă de numărul de rotaţii
ale arborelui malaxorului, demonstrând odată în
plus că rezultatele experimentale sunt foarte precise.

1. ANDRIEVSCHI, S., LOZAN, A. Malaxor cu acţiune ciclică. Hotărâre pozitivă nr.7356 din 2012.11.12
a AGEPI MD
2. ANDRIEVSCHI, S. Intensificarea procesului de
amestecare în malaxoarele cu organe de lucru în
formă de bare. Univ. Tehn. a Moldovei. – Ch.: UTM,
2008, 176p. ISBN 978-9975-45-088-1
REZUMAT

Sunt prezentate construcţia şi funcţionarea malaxorului cu bare arcuite şi răzuitoare elastice longitudinale. Este descris procesul de divizare de către
bare a materialului din tobă în şuvoaie şi de îmbinare ulterioară a acestora în planuri transversale şi
longitudinale. Sunt prezentate rezultatele cercetării
calităţii amestecării.
ABSTRACT

The design and operation of the mixer with arched bars and longitudinal elastic scrapers are presented. It is described the process of division by the
bars of the material in the drum in streams and their
subsequent combination in transverse and longitudinal planes. Mixing quality research results are
presented.
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Speciile de nevertebrate din fauna
Republicii Moldova cu statut de protecţie
internaţională
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Introducere

E

ntomofauna sau nevertebratele joacă un rol in-

contestabil în procesele biologice ale materiei vii, în

dezvoltarea diversităţii biologice, menţinerea lanţurilor
trofice etc. Lumea animalelor nevertebrate din

Republica
Moldova este foarte diversă şi bogată. În fauna ţării noastre sunt atestate circa 17 mii de specii, cele nevertebrate
constituind 16,5 mii de specii din numărul acestora [1].
De la obţinerea independenţei statale, în Republica Moldova au fost întreprinse mai multe acţiuni
privind protecţia faunei şi florei, conservarea speciilor rare şi vulnerabile şi/sau a habitatelor lor. Printre
aceste măsuri se înscriu şi actele legislativ-normative
care reglementează protecţia şi conservarea speciilor de floră şi faună, inclusiv a speciilor rare şi vulnerabile: Legea regnului animal (1995), Legea privind
fondul ariilor protejate de stat (1998), Legea privind
fondul piscicol, pescuitul şi piscicultura (2006), Cartea Roşe a Republicii Moldova (Ediţia a 2-a, 2001) şi
mai multe acte subordonate legilor [2-4].
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La nivel internaţional, actele recunoscute sunt:
Convenţia de la Berna privind conservarea vieţii sălbatice şi a habitatelor naturale din Europa
(19.09.1979) şi Directiva Consiliului 92/43/CEE
(21.09.1992) privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică şi Lista
Roşie Europeană [5-8].
Unul dintre obiectivele Convenţiei de la Berna îl
constituie asigurarea conservării florei şi faunei sălbatice şi a habitatelor lor naturale, în special a speciilor şi habitatelor a căror conservare necesită cooperarea mai multor state, şi promovarea unei astfel
de cooperări. O atenţie deosebita este acordată
speciilor, inclusiv speciilor migratoare, ameninţate
cu nimicirea, şi celor vulnerabile. Toate cele menţionate mai sus se referă întrutotul şi la ţara noastră,
care este parte semnatară a Convenţiei de la Berna
din 23 iunie 1993.
Obiective asemănătoare are şi Directiva Consiliului 92/43/CEE. În art. 2, p. 1 se stipulează: Obiectul
prezentei directive este să contribuie la menţinerea

Metode de cercetare şi analiză
Studiul informaţiei cu privire la speciile rare şi
vulnerabile de nevertebrate din Republica Moldova
s-a efectuat prin analiza legislaţiei, cataloagelor şi
altor materiale oficiale ale organizaţiilor internaţionale şi naţionale de mediu.
Selectarea speciilor s-a efectuat prin evidenţierea speciilor rare şi vulnerabile cu statut de protecţie, în rezultatul analizelor comparative a actelor legislativ-normative naţionale [2-4] şi internaţionale
[5-8] menţionate mai sus. O atenţie specială a fost
acordată studiului modului şi gradului de protecţie
a speciilor, indicate în:
▪▪ Convenţia de la Berna, Anexa II - Specii de faună strict protejate, Anexa III - Specii de faună protejate;
▪▪ Directiva Consiliului 92/43/CEE, Anexa II Specii animale şi vegetale de interes comunitar,
a căror conservare necesită desemnarea unor arii
speciale de conservare, Anexa IV - Specii animale
şi vegetale de importanţă comunitară care necesită
protecţie strictă, Anexa V - Specii de animale şi de
plante de importanţă comunitară, ale căror prelevare în natură şi exploatare pot face obiectul unor
măsuri de gestionare;
▪▪ Lista Roşie Europeană (IUCN European Red
List);
▪▪ Lista Roşie a Fluturilor din Europa (European
Red List Butterflies).
Caracteristicile particulare ale speciilor selectate
au fost descrise prin observaţiile efectuate în natură
şi prin generalizarea informaţiilor din: Cartea Roşie
a Republicii Moldova [4], volumul „Nevertebratele”
[1] ale seriei periodice „Lumea animală a Moldovei”,
Enciclopedia ecologică ilustrată – Fluturii (Autor
Cozari T.) [9], Atlasul speciilor de nevertebrate te-

restre (Derjanschi V., Baban Elena, Timuş Asea şi al.)
[10], iar altele din site-urile cu descrierea speciilor
respective [11-18].
Reieşind din faptul că informaţia acumulată în
domeniul nevertebratelor a servit la analiza comparativă a actelor naţionale cu cele internaţionale şi la
elaborarea propunerilor concrete privind protecţia
speciilor rare şi vulnerabile de nevertebrate din Republica Moldova, s-a ţinut cont de recomandările
respective internaţionale [5-8] şi cele de ordin naţional [1,3,4,9,10] pentru fiecare specie în parte.
Rezultatele cercetărilor
Analiza materialelor acumulate a demonstrat că
numărul speciilor rare şi vulnerabile de nevertebrate
cu statut de protecţie, certificat prin lege, este foarte mic în comparaţie cu numărul total al acestora în
Republica Moldova. În conformitate cu Legea privind fondul ariilor naturale protejate de stat (Legea
FANPS), au fost declarate rare şi ocrotite de stat 39 de
specii de nevertebrate [3], iar în Cartea Roşie, ediţia
a 2-a, [4] sunt incluse 41 de specii de nevertebrate.
Analizele analogice comparative ale actelor internaţionale au pus în evidenţă doar un număr de
13 specii de nevertebrate din Republica Moldova
incluse sub protecţie internaţională.
Astfel, au fost concretizate particularităţile de
conservare a speciilor de nevertebrate cu statut de
protecţie internaţională în Republica Moldova, care
sunt prezentate mai jos.
1. Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840) Libelula mercuriu. Ord. Odonata, Fam. Coenagrionidae.
Statutul de protecţie: Este introdusă în Cartea Roşie a Republicii Moldova ca specie critic periclitată
(Criticaly Endangered).

.

Foto 1. Libelula mercuriu [11]
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biodiversităţii prin conservarea habitatelor naturale
şi a speciilor de floră şi faună sălbatică de pe teritoriul statelor membre în care se aplică tratatul.
În prezent Republica Moldova este la etapa de
preaderare la Uniunea Europeană şi întreprinde
eforturi sporite în ceea ce priveşte armonizarea legislaţiei naţionale la cerinţele Directivelor UE.
Scopul lucrării: Analiza stării speciilor rare şi vulnerabile de nevertebrate din Republica Moldova,
aflate sub protecţie internaţională, şi prezentarea
unor propuneri de ameliorare a statutului de protecţie a acestora.
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Aspectul exterior: Libelulă de talie mică. Culoarea
corpului – azurie sau crem, cu desene negre pe torace şi abdomen. Aripile anterioare şi posterioare
identice ca formă şi nervaţiune. Capul cu două pete
ovale. Abdomenul este alungit.
Spectrul trofic: specie prădătoare – larvele şi adulţii se hrănesc cu artropode mici.
Habitatul şi răspândirea: Larvele se dezvoltă în bazine de apă curgătoare sau stătătoare bine oxigenată. În Republica Moldova a fost semnalată în judeţul
Tighina. Peste hotarele republicii a fost răspândită în
partea de sud a Europei Atlantice (pana în Anglia),
Africa de Nord, sudul Ucrainei, Transcaucazia.
Frecvenţa şi factorii limitativi: specie rară, efectivul
căreia se micşorează. Impurificarea bazinelor de apă.
Pronosticul evoluţiei speciei: Nedeterminat.
Starea de protecţie internaţională: Este inclusă
în Anexa II a Convenţiei de la Berna şi în Anexa II a
Directivei UE 92/43/CEE. Specia este inclusă în Lista
Roşie Europeană (IUCN, European Red List).
Măsuri de protecţie în Republica Moldova: Necesită măsuri de restabilire a populaţiilor în unele habitate. Una din soluţii ar fi protecţia bazinelor de apă
de poluare şi dezvoltarea optimală a organismelor
vii în habitatele respective.
2. Saga pedo (Pallas, 1771) – Cal de stepă. Fam.
Tettigonidae, ord. Ortoptera.
Statutul de protecţie: Este introdusă în Cartea Roşie a Republicii Moldova ca specie critic periclitată
(Criticaly Endangered) şi sub protecţia Legii FANPS.
Aspectul exterior: Corpul foarte alungit, verde,
gălbui-brun. Aripile anterioare şi posterioare sunt
foarte reduse sau chiar lipsesc. Capul este obtuz,
antenele filiforme, de obicei, mai lungi decât corpul,
fruntea abruptă.

Spectrul trofic: Specie entomofagă – se hrăneşte
cu lăcuste şi alte insecte.
Habitatul şi răspândirea: Poate fi întâlnită în stepele mixte cu ierburi diverse, mai ales, cele de semideşert şi de ţelină. În Republica Moldova este
răspândită în regiunile de sud. Peste hotarele Moldovei a fost semnalată în zonele de stepă şi silvostepă din Europa Sudică.
Frecvenţa si factorii limitativi: Se întâlneşte foarte
rar. Distrugerea locurilor de trai în urma valorificării
stepelor cu diverse ierburi, păşunatul vitelor, aplicarea insecticidelor.
Pronosticul evoluţiei speciei: Probabilitatea dispariţiei speciei.
Starea de protecţie internaţională: Este inclusă în
Anexa II a Convenţiei de la Berna şi în Anexa II a Directivei UE 92/43/CEE.
Măsuri de protecţie în Republica Moldova: Necesită măsuri de menţinere a populaţiilor în habitate.
3. Cerambyx cerdo (Linnaeus, 1758) - Croitorul
stejarului. Fam. Cerambycidae, ord. Coleoptera.
Statutul de protecţie: Este introdusă în Cartea
Roşie a Republicii Moldova ca specie periclitată (Endangered) şi sub protecţia Legii FANPS.
Aspectul exterior: Este una din cele mai mari
specii europene de coleoptere. Coloritul corpului –
verde, albastru, uneori negru. Capul este punctat
puternic. Antenele la masculi sunt mult mai lungi
decât corpul. Sunt cunoscute o serie de forme care
diferă prin coloraţie.

Foto 3. Cerambyx cerdo [4]

Foto 2. Saga pedo [12]
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Spectrul trofic: Xilofag pe stejar, fag, nuc, ulm, frasin ş.a.
Habitatul şi răspândirea: Se întâlneşte în pădurile
de foioase şi parcuri, mai ales pe stejar, nuc, castan,
fag, carpen, ulm, uneori – pe tei. Preferă tulpinile

4. Morimus funereus (Mulsant, 1863) - Croitorul
cenuşiu. Fam. Cerambycidae, ord. Coleoptera.
Statutul de protecţie: Este introdusă în Cartea
Roşie a Republicii Moldova ca specie periclitată (Endangered) şi sub protecţia Legii FANPS.
Aspectul exterior: Este o specie de coleoptere cu
dimensiuni de 18-38 mm, având coloritul corpului
negru, partea sa dorsală cu o pubescenţă deasă culcată, cenuşiu-argintie. Capul este punctat puternic.
Antenele la masculi sunt de 1,5-2 ori mai lungi decât corpul.

Foto 4. Morimus funereus [1]

Spectrul trofic: Specie saproxilofag în pădurile de
stejar şi fag.
Habitatul şi răspândirea: Se întâlneşte în păduri-

le de foioase şi parcuri, mai ales pe stejar, fag, nuc,
castan ş.a. Preferă tulpinile arborilor bătrâni, butucii şi cioturile. Este răspândită în partea centrală a
Republicii Moldova. Populează majoritatea ţărilor
Europei, din sudul Poloniei până la litoralul Mării
Mediterane, Peninsula Balcanică etc.
Frecvenţa şi factorii limitativi: A devenit o specie
rară pe tot arealul, inclusiv în Republica Moldova. La
reducerea populaţiilor au influenţat tăierile pădurilor mature şi a arborilor bătrâni, tăierile sanitare,
tratarea pădurilor cu substanţe chimice toxice etc.
Pronosticul evoluţiei speciei: Specie, efectivul căreia se micşorează rapid, există riscul de dispariţie.
Starea de protecţie internaţională: În calitate de
specie strict protejată este inclusă în Anexa II.
Măsuri de protecţie în Republica Moldova: Necesită măsuri de menţinere a populaţiilor în habitate.
O soluţie bună ar fi conservarea pădurilor bătrâne.
5. Rosalia alpina (Linaeus, 1758) - Croitorul alpin. Fam. Cerambycidae, ord. Coleoptera.
Statutul de protecţie: Este introdusă în Cartea Roşie a Republicii Moldova ca specie critic periclitată
(Criticaly Endangered) şi sub protecţia Legii FANPS.
Aspectul exterior: Corpul prezintă o pubescenţă de fond deasă, culcată, fină şi scurtă, de culoare cenuşie-albăstruie sau cenuşie-verzuie, uneori
aproape albastră. Articolele antenale 3 - 6 au câte
o tufă apicală de peri lungi, deşi, negri. Elitrele sunt,
de regulă, granulate puternic la bază şi prezintă un
desen negru, catifelat.

Foto 5. Rosalia alpina [4]

Spectrul trofic: Xilofag pe fag, stejar, arţar şi, mai
rar, carpen.
Habitatul şi răspândirea: Abitează în pădurile bătrâne de fag cu arbori uscaţi, vătămaţi de dăunători
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groase ale arborilor bătrâni, uneori şi cioturile. Este
răspândită în părţile centrală şi de nord ale republicii. Peste hotarele ţării populează teritorii din estul
şi vestul Ucrainei, Crimeea, Caucaz, Europa mediteraneană şi centrală, Asia Mica, Africa de Nord.
Frecvenţa şi factorii limitativi: Până în anii 1950
croitorul stejarului era considerat un dăunător al
pădurilor, însă în ultimul timp a devenit o specie
rară pe tot arealul, inclusiv Republica Moldova. La
reducerea lor a influenţat tăierile sanitare în păduri
şi reducerea numărului arborilor de stejar, în special
a celor seculari.
Pronosticul evoluţiei speciei: Specie, efectivul căreia se micşorează rapid, există riscul de dispariţie.
Starea de protecţie internaţională: În calitate de
specie strict protejată este inclusă în Anexa II a Convenţiei de la Berna, în Anexa II şi Anexa IV a Directivei UE 92/43/CEE.
Măsuri de protecţie în Republica Moldova: Necesită măsuri de menţinere a populaţiilor în habitate. O
soluţie bună ar fi conservarea pădurilor bătrâne.
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şi ger. Se dezvoltă, mai ales, în lemnul de fag, stejar,
uneori – în cel de frasin, carpen, ulm ş.a. În Moldova
se întâlneşte în zona centrală a Codrilor (pădurea
Ivancea). Peste hotarele republicii a fost semnalată
în Carpaţi, în unele sectoare din zona de silvostepă
a Ucrainei, Crimeea, reg. Voronej, Caucazul de Nord,
în Europa Mediteraneană şi Centrală, în Siria.
Frecvenţa şi factorii limitativi: La începutul secolului, croitorul alpin era întâlnit pretutindeni, astăzi
este pe cale de dispariţie, cauza fiind înrăutăţirea
bazei trofice, ca rezultat al micşorării numărului de
arbori bătrâni, şi a deficitului pădurilor de fag.
Pronosticul evoluţiei speciei: Nedeterminat.
Starea de protecţie internaţională: În calitate de
specie strict protejată este inclusă în Anexa II a Convenţiei de la Berna, în Anexa II şi Anexa IV a Directivei UE 92/43/CEE.
Măsuri de protecţie în Republica Moldova: Necesită măsuri de menţinere a populaţiilor în habitate.
6. Callimorpha quadripunctaria (Poda, 1761) Arctiida hera. Ord lepidoptera Fam. Arctiidae.
Statutul de protecţie: Este introdusă în Cartea Roşie a Republicii Moldova ca specie vulnerabilă (Vulnerable) şi sub protecţia Legii FANPS.
Aspectul exterior: Aripile anterioare au tonul fundamental negru, cu o nuanţă verzuie-metalică, trei
benzi oblice şi marginea posterioară de culoare
crem. Aripile posterioare sunt roşii, cu o pată marginală, două pete submarginale şi una mediană, toate
negre. Atât aripile anterioare, cât şi cele posterioare,
cu franjuri. Toracele este negru, cu două benzi longitudinale crem. Abdomenul roşu, cu un rând de
puncte negre la partea sa dorsală. Anvergura aripilor – 48-55 mm.

Habitatul şi răspândirea: Specia se întâlneşte în
zona pădurilor de foioase. Preferă diferiţi biotopi
mezofili, lizierele pădurilor, poienile, desişurile de
arbuşti, povârnişurile cu vegetaţie abundentă. În
Republica Moldova se întâlneşte în zonele de nord
şi de centru. Peste hotare specia este răspândită în
Europa Centrala şi de Sud-Est, Asia Mică şi Mijlocie,
Caucaz, Transcaucazia, Turcia, Siria, Iran.
Frecventa şi factorii limitativi: Specia este rară în
unele ţări europene, fiind protejată în Ucraina, Belarus, Rusia. În Republica Moldova se întâlneşte rar.
Pronosticul evoluţiei speciei: Nedeterminat.
Starea de protecţie internaţională: În calitate de
specie strict protejată este inclusă în Anexa II a Directivei UE 92/43/CEE.
Măsuri de protecţie în Republica Moldova: Necesită măsuri de menţinere a populaţiilor în habitate,
reducerea tratamentelor chimice ale pădurilor.
7. Parnassius mnemosyne (Linaeus, 1758) – Fluturele Apolon negru. Fam. Papilionidae, ord. Lepidoptera.
Statutul de protecţie: Este introdusă în Cartea Roşie a Republicii Moldova ca specie critic periclitată
(Criticaly Endangered) şi sub protecţia Legii FANPS.
Aspectul exterior: Fruntea e acoperită cu un smoc
mare de peri albi. Toracele este negru strălucitor.
Aripile anterioare au marginea externă convexă, cu
o bordură lată acoperită cu solzi rari negri. Aripile
posterioare au câmpul anal acoperit cu solzi negri şi
câteva pete negre în regiunea mediană.
Spectrul trofic: Fitofag – larvele se hrănesc cu
plante de genul Corydalis, de obicei cu Corydalis
cava şi C. Solida, adulţii se hrănesc cu nectar.

Foto 6. Callimorpha quadripunctaria [1]

Spectrul trofic: Fitofag pe diferite specii de plante
de câmp şi pădure. Se hrănesc pe inflorescenţele diferitor specii de plante.
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Foto 7. Parnassius mnemosyne [13]

Habitatul şi răspândirea: Se întâlneşte în poiene
şi liziere. În Republica Moldova se întâlneşte în zona

8. Zerynthia polyxena (Denis et Schiffermueller,
1775) - Polixenă. Fam. Papilionidae, ord. Lepidoptera.
Statutul de protecţie: Este introdusă în Cartea Roşie a Republicii Moldova ca specie critic periclitată
(Criticaly Endangered) şi sub protecţia Legii FANPS.
Aspectul exterior: Fruntea este acoperită cu peri
lungi, negri si roşii. Antenele au măciuca neagră. Toracele este negru, acoperit cu peri negri şi galbeni.
Aripile au marginile zimţate şi fondul galben.

Foto 8. Zerynthia polyxena [14]

Spectrul trofic: Fitofag – larvele se hrănesc cu
frunze de Aristolochia clematitis (şi alte specii din
acest gen); adulţii se hrănesc cu nectar.

Habitatul şi răspândirea: Se întâlneşte în lizierele
şi poienele pe care creste cucurbeţica. În Republica
Moldova a fost semnalată în văile Nistrului. Peste
hotarele republicii este răspândită în Europa Centrală, Europa Mediteraneană, Caucaz, Asia Mică.
Frecvenţa şi factorii limitativi: Se întâlneşte local
şi foarte rar, este o specie pe cale de dispariţie. Legăturile trofice restrânse (oligofag), fragmentarea şi
degradarea locurilor habitatelor, fluturii nu sunt predispuşi pentru migrare, diapauză îndelungată în stadiul de pupă fără cocon măreşte posibilitatea pieirii.
Pronosticul evoluţiei speciei: Nedeterminat.
Starea de protecţie internaţională: În calitate de specie strict protejată este inclusă în Anexa II a Convenţiei
de la Berna şi Anexa IV a Directivei UE 92/43/CEE.
Măsuri de protecţie în Republica Moldova: Este
ocrotită conform legislaţiei, însă necesită măsuri de
menţinere a populaţiilor în habitate.
9. Apatura metis (Freyer,1829) – Fluture apatura
mică. Fam. Nymphalidae, ord Lepidoptera.
Statutul de protecţie: În Republica Moldova specia nu este protejată de lege, însă este rară.
Aspectul exterior: aripile de culoare brună, cu
pete şi benzi transversale largi de culoare ocru. Aripile anterioare cu patru pete negre circulare mici,
pe fond ocru. Pe faţa inferioară a aripilor anterioare
tonul fundamental este gălbui. Dimorfismul sexual
este remarcabil datorită faptului că masculii au reflexe violete pe aripi.
Spectrul trofic: Fitofag – Larvele se hrănesc cu
frunze de plop (Populus tremula şi P. nigra).

Foto 9. Apatura metis [15]

Habitatul şi răspândirea: În Republica Moldova se
întâlneşte în pădurile luminoase cu esenţe foioase,
preferând în special microstaţiunile umede din vecinătatea apelor.
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centrală. Peste hotarele ei a fost semnalat în centrul
şi vestul Europei, în Caucaz şi în Transcaucazia, în
sud-estul Kazahstanului, Thian-Shan Pamir, la sudul
Altaiului.
Frecvenţa şi factorii limitativi: Se întâlneşte local şi
rar. Capacitatea migratoare slabă a speciei, răspândirea plantei-gazdă prin micropopulaţii izolate. A
devenit o specie efectivul căreia se reduce. Distrugerea şi degradarea poienelor forestiere ca rezultat
al păşunatului şi cosirii excesive.
Pronosticul evoluţiei speciei: Este ameninţată cu
dispariţia.
Starea de protecţie internaţională: În calitate de
specie strict protejată este inclusă în Anexa II a Convenţiei de la Berna şi Anexa IV a Directivei UE 92/43/
CEE. Specia este inclusa in Lista Roşie Europeană
(IUCN, European Red List) şi Lista Roşie a Fluturilor
din Europa (European Red List Butterflies).
Măsuri de protecţie în Republica Moldova: Este
ocrotită conform legislaţiei în rezervaţia ştiinţifică
„Codru”. Necesită măsuri de menţinere a populaţiilor în habitate.
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Este răspândită în bazinele râului Prut şi fluviului Nistru, în localităţile Glodeni, rezervaţia Pădurea Domnească, Elizavetovca, Vadul lui Vodă, TeliţaNouă, Şerpeni. Este o specie palearctică.
Frecvenţa şi factorii limitativi: Specie destul de
rară în majoritatea ţărilor europene. Defrişarea
suprafeţelor împădurite (în special, a pădurilor de
plop) din bazinele râurilor.
Pronosticul evoluţiei speciei: Specia este rară şi
ameninţată cu dispariţia.
Starea de protecţie internaţională: În calitate de specie strict protejată este inclusă în Anexa II a Convenţiei
de la Berna şi Anexa IV a Directivei UE 92/43/CEE.
Măsuri de protecţie: Necesită măsuri de menţinere a populaţiilor în habitate. Se recomandă a fi introdusă în Cartea Roşie.
10. Phengaris arion (Linaeus 1758), cunoscută şi
ca Maculinea arion (Linaeus 1758), – Fluture – arion.
Fam. Licaenidae, ord. Lepidoptera.
Statutul de protecţie: Specie vulnerabilă.
Aspectul exterior: Faţa superioară a acestora
este albastră-violetă cu marginea neagră şi puncte lunguieţe negre. Aripile posterioare prezintă un
şir neclar de oceli întunecaţi. Femela este puternic
pudrată brun-negru. Faţa inferioară a aripilor este
gri-cenuşie, pudrată la rădăcină cu albastru şi cu
pete negre, groase, care, la aripile posterioare, sunt
brodate cu alb.

Frecvenţa şi factorii limitativi: Este o specie tot
mai rar întâlnită, cauzele fiind defrişarea suprafeţelor împădurite.
Pronosticul evoluţiei speciei: Specie rară.
Starea de protecţie internaţională: În calitate de
specie strict protejată este inclusă în Anexa II a Convenţiei de la Berna, precum şi în Anexa II şi Anexa
IV a Directivei UE 92/43/CEE. În calitate de specie
vulnerabilă (Endangered) este inclusă în Lista Roşie
Europeană (IUCN, European Red List) şi Lista Roşie a
Fluturilor din Europa (European Red List Butterflies).
Măsuri de protecţie în Republica Moldova: Necesită măsuri de menţinere a populaţiilor în habitate. Se
recomandă a fi introdusă în Cartea Roşie.
11. Lucanus Cervus (Linnaeus,1758) – Rădaşca.
Fam. Lucanidae, ord. Coleoptera.
Statutul de protecţie: Este introdusă în Cartea
Roşie a Republicii Moldova ca specie periclitată
(Endangered), efectivul căreia scade. De asemenea,
este protejată de Legea FANPS.
Aspectul exterior: Dimorfism sexual pronunţat.
Masculul are corpul alungit, de culoare brună-castanie. Corpul masiv, mandibulele de forma unor
coarne puternic ramificate. Femela are capul şi
mandibulele potrivite ca mărime, culoarea elitrelor
este neagră.

Foto 10. Phengaris (Maculinea) arion [16]

Foto 11. Lucanus Cervus [4]

Spectrul trofic: Fluturii se hrănesc cu nectarul
plantelor ierboase, iar larvele – cu frunzele de chimen, sovârv şi de alte plante leguminoase.
Habitatul şi răspândirea: Vieţuieşte în habitate
xerofite. Are o răspândire sporadică, mai frecvent
fiind întâlnită în zona Codrilor Centrali. Este răspândită din Europa până în Siberia şi China.

Spectrul trofic: Fitofag – adulţii se hrănesc cu sucul care se scurge din arborii lezaţi; larvele preferă
lemnul putred, descompus şi semidescompus al
arborilor seculari. Larvele eclozate în primele zilei
se hrănesc cu particulele de humus ale solului, iar
mai târziu trec în lemnul putred de stejar, fag, frasin,
salcie, păr etc. Adulţii se hrănesc cu seva copacilor.

118

| Intellectus 4/2013

12. Hirudo medicinalis (Linnaeus,1758) – Lipitoarea medicinală. Fam. Hirudinidae. ord. Arhynchobdellae.
Statutul de protecţie: În Republica Moldova efectivul speciei este foarte redus, nu este ocrotită de stat.

Habitatul şi răspândirea: Populează zonele cu facies mâlos în apropierea malurilor cu vegetaţie bogată. În Republica Moldova se întâlneşte în lacurile din
lunca fluviului Nistru şi râului Prut, în golfuri, heleşteie. Peste hotarele ţării este răspândită în ecosistemele acvatice din zonele de sud ale Europei şi Asiei.
Frecvenţa şi factorii limitativi: În apele Moldovei,
la etapa actuală, efectivul lipitorii a scăzut considerabil în comparaţie cu anii 1960-1970. Cauze: poluarea ecosistemelor cu deversări de reziduuri industriale, pesticide etc., reducerea suprafeţei bălţilor.
Pronosticul evoluţiei speciei: Specie ameninţată.
Starea de protecţie internaţională: Ca specie periclitată (Endangered) este prezentă în Anexa III a
Convenţiei de la Berna şi în Anexa V a Directivei UE
92/43/CEE.
Măsuri de protecţie În Republica Moldova: Necesită măsuri de menţinere a populaţiilor în habitate.
13. Helix pomatia (Linnaeus, 1758) - Melc de livadă. Fam. Helicidae, ord. Stylommatophora.
Statutul de protecţie: Efectivul redus.
Aspectul exterior: Cel mai mare melc terestru din
Moldova. Are o cochilie brun-deschis cu variaţii de
galben-brun sau cenuşiu-brun cu 4-5 rulări de spirală de o forma globuloasă, groasă şi opacă.

Foto 13. Helix pomatia [18]
Foto 12. Hirudo medicinalis [17]

Aspectul exterior: Corpul este uşor turtit dosoventral, lungimea şi forma lui se schimbă prin acţionarea musculaturii puternice, suprafaţa corpului
este umedă şi lunecoasă. Diametrul ventuzei posterioare este egal cu 2/3 din lăţimea corpului. Pe
capătul anterior al spinării sunt situate cinci perechi
de ochi.
Spectrul trofic: Se hrănesc cu sângele peştilor şi
amfibienilor.

Spectrul trofic: Preponderent, consumatori vegetali. Se hrăneşte cu plantele mici şi proaspete,
dar şi cu viţă-de-vie. Acceptă şi rămăşiţe de plante,
iar pentru a-şi menţine cochilia sănătoasă, consumă săruri de calciu.
Habitatul şi răspândirea: Populează lizierele cu
sol umed şi gumifer, stâncăriile calcaroase acoperite cu vegetaţie abundentă de pe malurile Nistrului. În Moldova această specie este răspândită pe
aproape întreg teritoriul, preponderent la nord şi
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Habitatul şi răspândirea: În pădurile bătrâne cu
esenţe foioase, preponderent de cvercinee, precum
şi în grădini şi parcuri. În Republica Moldova se întâlneşte în părţile centrală şi de nord. A fost semnalată
în Europa Continentală, începând cu sudul zonei
pădurilor până în Crimeea şi Caucaz, în Europa Centrală, Mediteraneană şi cea Atlantică, în Asia Mică.
Frecvenţa şi factorii limitativi: Efectivul scade din
cauza distrugerii locurilor de trai (păduri seculare,
buşteni căzuţi la pământ), a colectării excesive a
speciei de către amatori, cât şi a perioadei îndelungate de dezvoltare 5-6 ani.
Pronosticul evoluţiei speciei: În ultimii ani efectivul speciei se restabileşte.
Starea de protecţie internaţională: În calitate de
specie periclitată este inclusă în Anexa II a Convenţiei
de la Berna şi în Anexa II a Directivei UE 92/43/CEE.
Măsuri de protecţie în Republica Moldova: Necesită măsuri de menţinere a populaţiilor în habitate.
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în centru. Arealul ei cuprinde Europa Centrală şi de
Sud-Vest, Nordul Peninsulei Balcanice si regiunea
Marii Baltice.
Frecvenţa şi factorii limitativi: Cel mai impunător
efectiv a fost atestat în pădurile de la marginea râurilor şi pâraielor, în stâncăriile calcaroase, precum şi
în râpi umede cu vegetaţie abundentă. Perioadele
îndelungate de secetă, distrugerea habitatului şi
exploatarea în scopuri comerciale a condus la diminuarea populaţiilor.
Pronosticul evoluţiei speciei: Specie ameninţată.
Starea de protecţie internaţională: Ca specie periclitată (Endangered) este prezentă în Anexa III a
Convenţiei de la Berna şi în Anexa V a Directivei UE
92/43/CEE.
Măsuri de protecţie în Republica Moldova: Necesită măsuri de menţinere a populaţiilor în habitate.
CONCLUZII

1. Având în vedere importanţa proceselor de
conservare a speciilor rare şi vulnerabile, au fost
efectuate studii privind starea şi nivelul de protecţie a speciilor rare şi vulnerabile de nevertebrate
din Republica Moldova după 20 ani de aderare la
Convenţia de la Berna. Studiile au vizat şi Directiva
Consiliului Europei 92/43/CEE, ceea ce este deosebit de actual, fiind stabilite priorităţile de aderare la
UE a Republicii Moldova.
2. S-a stabilit că în Convenţia de la Berna sunt incluse 11 specii de nevertebrate care se întâlnesc pe
teritoriul Republicii Moldova. Dintre acestea, Anexa
II privind Protecţia strictă a faunei include 8 specii
de nevertebrate (categoria critic periclitate), iar în
Anexa III privind Specii de faună protejate – 3 specii.
3. S-a stabilit că în Directiva Consiliului Europei
92/43/CEE sunt incluse 13 specii de nevertebrate
care se întâlnesc pe teritoriul Republicii Moldova.
Dintre acestea, 6 specii sunt cuprinse în Anexa II
privind speciile de animale şi plante de importanţă
comunitară, a căror conservare necesită desemnarea unor arii speciale de conservare, 7 specii – în
Anexa IV privind speciile de animale si plante de
importanţă comunitară care au nevoie de protecţie
strictă. Anexa V – Specii de animale şi de plante de
importanţă comunitară, a căror prelevare în natură
şi exploatare pot face obiectul unor măsuri de gestionare – include 2 specii de nevertebrate.
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4. S-a stabilit că în Lista Roşie Europeană (IUCN, European Red List) sunt incluse 4 specii de nevertebrate
care se întâlnesc pe teritoriul Republicii Moldova.
5. S-a stabilit că în Cartea Roşie a Republicii
Moldova (ediţia a 2-a) sunt incluse 9 specii din cele
menţionate având statut de protecţie internaţională, însă numai 3 dintre ele sunt comune pentru toate actele studiate – Coenagrion mercuriale
(Charpentier, 1840), Saga pedo (Pallas, 1771) şi Cerambyx cerdo (Linnaeus, 1758).
6. Prin Legea FANPS, statutul de protecţie este
asigurat pentru 6 specii dintre cele menţionate
având statut de protecţie internaţională şi numai
2 specii (Saga pedo, Cerambyx cerdo) sunt comune
pentru toate actele studiate.
7. Considerăm că este actuală reevaluarea măsurilor de conservare a speciilor de nevertebrate, în
general, şi a celor prezentate în această lucrare, în
special, pentru perfecţionarea continuă a actelor naţionale în concordanţă cu cerinţele internaţionale.
8. Propunem ca speciile Apatura metis (Freyer,1829) şi Maculinea arion (Linaeus 1758) să fie introduse în Cartea Roşie a Republicii Moldova (Ediţia
a 3-a).
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REZUMAT

În lucrare sunt descrise rezultatele studiului
privind starea speciilor rare şi vulnerabile de nevertebrate în Republica Moldova, care se află sub
protecţia actelor internaţionale. Sunt prezentate
caracteristicile complexe a 13 specii de nevertebrate din ţară, prin analize speciale şi comparative a
statutului lor de protecţie în actele şi documentele
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sunt prezentate unele concluzii şi propuneri de protecţie a speciilor rare şi vulnerabile de nevertebrate
în Republica Moldova în concordanţă cu cerinţele
europene şi internaţionale.
ABSTRACT

This paper describes the results of the study on
the status of rare and vulnerable species of invertebrates in the Republic of Moldova, which are protected by international acts. There are presented
the complex features of 13 species of invertebrates
in the country, through comparative and special
analyses of their status of protection in the national
and international acts and documents. The final
part of the paper presents some conclusions and
proposals for the protection of rare and vulnerable
species of invertebrates in the Republic of Moldova
in line with European and international requirements.
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