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A devenit deja o frumoasă tradiţie să venim și 
în faţa cititorilor revistei Intellectus cu un bilanţ 
al activităţii desfășurate de Agenţia de Stat pen-
tru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) pe parcur-
sul anului ce s-a încheiat. Cu certitudine, 2018 va 
rămâne în istoria instituţiei ca un an de referinţă, 
ca un an al reformei, în care AGEPI a devenit au-
toritate administrativă centrală în subordinea 
Guvernului, ceea ce impune responsabilităţi mai 
mari în realizarea atribuţiilor și funcţiilor sale. 

Tradiţia înrădăcinată în AGEPI de a face lucru-
rile temeinic, munca dedicată și profesionistă a 
colectivului și colaborarea fructuoasă cu parte-
nerii noștri din ţară și de peste hotare au asigu-
rat condiţiile propice pentru realizarea sarcinilor 
trasate în Programul de activitate pentru acest 
an, inclusiv a celor ce decurg din Planul de ac-
ţiuni pentru ultima (cea de-a III-a) etapă de im-
plementare a Strategiei naţionale în domeniul 
proprietăţii intelectuale până în anul 2020 și din 
alte documente strategice ce implică domeniul 
proprietăţii intelectuale.

În epoca contemporană, proprietatea in-
telectuală (PI) este un factor indispensabil al 
progresului și dezvoltării, un instrument forte 

al creșterii economice a oricărui stat, dar care, 
ca și orice altă proprietate, necesită protecţie. 
AGEPI este unica autoritate responsabilă de 
acordarea protecţiei juridice obiectelor de pro-
prietate intelectuală (OPI) pe teritoriul Republi-
cii Moldova. Activităţile complexe desfășurate 
de instituţie în acest sens derivă din prevederile 
art. 5 alin. 4) din Legea nr. 114 din 03.07.2014 cu 
privire la Agenţia de Stat pentru Proprietatea 
Intelectuală. Acestea includ, drept componen-
te de bază: examinarea cererilor din domeniul 
proprietăţii intelectuale şi acordarea titlurilor 
de protecţie conform legislaţiei naţionale în do-
meniu, activităţi de soluţionare extrajudiciară a 
litigiilor, de mediere şi arbitraj specializat în do-
meniul proprietăţii intelectuale, pe de o parte, 
și activităţi susţinute de informare şi documen-
tare, de promovare şi diseminare a informaţiei, 
editorial-poligrafi ce, de instruire şi pregătire a 
specialiştilor în domeniul proprietăţii intelectu-
ale, pe de altă parte. Altfel spus, AGEPI nu este 
un simplu registrator al obiectelor de PI, dar și 
un promotor activ și perseverent al valorilor sis-
temului de protecţie a produsului intelectual, a 
culturii în domeniul dat, bazată pe respect. Des-
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pre toate aceste aspecte ale activităţii agenţiei 
în perioada de referinţă vom relata în cele ce 
urmează.

Principalele tendinţe ale evoluţiei domeniu-
lui de proprietate intelectuală, dar și efi cienţa 
ofi ciului naţional de proprietate intelectuală, 
sunt, de regulă, analizate prin prisma indicatori-
lor statistici ai activităţii de solicitare și acordare 
a protecţiei OPI, aceștia refl ectând climatul eco-
nomic, potenţialul de inovare și interesul pro-
ducătorilor/prestatorilor de servicii autohtoni și 
străini de a-și dezvolta  afacerile într-o anumită 
ţară sau regiune. 

Pe parcursul anului 2018, majoritatea indi-
catorilor statistici ce ţin de protecţia PI în Repu-
blica Moldova au înregistrat o ușoară creștere 
faţă de anul precedent. Astfel, la AGEPI au fost 
depuse 10634 de cereri de brevetare/înregis-
trare/reînnoire a OPI, cu 3% mai multe decât în 
anul precedent. Această creștere este determi-
nată preponderent de mărci, care au fost cele 
mai solicitate și în acest an: 9237 (87%) din to-
talul cererilor de protecţie depuse sunt cereri de 
înregistrare (5107) și cereri de reînnoire (4130) 
a mărcilor, faţă de anul 2017 fi ind atestată o 
creștere în medie cu 1,8%. Numărul cererilor de 
protecţie a designului industrial a rămas, practic, 
la nivelul anului precedent – 650 de cereri (189 – 
de înregistrare și 461 – de reînnoire), incluzând, 
în total, 2423 de desene și modele (DMI) – cu 6% 
mai puţine, această scădere fi ind determinată 
de diminuarea atât a numărului de cereri (cu 
36%↓1), cât și a numărului de DMI incluse în ele 
(cu 47%↓) depuse prin procedura Aranjamentu-
lui de la Haga2; totodată, aceste tendinţe au fost, 
în mare măsură, atenuate de creșterea număru-
lui de cereri (cu 27%↑3) și a numărului de DMI 
incluse în ele (cu 60%↑), care au fost depuse de 
solicitanţi naţionali. La fel, faţă de anul 2017, o 
creștere importantă se atestă în cazul cererilor 

1 Semnul ↓ arată scăderea indicatorului respectiv faţă de 
anul 2017.
2 Aranjamentul de la Haga privind depozitul 
internaţional de desene și modele industriale,  din 
06.11.1925, în vigoare pentru Republica Moldova din 
14.03.1994.
3 Semnul ↑ arată creșterea indicatorului respectiv faţă 
de anul 2017.

de înregistrare a operelor ocrotite de dreptul de 
autor și drepturile conexe (417 cereri, cu 28%↑) 
și al cererilor de brevet pentru soi de plantă (37 
de cereri, cu 23%↑). 

Prin procedura naţională, protecţia inven-
ţiilor a fost solicitată în 235 de cereri (inclusiv 
113 – pentru brevet de invenţie (BI) și 122 – pen-
tru brevet de invenţie de scurtă durată (BISD)), 
în medie cu 7% mai puţine decât în 2017. Și în 
acest caz, observăm tendinţe similare cu cele ex-
puse mai sus: această scădere este determinată 
în mare parte de diminuarea cu 42% a numă-
rului de cereri depuse de solicitanţii străini prin 
procedura PCT4, în timp ce solicitanţii naţionali 
au depus cu 26% mai multe cereri de BI și cu 
16% mai puţine cereri de BISD în comparaţie cu 
anul precedent. O descreștere atât de semnifi -
cativă a cererilor PCT este determinată de faptul 
că solicitanţii străini benefi ciază de prevederile 
Acordului de validare5: după intrarea acestuia 
în vigoare, la 1 noiembrie 2015, ei pot solicita, 
printr-o procedură simplă, validarea cererilor 
de brevet european și a brevetelor europene 
pe teritoriul ţării noastre, acestea benefi ciind 
de aceleași drepturi și protecţie legală ca și bre-
vetele naţionale eliberate în Republica Moldo-
va. Tot mai mulţi solicitanţi străini își manifestă 
intenţia de a obţine, prin validare, protecţia bre-
vetului european pe teritoriul ţării noastre. În 
2018 a fost solicitată validarea a 1263 de brevete 
europene, ceea ce constituie o creștere de 1,8 
ori faţă de anul precedent, când au fost depu-
se 695 de solicitări de validare. În total, din 2016 
până la fi nele anului 2018, au fost depuse 1985 
de solicitări de validare, or, acest număr atestă 
interesul solicitanţilor străini de a dezvolta sau 
de a exporta produse și tehnologii inovative în 
ţara noastră. Marea majoritate a invenţiilor pen-
tru care a fost solicitată validarea brevetului eu-
ropean în Republica Moldova provin din SUA –
46,4%, urmate de Germania – 10,1%, Italia – 

4 PCT - Tratatul de Cooperare în domeniul Brevetelor, 
semnat la 19.06.1970, în vigoare pentru Republica Mol-
dova din 25.12.1991.
5 Acord dintre Guvernul Republicii Moldova și Ofi ciul 
European de Brevete privind validarea brevetelor euro-
pene, semnat la 16.10.2013, în vigoare pentru Republi-
ca Moldova din 01.11.2015.
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8,4%, Japonia – 5,5%, Belgia – 5,4%, Marea Bri-
tanie – 4,6% etc.

În anul 2018 a fost solicitată acordarea 
protecţiei unui număr de 58 de denumiri de 
origine (DO) în baza Aranjamentului de la Lisa-
bona6, notifi cate de Biroul Internaţional (BI) al 
Organizaţiei Internaţionale a Proprietăţii Inte-
lectuale (OMPI), toate fi ind originare din 5 ţări-
membre la acest Aranjament. Este o creștere 
considerabilă faţă de anul precedent, când au 
fost notifi cate doar 3 asemenea solicitări.

În același timp, activităţile AGEPI, orientate 
spre susţinerea mediului de afaceri autohton 
în promovarea exporturilor, informarea solici-
tanţilor/titularilor OPI din Republica Moldova 
privind procedurile de protecţie internaţio-
nală a PI, au contribuit la depunerea de către 
solicitanţii naţionali și transmiterea în adresa 
BI OMPI, prin intermediul AGEPI, a 72 de ce-
reri internaţionale, inclusiv: 66 de cereri de 
protecţie a mărcilor prin sistemul de la Ma-
drid7, o cerere de protecţie a designului indus-
trial prin Aranjamentul de la Haga și 5 cereri 
de protecţie a invenţiilor prin sistemul PCT. De 
asemenea, au fost înaintate spre protecţie, în 
baza Acordului de Asociere RM-UE8, 2 indicaţii 
geografi ce (IG) autohtone noi și anume: DO 
Brânză de Popeasca și IG Zăbriceni.

De menţionat că solicitanţii și mandatarii 
autorizaţi au utilizat destul de activ sistemul 
informaţional (SI) de depunere online a cererilor 

6 Aranjamentul de la Lisabona privind protecţia denu-
mirilor de origine şi înregistrarea internaţională a aces-
tora, din 31 octombrie 1958, în vigoare pentru Republi-
ca Moldova din 05 aprilie 2001.
7 Sistemul de la Madrid pentru înregistrarea interna-
ţională a mărcilor include: Aranjamentul de la Madrid 
privind înregistrarea internaţională a mărcilor din 14 
aprilie 1891 și Protocolul referitor la Aranjamentul de 
la Madrid privind înregistrarea internaţională a măr-
cilor din 27 iunie 1989, acestea fi ind în vigoare pentru 
Republica Moldova, respectiv, din 25.12.1991 și din 
01.12.1997.
8 Acordul de Asociere între Republica Moldova, pe de o 
parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană 
a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de 
altă parte, în vigoare de la 1 iulie 2016 și care a integrat 
în sine prevederile Acordului între Uniunea Europeană 
și Republica Moldova cu privire la protecţia indicaţiilor 
geografi ce ale produselor agricole și alimentare, intrat 
în vigoare de la 1 aprilie 2013.

de protecţie a OPI și a documentelor aferente 
prin procedura naţională, numărul acestora în 
anul 2018 ajungând la 1601, circa 46% din cere-
rile de înregistrare a mărcilor fi ind depuse prin 
SI e-agepi9.  În același timp, toate solicitările de 
protecţie a mărcilor, designului industrial și DO 
prin procedurile internaţionale ale sistemelor 
de la Madrid, Haga și Lisabona sunt notifi ca-
te AGEPI de către BI OMPI în format electronic. 
Ţinând cont de faptul că 66% din toate cere-
rile de protecţie sunt depuse prin procedura 
internaţională, putem constata că majoritatea 
solicitărilor de acordare a protecţiei OPI pe teri-
toriul Republicii Moldova (circa 80%) sunt depu-
se prin mijloace electronice.

În urma examinării cererilor depuse, în anul 
2018 au obţinut protecţie pe teritoriul ţării noas-
tre 9686 de OPI, cu 6,4% mai multe decât în anul 
precedent, inclusiv: 
4183 (11,6%↑) de mărci nou înregistrate 

(903 pe numele titularilor naţionali (TN) și 3280 –
pe numele titularilor străini (TS)) și 4128 (2%↑) 
de mărci reînnoite (301 – pe numele TN și 3827 –
pe numele TS); 
 218 (1%↑) înregistrări noi ale designului 

industrial, incluzând 928 (13%↑) de DMI (36 de 
înregistrări cu 197 de DMI – pe numele TN și 182 
de înregistrări cu 731 de DMI – pe numele TS) și 
449 (5%↑) de înregistrări reînnoite ale designului 
industrial, incluzând 1498 (4%↓) de DMI (43 de în-
registrări cu 255 de DMI – pe numele TN și 406 de 
înregistrări cu 1243 de DMI – pe numele TS); 
185 de invenţii10 (7,6%↑), inclusiv 152 de 

brevete eliberate pe numele TN și 33 – pe nu-
mele TS; 
o indicaţie geografi că (IG) și 38 de DO (faţă 

de 223 de IG și 1 DO care au obţinut protecţie în 
2017), toate originare din alte ţări; 

9 SI e-AGEPI include: depunerea cererilor de înregistrare 
şi atribuire a priorităţii (numărul de intrare şi data), de-
punerea cererilor de reînnoire, depunerea cererilor de 
modifi care statut juridic, depunerea concomitentă cu 
cererile menţionate sau depunerea ulterioară a docu-
mentelor aferente procedurii, inclusiv a documentelor 
care confi rmă achitarea taxelor aferente procedurii prin 
diferite modalităţi de achitare, inclusiv achitarea taxelor 
on-line.
10 Aceste date nu includ invenţiile care au obţinut 
protecţie prin brevete eurasiatice. 



32 (88%↑) de soiuri de plante și 
 (452 (82%↑) de obiecte ale dreptului de 

autor şi ale drepturilor conexe.
Au fost, de asemenea, validate 11 brevete 

europene, faţă de 3 în 2017, numărul acestora 
ajungând la 14. 

Din totalul de 140992 de OPI care au obţinut 
protecţie pe teritoriul Republici Moldova pe par-
cursul întregii perioade de activitate a AGEPI, la 31 
decembrie 2018 erau valabile 88183 de  obiecte: 

 » 72121 de mărci (19902 – înregistrate pe 
cale naţională și 52219 – pe cale internaţională); 

 » 3414 brevete de invenţie (775 de brevete 
eliberate de AGEPI, 14 brevete europene valida-
te și 2625 de brevete eurasiatice);

 » 210 brevete pentru soi de plantă; 
 » (3109 înregistrări ale designului indus-

trial (521 – pe cale naţională și 2588 – pe cale 
internaţională) incluzând 11636 de DMI; 

 » (4733 de IG și DO protejate (18 – înregis-
trate pe cale naţională, 976 – în baza Aranja-
mentului de la Lisabona și 3739 – în baza Acor-
dului de Asociere RM-UE), precum și 

 » (4596 de înregistrări ale obiectelor prote-
jate de dreptul de autor și drepturile conexe.

Aceste date atestă interesul titularilor de a-și 
proteja drepturile de proprietate intelectuală, 
pentru a benefi cia de avantajele competitive ale 
acestora în condiţiile economiei de piaţă.

Pe parcursul anului 2018, au continuat 
acţiunile AGEPI axate pe perfecţionarea şi mo-
dernizarea procedurilor de examinare şi breve-
tare/înregistrare a OPI, asigurarea transparenţei, 
garantarea accesului persoanelor interesate la 
informaţiile deţinute și facilitarea utilizării aces-
tora. Astfel, au fost actualizate și îmbunătăţite 
mai multe formulare de cereri și elaborate ghi-
duri de completare ale acestora. De asemenea, 
în premieră pentru sistemul naţional de PI, a 
fost elaborat și lansat Ghidul de examinare a ce-
rerilor de înregistrare a mărcilor (în vigoare din 
01 octombrie 2018)11, care este destinat atât 
angajaţilor AGEPI, implicaţi în procedurile de 
examinare și înregistrare a mărcilor, cât și man-

11 „Ghidul de examinare a cererilor de înregistrare a 
mărcilor” este disponibil pe site-ul ofi cial la adresa: 
http://agepi.gov.md/ro/ghid_marci/introducere 

datarilor autorizaţi în PI, solicitanţilor, titularilor 
şi tuturor persoanelor interesate.

În același context se înscrie și oferirea accesu-
lui online, prin intermediul bazei de date publice 
„Desene și modele industriale”, la hotărârile emi-
se referitor la cererile de înregistrare a designu-
lui industrial depuse prin procedura naţională, 
precum și elaborarea modulului care permite vi-
zualizarea în această bază de date a axei timpu-
lui, ce refl ectă în ordine cronologică acţiunile de 
procedură, etapele parcurse de cerere/înregis-
trare și statutul juridic al acesteia. Suplimentar, 
orice persoană interesată poate vizualiza online 
hotărârile referitoare la cererile de înregistrare a 
DMI (depuse atât pe cale naţională, cât și pe cea 
internaţională) emise de AGEPI într-o anumită 
perioadă12. Mai mult decât atât, pentru a face 
și mai vizibil sistemul naţional de PI, informaţia 
din BD „Desene și modele industriale” (depuse 
prin procedura naţională) a fost integrată în BD 
„Global Design Database” a OMPI. 

În scopul oferirii serviciilor de calitate so-
licitanţilor şi mediului de afaceri din ţară şi 
din străinătate prin utilizarea tehnologiilor 
informaţionale, AGEPI a continuat activitatea de 
modernizare și ajustare a acestora la tehnologii-
le utilizate în ofi ciile de PI din statele UE. 

Astfel:
 La solicitarea mandatarilor autorizaţi și 

a solicitanţilor, a fost modernizat și îmbunătăţit 
sistemul de depunere online a cererilor de 
protecţie a OPI, inclusiv modulul de achitare a 
tarifelor online și modulul de generare a contu-
rilor spre plată;
Au fost asigurate calitatea înaltă a servici-

ilor prestate și reducerea timpului de procesare 
a informaţiei şi de examinare prin automatizarea 
proceselor de gestionare a cererilor de acordare 
a protecţiei OPI, digitizarea fl uxului informaţio-
nal şi a dosarelor electronice;
 Au fost perfecţionate și actualizate con-

tinuu toate procedurile de depunere, examinare 
şi brevetare/înregistrare a OPI;
A fost extins schimbul de date cu Ofi ciul 

12 Hotărârile pot fi  accesate pe site-ul ofi cial la rubrica 
„Transparenţa/Deciziile direcţiilor AGEPI” http://www.
agepi.md/ro/transparency/decisions
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European de Brevete (OEB)  privind menţinerea 
în vigoare a brevetelor europene validate cu noi 
categorii de date și au fost implementate reco-
mandările OEB cu privire la calitatea informaţiilor 
de brevet livrate (Quality at source);
 Au fost efectuate schimburi de date cu 

5 ofi cii internaţionale și regionale de PI (OMPI, 
OEB, EUIPO13, OEAB14, FIPS15 și cu 2 organizaţii 
comerciale (Clarivate Analytics și Minesoft).

AGEPI a înregistrat și în acest an rezultate 
notabile la capitolul „Activitatea normativă în 
domeniul PI”, care s-a axat pe continuarea pro-
movării și aprobării proiectelor de acte norma-
tive cu un impact important pentru întregul 
sistem de protecţie a proprietăţii intelectuale 
din Republica Moldova, dar și pe elaborarea de 
noi proiecte de modifi care a cadrului normativ. 
Majoritatea acţiunilor în acest domeniu au fost 
întreprinse în contextul realizării obiectivelor 
stabilite în Strategia naţională în domeniul pro-
prietăţii intelectuale până în anul 2020 (în conti-
nuare  SNPI 2020), precum și a clauzelor Acor-
dului de Asociere RM-UE și ale Planului naţional 
de acţiuni (PNA) pentru implementarea acestuia 
în perioada 2017-201916, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 1472/2016.

Astfel, au fost adoptate 7 acte normative, 
printre cele mai importante numărându-se:

 – Legea nr. 24/2018 pentru modifi carea şi 
completarea unor acte legislative (Legile nr. 
1456/1993 cu privire la activitatea farmaceuti-
că şi nr. 1409/1997 cu privire la medicamente), 
ale cărei prevederi vizează regimul de protecţie 
a datelor testărilor preclinice şi studiilor clinice 
prezentate în scopul obţinerii unei autorizaţii de 
introducere pe piaţă a unui medicament;

 – Hotărârea Guvernului nr. 375/2018 cu pri-
vire la aprobarea Planului de acţiuni pentru anii 

13 EUIPO - Ofi ciului Uniunii Europene pentru Proprietate 
Intelectuală.
14 OEAB - Ofi ciul Eurasiatic de Brevete.
15 FIPS - Institutul Federal al Proprietăţii Industriale din 
Federaţia Rusă.
16 Planul naţional de acţiuni pentru implementarea 
Acordului de Asociere Republica Moldova –Uniunea Eu-
ropeană în perioada 2017–2019, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 1472 din  30.12.2016.

2018-2020 privind implementarea Strategiei 
naţionale în domeniul proprietăţii intelectuale 
până în anul 2020, care are drept scop asigura-
rea coerenţei și continuităţii în atingerea obiec-
tivelor SNPI 2020; 

 – Hotărârea Guvernului nr. 1247/2018 pri-
vind organizarea și funcţionarea Agenţiei de 
Stat pentru Proprietatea Intelectuală, care re-
glementează misiunea, domeniile de activitate, 
funcţiile și drepturile AGEPI, precum și organi-
zarea activităţii instituţionale, în calitate de au-
toritate administrativă centrală în subordinea 
Guvernului;

 – Hotărârea Guvernului nr. 714/2018 cu pri-
vire la modifi carea Regulamentului privind acti-
vitatea mandatarilor autorizaţi în proprietatea 
intelectuală17, care a fost completat cu Codul 
de etică şi conduită al mandatarilor autorizaţi în 
proprietatea intelectuală.

Totodată, în vederea sporirii gradului de pro-
tecţie a OPI, perfecţionării procedurilor de înre-
gistrare a acestora, efi cientizării sistemului de PI, 
pe parcursul anului 2018 au fost iniţiate și ela-
borate 6 proiecte de acte normative noi, dintre 
care le menţionăm pe următoarele:

 – Proiectul Legii pentru modifi carea Legii nr. 
139/2010 privind dreptul de autor şi drepturile 
conexe, elaborat în scopul stabilirii unor reguli 
clare privind gestiunea colectivă a dreptului de 
autor și a drepturilor conexe, dar și reglementă-
rii modului de colectare, repartizare și achitare 
efectivă în condiţii transparente a remuneraţiei 
de autor către titularii de drepturi. Proiectul le-
gii a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 
671/2018, înregistrat în Parlament cu nr. 257 din 
13.07.2018;

 – Proiectul Legii pentru modifi carea unor 
acte legislative (Legilor nr. 38/2008 privind 
protecţia mărcilor și nr. 161/2007 privind 
protecţia desenelor și modelelor industriale), 
care vizează nu doar perfecţionarea proceduri-
lor, dar și reducerea termenelor de înregistrare a 
mărcilor și desenelor/modelelor industriale; ast-

17 Regulamentul privind activitatea mandatarilor 
autorizaţi în proprietatea intelectuală, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 541 din 
18.07.2011.



fel, solicitanţii vor putea, în regim accelerat, să 
obţină certifi catele de înregistrare a acestor OPI 
în termen de 15 zile lucrătoare (comparativ cu 
12 luni conform sistemului actual);

 – Proiectul Legii pentru modifi carea Legii nr. 
50/2008 privind protecţia invenţiilor, elaborat 
atât în scopul implementării în legislaţia naţio-
nală a fl exibilităţilor oferite de Acordul TRIPs18 (în 
special ce ţin de acordarea licenţelor obligato-
rii), cât și în scopul perfecţionării procedurilor de 
examinare a cererilor de brevet, inclusiv prin re-
ducerea termenului de examinare de fond a ce-
rerii de la 18 la 12 luni (9 luni în cazul depunerii 
unui raport de documentare sau de examinare 
preliminară efectuat de una dintre administraţii-
le de documentare internaţională sau de exami-
nare preliminară internaţională);

 – Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la 
stabilirea cadrului instituţional necesar și a unor 
măsuri pentru producerea și plasarea pe piaţă a 
produselor cu denumiri de origine protejate, cu 
indicaţii geografi ce protejate şi a specialităţilor 
tradiţionale garantate (STG), care are scopul de 
a asigura funcţionalitatea sistemului de IG, DO și 
STG din Republica Moldova.

Un eveniment semnifi cativ, sub aspect nor-
mativ, este intrarea în vigoare pentru Republica 
Moldova, la data de 19 mai 2018, a Tratatului 
de la Marrakesh pentru facilitarea accesului la 
operele publicate al persoanelor nevăzătoare, 
cu defi cienţe de vedere sau cu alte difi cultăţi 
de citire a materialelor imprimate. Acest tratat 
vizează direct respectarea drepturilor omului și 
contribuie la depășirea obstacolelor discrimina-
torii în calea accesului persoanelor cu handicap 
la materialele culturale. Astfel, ţara noastră a mai 
făcut un pas important în vederea integrării sis-
temului naţional de PI în cel internaţional, fi ind 
în prezent unica ţară-membră la toate cele 26 

de tratate în domeniul PI în vigoare, adminis-

trate de OMPI.

Ca și în alte ţări post-sovietice, sistemul 
naţional de PI din Republica Moldova a fost edifi -
cat aproape din temelie, iar astăzi avem cu ce ne 

18 Acordul privind aspectele comerciale ale drepturilor 
de proprietate intelectuală (TRIPs), în vigoare pentru 
Republica Moldova din 26.07.2001.

mândri: un cadru normativ și instituţional similar 
cu cel al ţărilor cu experienţă de peste un secol în 
domeniul dat, ofi ciu naţional care se bucură de 
o apreciere binemeritată din partea OMPI, OEB, 
OHIM, OEAB și ofi ciilor din alte ţări, specialiști 
dedicaţi și cu o pregătire profesională temeinică. 
Însă mult mai difi cilă este dezvoltarea conștiinţei, 
a culturii în domeniul dat, bazată pe respect, la 
nivelul întregii societăţi. De aceea și în perioada 
de referinţă AGEPI a investit multe resurse, efort 
și sinergie creativă în activitatea de promovare 
a valorilor sistemului de protecţie a PI, în stimu-
larea creativităţii și interesului pentru asigurarea 
protecţiei și respectării drepturilor de PI.

Activităţile AGEPI au fost organizate de sine 
stătător sau în comun cu diverse autorităţi ale 
administraţiei publice centrale, instituţii şi orga-
nizaţii din sfera ştiinţei şi inovării şi universităţi, 
precum şi în baza acordurilor de colaborare. 
Multiplele acţiuni de promovare a sistemului 
de PI au avut menirea de a spori creșterea gra-
dului de cultură în domeniul PI, de a cultiva 
respectul faţă de munca intelectuală şi rezulta-
tele ei, precum şi de a stimula interesul pentru 
protecţia OPI și valorifi carea potenţialului ino-
vativ al acestora prin încadrarea lor în circuitul 
economic spre benefi ciul întregii societăţi. Ele 
au fost focalizate pe diverse categorii de public-
ţintă: autorităţi publice, instituţii de cercetare, 
universităţi, instituţii preuniversitare, mediul de 
afaceri, în special sectorul IMM, sistemul judecă-
toresc, mass-media etc. 

O mare parte din activităţi au fost organiza-
te cu susţinerea Proiectului de asistenţă tehnică 
„Suport pentru asigurarea respectării drepturi-
lor de proprietate intelectuală în Republica Mol-
dova” (în continuare – Proiectul UE „SARDPI”)19, 
care a fost fi nalizat cu succes în acest an.

Pe parcursul anului 2018, AGEPI a organizat 
sau a participat în calitate de partener la 192 de 
evenimente (153 – organizate de agenţie și 39 – 

19 Proiectul de asistenţă tehnică „Suport pentru asigura-
rea respectării drepturilor de proprietate intelectuală” în 
Republica Moldova, fi nanţat de Uniunea Europeană, a 
fost implementat, în perioada noiembrie 2016 –  noiem-
brie 2018, de către un Consorţiu format din companiile 
Archidata Srl (Italia), European Profi les S.A. (Grecia) și 
Business and Strategies in Europe S.A. (Belgia). 
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cu participarea sa), care au avut următoarele ca-
tegorii de grupuri-ţintă: instituţiile de învăţământ 
(113), mediul de afaceri (28), reprezentanţii insti-
tuţiilor publice (15), bibliotecile (6), reprezentanţii 
instituţiilor din sfera cercetării (1), publicul larg 
(29) și au cuprins circa 12950 de persoane, fi ind 
distribuite circa 42350 de materiale informativ-
promoţionale. Printre evenimentele destinate 
publicului larg se numără 9 concursuri naţionale 
(2 – organizate de AGEPI și 7 – cu participarea sa) 
și 20 de expoziţii (14 – în tară și 6 – peste hotare), 
la care AGEPI a participat cu activităţi de informa-
re și promovare.

Evenimentele organizate de AGEPI (153) au 
inclus: 127 de seminare tematice de informare și 
instruire, 18 ateliere de lucru, 4 mese rotunde, 2 
traininguri și 2 concursuri în domeniul PI.  

Datele statistice demonstrează că tot mai mulţi 
agenţi economici sunt interesaţi de protecţia OPI 
și conștientizează importanţa PI în dezvoltarea afa-
cerilor, însă mai avem mult de muncit în acest sens 
și aici este binevenită conlucrarea cu partenerii 
noștri tradiţionali: Camera de Comerţ și Industrie 
(CCI), Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului 
Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM) etc. 

Astfel, AGEPI, în comun cu fi lialele CCI din te-
ritoriu, a participat la Campania de informare 
și asistenţă pentru companii „DCFTA INFO BU-
SINESS: Întreabă expertul”, organizată în cadrul 
Proiectului UE „Vizibilitate și comunicare pentru 
acţiunile referitoare la implementarea Acordului 
de Asociere RM-UE/Zonei de Liber Schimb Apro-
fundat și Cuprinzător”. În anul 2018, AGEPI a orga-
nizat 22 de seminare tematice în domeniul PI, cu 
participarea reprezentanţilor sectorului IMM, din-
tre care 11 – în mun. Chișinău și 11 – în teritoriu 
(Râbniţa, Edineţ, Bălţi, Cahul, Hâncești, Ungheni, 
Orhei, Tighina, Soroca, Ceadâr Lunga) în cadrul 
cărora au fost informate 927 de persoane și distri-
buite 4323 exemplare de materiale informative. 

De asemenea, în perioada de raport AGEPI a 
realizat 10 activităţi destinate IMM-urilor, inclu-
siv în cadrul Proiectului VIP4SME20, la care par-

20 Proiectul „Valoarea Proprietăţii Intelectuale pentru 
ÎMM – VIP4SME” este un proiect european, fi nanţat de 
către Agenţia Executivă pentru IMM a UE prin progra-
mul de cercetare și inovare al UE ORIZONT 2020. 

ticipă în calitate de partener asociat. Urmare a 
vizitelor efectuate, agenţii economici au depus 
3 cereri de înregistrare a mărcilor, iar specialiștii 
AGEPI au perfectat 3 rapoarte de prediagnoză 
detaliată și 10 rapoarte de prediagnoză prelimi-
nară în domeniul PI, care au menirea să sporeas-
că capacităţile IMM privind valorifi carea potenţi-
alului intelectual.

Un suport consistent în activitatea de pro-
movare a sistemului de proprietate intelectuală 
îl constituie publicaţiile ofi ciale și de promovare 
ale AGEPI. Astfel, în 2018 a fost asigurată edita-
rea publicaţiilor periodice ofi ciale în domeniu, 
prevăzute de Legea nr. 114/2014 cu privire la 
AGEPI, care pot fi  consultate la Biblioteca AGEPI 
sau accesate pe pagina web ofi cială la adresa 
http://www.agepi.md/ro/publication/48, sau 
la care doritorii se pot abona. Printre acestea 
se numără: Buletinul Ofi cial de Proprietate In-
telectuală (BOPI, cu apariţie lunară), revista de 
proprietate intelectuală „Intellectus” (cu apariţie 
trimestrială), Raportul anual AGEPI, 2017, iar cu 
suportul fi nanciar al Proiectului UE „SARDPI” au 
fost editate diverse materiale promoţionale (in-
clusiv setul din 3 broșuri cu benzi desenate te-
matice: „Mărci”, „Brevete de invenţie” și „Dreptul 
de autor”, acestea având un tiraj de 85000 de 
exemplare fi ecare).

În scopul promovării sistemului de PI la nivel 
local, în anul 2018, AGEPI a continuat campania 
de informare și instruire a bibliotecarilor din ca-
drul bibliotecilor publice (orășenești, sătești) in-
tegrate în proiectul „NOVATECA” (etapa a III-a). În 
cadrul acestei etape a campaniei au fost organi-
zate 5 seminare în teritoriu (Rezina, Cantemir, Ba-
sarabeasca, Ocniţa, Anenii Noi), fi ind școlarizaţi 
180 de bibliotecari, diseminate 2376 ex. de ma-
teriale/11 titluri editoriale. Scopul seminarelor a 
fost de a consolida cunoştinţele bibliotecarilor 
în domeniul proprietăţii intelectuale şi de a dez-
volta noi servicii de consultanţă şi promovare 
a sistemului de PI pentru comunităţile locale. 
De asemenea, AGEPI a continuat activitatea de 
dotare a bibliotecilor publice cu literatură în do-
meniul PI. Astfel, fondul de carte a 32 de centre 
de informare (biblioteci publice și universitare) a 
fost completat cu literatură în domeniul PI.



Pe parcursul anului 2018, AGEPI, cu suportul 
Proiectului UE „SARDPI”, a realizat o serie vastă 
de acţiuni axate pe consolidarea sistemului de 
protecţie a indicaţiilor geografi ce și creșterea ro-
lului acestora în promovarea produselor autoh-
tone pe pieţele internă și externă: 

 – Au fost organizate 12 evenimente 
naţionale și internaţionale de informare și pro-
movare a sistemului naţional de protecţie a IG, 
avându-i drept public-ţintă atât pe producători, 
cât și pe reprezentanţii autorităţilor și instituţiilor 
implicate în sistemul naţional de IG: Ministerul 
Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului 
(MADRM), Centrul de Metrologie Aplicată şi 
Certifi care (CMAC), Agenţia Naţională pentru 
Siguranţa Alimentelor (ANSA), Inspectoratul de 
Stat pentru Supravegherea Producţiei Alcoolice 
(ISSPA), Agenţia pentru Protecţia Consumatori-
lor și Supravegherea Pieţei (APCSP), precum și 
pe cei ai Ministerului Economiei și Infrastructurii 
(MEI) și CCI, evenimente la care au participat 575 
de persoane și au fost diseminate 1335 de exem-
plare de materiale informativ-promoţionale;

 – În scopul identifi cării soluţiilor optime 
pentru asigurarea viabilităţii sistemului de 
protecţie și promovare a produselor cu indicaţii 
geografi ce pe întreg lanţul valoric, a fost orga-
nizată Întâlnirea la Nivel Înalt cu participarea 
conducătorilor autorităţilor competente abili-
tate cu atribuţii și responsabilităţi în domeniul 
indicaţiilor geografi ce, Consilierilor Europeni de 
Nivel Înalt din cadrul autorităţilor publice, pre-
cum și a experţilor din statele membre ale Uni-
unii Europene; 

 – A fost realizat Studiul privind identifi carea 
produselor, băuturilor, bucatelor și obiectelor 
de meșteșugărit pasibile înregistrării în calitate 
de IG, DO și STG în Republica Moldova21, în ca-
drul căruia au fost identifi cate 67 de produse cu 
potenţial de comercializare sub o IG sau DO ori 
în calitate de STG; 

 – A fost acordată asistenţă la crearea a 5 gru-
puri de producători ai produselor cu potenţial 
de a fi  înregistrate ca IG, DO și STG și au fost ela-

21 http://agepi.gov.md/sites/default/fi les/ipr_project/
Raport_Studiu_IG_Ro_fi nal-compressed.pdf

borate/coordonate și înaintate spre omologa-
re 7 caiete de sarcini22 pentru 7 IG/DO din cele 
identifi cate în cadrul Studiului menţionat;

 – A fost elaborat „Ghidul privind controale-
le ofi ciale referitoare la DOP, IGP și STG pentru 
produsele agricole și agroalimentare în Uniunea 
Europeană”, având drept scop îmbunătăţirea 
activităţii instituţiilor de certifi care și control din 
Republica Moldova în acest domeniu sensibil;

 – A fost desfășurată campania „Autentic 
Moldovenesc”, care a avut drept scop promova-
rea produselor tradiţionale moldovenești cu IG, 
tradiţiilor și specifi cului local, dar și dezvăluirea 
potenţialului ţării în materie de vinuri, produse 
alimentare, de meșteșugărit, preparate culinare 
și alte produse specifi ce;

 – A fost elaborată harta produselor 
tradiţionale cu potenţial de a fi  valorifi cate prin 
sistemul de IG și a produselor care benefi ciază 
de IG protejate. Aceasta urmează a fi  lansată în 
anul 2019.

Un alt domeniu sensibil pe care s-a axat 
AGEPI în anul 2018 a fost dreptul de autor și 
drepturile conexe, în acest sens fi ind organiza-
te multiple activităţi având drept scop nu doar 
consolidarea sistemului de protecţie și respecta-
re a drepturilor, dar și a sistemului de gestiune 
colectivă a acestora. Cum e și fi resc, acţiunile 
dedicate respectării dreptului de autor şi drep-
turilor conexe au fost organizate în comun cu 
diverse autorităţi (Ministerul Educaţiei, Culturii 
şi Cercetării (MECC), Consiliul Audiovizualului) 
sau cu asociaţiile/organizaţiile naţionale/inter-
naţionale din domeniu. Totodată, o mare parte 
din acestea au avut loc cu susţinerea Proiectului 
UE „SARDPI”. Iată doar câteva dintre asemenea 
evenimente:

 – Seminarul naţional „Cooperarea între ti-
tularii de drepturi, organizaţiile de gestiune co-
lectivă și utilizatori: Experienţa și practica UE și a 
RM”, care a avut drept scop consolidarea cunoş-
tinţelor în domeniul dreptului de autor și reali-
zarea unui schimb de experienţă şi bune prac-
tici dintre diferite instituţii cu responsabilităţi 

22 Caietele de sarcini au fost omologate de către Minis-
terul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.
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în domeniul dezvoltării relaţiilor de cooperare 
între organizaţiile de gestiune colectivă (OGC) 
și utilizatori;

 – Seminarul naţional „Proprietatea intelec-
tuală în domeniul audiovizual”, care a avut drept 
scop consolidarea cunoștinţelor privind dreptul 
de autor şi drepturile conexe în domeniul audi-
ovizual din RM;

 – Seminarul naţional „Digitizarea patrimo-
niului cultural și protejarea dreptului de autor. 
Dezvoltarea bibliotecilor digitale și protejarea 
dreptului de autor în UE și RM”, care a avut drept 
scop promovarea cunoştinţelor în domeniul 
dreptului de autor şi al drepturilor conexe în rân-
dul bibliotecarilor din Republica Moldova; 

 – Atelierul de lucru privind evalua-
rea activităţii de gestiune colectivă pentru 
reprezentanţii OGC-urilor din Republica Moldo-
va și specialiștii AGEPI, în cadrul căruia expertul 
din cadrul Proiectului UE „SARDPI” a prezentat 
un raport de evaluare și un șir de recomandări 
pentru actorii implicaţi în scopul îmbunătăţirii 
situaţiei în acest domeniu sensibil;

 – Reuniunea utilizatorilor și OGC cu tema: 
„Protecţia și gestionarea colectivă a dreptului 
de autor și a drepturilor conexe”, cu participa-
rea expertului din cadrul Proiectului UE „SAR-
DPI”, a  reprezentanţilor AGEPI, ai OGC, pre-
cum și ai operatorilor naţionali din domeniul 
telecomunicaţiilor, asociaţiilor de business și 
utilizatorilor;  

 – Ședinţa de lucru privind elaborarea unui 
sistem informaţional (soft) de monitorizare a va-
lorifi cării operelor și obiectelor drepturilor cone-
xe și repartizare a remuneraţiei etc.

Nu au fost trecuţi cu vederea nici mandatarii 
autorizaţi în PI: în scopul efi cientizării activităţii 
lor profesionale, pe lângă aprobarea Codului 
de etică şi conduită al acestora, menţionat mai 
sus, au fost organizate mai multe ședinţe de 
lucru și Seminarul naţional cu genericul „Con-
solidarea sistemului de mandatari autorizaţi în 
Republica Moldova. Cele mai bune practici ale 
statelor membre ale UE”, în cadrul căruia au fost 
prezentate sistemele de mandatari autorizaţi 
din Germania, Marea Britanie şi OEB, au fost dis-

cutate situaţia actuală şi evoluţiile ulterioare ale 
sistemului mandatarilor autorizaţi din Republica 
Moldova. De menţionat că în anul 2018 au fost 
atestaţi 6 mandatari noi, iar la fi nele perioadei 
de raport în Registrul naţional al mandatarilor 
autorizaţi în PI erau înregistrate 147 de persoa-
ne, dintre care activează 129, alte 13 – și-au sus-
pendat activitatea, iar 5 – şi-au încetat-o. În anul 
2018, prin intermediul mandatarilor autorizaţi, 
prin procedura naţională, au fost depuse 1327 
de cereri de protecţie a obiectelor de proprie-
tate industrială (invenţii, soiuri de plante, mărci, 
DMI), ceea ce constituie 57,5% din numărul total 
de cereri primare depuse. 

AGEPI, și în acest an, a monitorizat activita-
tea evaluatorilor în domeniul PI: o persoană a 
dobândit califi carea de evaluator al proprietăţii 
intelectuale; astfel, la fi nele anului 2018, în Re-
gistrul naţional al evaluatorilor de proprietate 
intelectuală erau înregistrate 10 persoane, din-
tre care 2 și-au suspendat activitatea din motive 
legale. Conform informaţiilor prezentate, în total 
în acest an au fost evaluate 128 de OPI (faţă de 
26 în anul 2017), majoritatea (98) fi ind programe 
de calculator.

O preocupare constantă a AGEPI este infor-
marea societăţii cu privire la importanţa res-
pectării drepturilor de proprietate intelectuală 
(DPI) și starea de lucruri în acest domeniu în ţara 
noastră. 

Pe parcursul anului 2018, au fost consolidate 
relaţiile de cooperare între AGEPI și autorităţi-
le implicate în implementarea legilor și actelor 
normative guvernamentale privind asigurarea 
respectării DPI din Republica Moldova: Ministe-
rul Afacerilor Interne (MAI) și Inspectoratul Ge-
neral al Poliţiei (IGP), Ministerul Finanţelor și Ser-
viciul Vamal (SV), Ministerul Justiţiei și Agenţia 
de Administrare a Instanţelor Judecătorești, 
Procuratura Generală (PG), APCSP, inclusiv pe 
platforma Observatorului Respectării Drepturi-
lor de Proprietate Intelectuală (ORDPI), instituit 
în cadrul AGEPI.  

În perioada de referinţă, au avut loc mai mul-
te ședinţe de lucru ale Observatorului în cadrul 
cărora au fost puse în discuţie diverse subiecte 
de interes comun. De asemenea, reprezentanţii 



autorităţilor menţionate au participat la o 
videoconferinţă AGEPI-EUIPO în cadrul căreia 
aceștia au fost familiarizaţi cu bazele de date ale 
Uniunii Europene, gestionate de Observatorul 
European al Încălcărilor Drepturilor de Proprie-
tate Intelectuală23, și anume: EDB (baza de date 
enforcement), ACIST (instrumentul informaţi-
onal de suport anticontrafacere) și AFA (instru-
mentul de depunere în format electronic a cere-
rilor de intervenţie la frontieră). 

Totodată, în baza informaţiilor prezentate de 
autorităţile publice menţionate mai sus, respon-
sabile de asigurarea respectării DPI, a fost elabo-
rat Raportul Naţional privind respectarea drep-
turilor de proprietate intelectuală în Republica 
Moldova pentru anul 2017 (ediţia a VI-a)24, care a 
fost publicat cu sprijinul fi nanciar al Proiectului  
UE „SARDPI”.

În același context, cu susţinerea Proiectului 
UE „SARDPI”, a fost fi nalizată elaborarea sistemu-
lui informaţional care are drept scop îmbunătăţi-
rea comunicării şi coordonării interinstituţionale 
prin automatizarea procesului de colectare și 
transmitere a datelor relevante procesului de 
aplicare a mecanismelor de protecţie a DPI de 
către AGEPI și autorităţile naţionale menţionate, 
precum şi crearea unor platforme/sisteme 
electronice pentru asigurarea comunicării 
interinstituţionale, precum și dintre autorităţi și 
titularii de drepturi. 

Pentru implementarea acestor instrumente 
automatizate, a fost elaborat proiectul Hotărârii 
Guvernului cu privire la Platforma informaţională 
în domeniul protecţiei DPI, formată din:

- Sistemul informaţional în domeniul pro-
tecţiei obiectelor de proprietate intelectuală (SI 
e-OPI);

- Sistemul informaţional „Registrul cererilor 
de intervenţie” (SI e-RCI).

23 Observatorul European al Încălcărilor Drepturilor de 
Proprietate Intelectuală  - a fost înfi inţat de către Comi-
sia Europeană în anul 2009 și încredinţat EUIPO în 2012, 
pentru a facilita și a sprijini activităţile autorităţilor na-
ţionale, ale sectorului privat și ale instituţiilor Uniunii 
Europene de combatere a încălcărilor DPI.
24 http://observatorpi.md/assets/fi les/raport/raport_
national_2017.pdf

Totodată, prin proiectul menţionat urmea-
ză a fi  aprobate conceptele tehnice ale acestor 
sisteme și regulamentele privind organizarea și 
funcţionarea lor.

În scopul dezvoltării continue a capacităţilor 
profesionale a angajaţilor din cadrul MAI, PG, 
SV, APCSP, CC privind asigurarea respectării DPI, 
cu suportul Proiectului UE „SARDPI”, au fost or-
ganizate 13 evenimente: seminare de instruire, 
un atelier de lucru (cu un volum total de 172 
de ore, în cadrul cărora au fost instruite 417 
persoane), precum și Briefi ngul internaţional 
cu genericul „Asigurarea drepturilor de pro-
prietate intelectuală în Republica Moldova”. 
Evenimentul a fost destinat reprezentanţilor 
comunităţii internaţionale din ţara noastră – 
misiuni diplomatice, proiecte de asistenţă ex-
ternă, organizaţii neguvernamentale și asociaţii 
de business internaţionale, autorităţi publice 
etc. și a constituit o platformă pentru dialog și 
consolidare a cooperării în vederea valorifi cării 
oportunităţilor de înregistrare și protecţie a OPI 
în Republica Moldova.

De asemenea, au fost organizate un semi-
nar de instruire în domeniul PI și concurenţei 
și mai multe ședinţe de lucru cu participarea 
reprezentanţilor AGEPI și Consiliului Concurenţei 
pe subiecte de interes comun.

Pe parcursul anului 2018 a continuat frumoa-
sa colaborare între AGEPI și Institutul Naţional 
al Justiţiei (INJ): au fost organizate în comun 13 
activităţi de formare în domeniul PI (4 cursuri de 
instruire, 9 seminare) pentru judecători, procu-
rori şi alţi actori ai sistemului de justiţie, inclusiv 
în cadrul programului de formare continuă al 
INJ, fi ind instruiţi în total 319 specialiști, după 
cum urmează: 109 judecători, 47 de procurori, 
109 asistenţi judiciari, 28 de grefi eri, 2 şefi  secre-
tariat, 1 specialist și 23 de angajaţi ai Curţii Su-
preme de Justiţie.

De o importanţă incontestabilă pentru 
creșterea nivelului de cultură în domeniul PI 
este introducerea disciplinelor din domeniul dat 
în programele de studii în învăţământul univer-
sitar și preuniversitar. În scopul sporirii gradului 
de informare a reprezentanţilor universităţilor 
care oferă sau intenţionează să ofere cursuri de 
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PI, cu suportul Proiectului UE „SARDPI”, a fost 
organizată masa rotundă „Tendinţe actuale în 
predarea proprietăţii intelectuale în cadrul in-
stituţiilor de învăţământ superior din Republica 
Moldova”, cu participarea a circa 40 de persoane, 
în cadrul căreia au fost puse în discuţie aspec-
te actuale privind integrarea disciplinelor ce ţin 
de domeniul proprietăţii intelectuale, inovare şi 
creativitate în programele de învăţământ uni-
versitar, destinate viitorilor specialiști în știinţe 
tehnice, agricultură, medicină, artă, economie, 
drept etc. De menţionat că în anul 2018, în in-
stituţiile de învăţământ superior din ţară au fost 
predate următoarele discipline: dreptul pro-
prietăţii intelectuale – în 12 instituţii, manage-
mentul inovaţional – în 9, economia PI – în 3 (6 
specialităţi), marketingul produselor noi – în 3, 
societatea bazată pe cunoaştere – într-o singură  
instituţie (5 specialităţi), protecţia PI – într-o sin-
gură  instituţie (3 specialităţi),  protecţia juridică 
a designului industrial,  evaluarea şi comercia-
lizarea PI,  evidenţa şi evaluarea activelor ima-
teriale, managementul schimbărilor – în câte o 
instituţie.

Cât privește cursul opţional în învăţământul 
preuniversitar „Introducere în proprietatea in-
telectuală”, acesta s-a predat în 2 instituţii de 
învăţământ.

Totodată, în vederea asigurării unui nivel înalt 
de pregătire profesională a cadrelor naţionale 
care activează în domeniul proprietăţii intelec-
tuale, în perioada de referinţă, 128 de specialiști 
AGEPI au benefi ciat de perfecţionarea califi cării 
în cadrul a 38 de activităţi de instruire și formare 
continuă (cursuri de instruire la distanţă, semi-
nare, programe de stagiere etc.) organizate de 
către OMPI în comun cu ofi ciile naţionale de PI 
(Republica Coreea, Israel), OEB, EUIPO, sau cu 
suportul acestora.

În scopul promovării realizărilor autohtone 
în domeniul inovaţiilor, în anul 2018 AGEPI a 
susţinut participarea inventatorilor din ţară la 6 
expoziţii internaţionale de invenţii, produse și 
tehnologii noi din România, Turcia, Elveţia, Chi-
na, unde au fost prezentate circa 80 de invenţii, 
apreciate cu diverse distincţii (medalii de aur, 
argint, bronz, premii speciale).

Nu mai puţin importantă este dezvoltarea 
abilităţilor doctoranzilor, cercetătorilor cu pri-
vire la documentarea tematică referitoare la 
informaţia de brevet. AGEPI a organizat 3 se-
minare de informare în domeniul documentării 
informaţiei de brevet pentru doctoranzii USMF 
„N. Testemiţanu”, în cadrul cărora au fost  instru-
ite 72 de persoane.

În anul 2018 AGEPI a elaborat a IV-a ediţie a 
Raportului de monitorizare a pieţei obiectelor 
proprietăţii industriale pentru anul 2017, rezul-
tatele căruia atestă implicarea destul de activă 
în circuitul economic a mărcilor înregistrate pe 
numele titularilor naţionali, ceea ce nu poate fi  
afi rmat însă cu privire la alte OPI (invenţii, soiuri 
de plante, design industrial). Aceste constatări 
demonstrează necesitatea promovării mai in-
tense a cunoștinţelor privind valoarea econo-
mică a  PI, inclusiv preluarea bunelor practici ale 
ţărilor dezvoltate în acest domeniu. În contextul 
dat se înscrie și Seminarul internaţional cu ge-
nericul „Comercializarea Obiectelor de Proprie-
tate Intelectuală la Universităţile şi Instituţiile de 
Cercetare din Uniunea Europeană şi Republica 
Moldova”, organizat de AGEPI în comun cu Pro-
iectul UE „SARDPI”. Evenimentul a reunit circa 70 
de reprezentanţi ai instituţiilor academice din 
ţară și experţi internaţionali, care, prin exemple-
le prezentate, au arătat că obiectivul protecţiei 
drepturilor de proprietate intelectuală pentru 
universităţi trebuie să fi e orientat spre încura-
jarea transferului de cunoștinţe, aplicarea eco-
nomică a rezultatelor activităţii de cercetare în 
benefi ciul publicului.

În contextul susţinerii și stimulării ideilor de 
creativitate și inovare în rândul tineretului stu-
dios, AGEPI a participat în calitate de partener:

- la ediţia a VI-a a Concursului Naţional de 
Ştiinţe și Inginerie pentru elevi „Mold SEF”, orga-
nizat de Agenţia Naţională pentru Curriculum 
și Evaluare din cadrul Ministerului Educaţiei, 
Culturii şi Cercetării (MECC) în parteneriat cu 
Asociaţia Companiilor IT și Compania Intel;

- la cea de-a X-a ediţie a etapei locale a 
competiţiei inginerești europene EBEC, organi-
zată de BEST Chișinău, exclusiv pentru studenţii 
Universităţii Tehnice a Moldovei (UTM);



- la ediţia a X-a a Concursului economic 
studenţesc  „Azi student, mâine antreprenor”, or-
ganizat tradiţional de către Facultatea Business 
și Administrarea Afacerilor din cadrul Academiei 
de Studii Economice din Moldova (ASEM). 

Totodată, AGEPI a participat la jurizarea lucră-
rilor expuse la Expoziţia UTM „Creaţia deschide 
Universul” și la concursul ingineresc „Engine-
ering Career” în parteneriat cu MECC, oferind 
totodată distincţii pentru cele mai inovative 
proiecte.

Pe parcursul anului 2018 au fost organizate 
numeroase activităţi de informare a elevilor cu 
privire la proprietatea intelectuală. În comun cu 
MECC şi direcţiile raionale de învăţământ și cu 
susţinerea Proiectului UE „SARDPI”, a fost desfă-
şurată o amplă campanie de sensibilizare a ele-
vilor din instituţiile de învăţământ preuniversitar 
din ţară – „Stop Pirateria şi Contrafacerea” (eta-
pa a II-a). Acţiunea s-a desfășurat în 52 de licee, 
cu participarea a 5050 de elevi și distribuirea a 
15950 de materiale promoţionale (10900 de pli-
ante și broșuri și 5050 de rucsacuri).

A demarat şi prima etapă a Campaniei „Studi-
erea proprietăţii intelectuale poate fi  captivantă”, 
organizată de AGEPI și partenerii nominalizaţi 
mai sus. Scopul acestei Campanii este de a in-
forma elevii despre OPI și respectarea DPI într-
un limbaj accesibil, precum și de a contribui la 
încurajarea creativităţii, formarea și dezvoltarea 
imaginaţiei creative și a capacităţilor intelectu-
ale ale tinerei generaţii. Fiecare elev de gimna-
ziu a primit câte un set de materiale informative 
despre proprietatea intelectuală. Campania s-a 
petrecut în 17 instituţii de învăţământ preuni-
versitar cu instruirea a circa 3000 de elevi și dis-
tribuirea a 9900 de broșuri cu benzi desenate 
(„Brevete de invenţie”, „Mărci” şi „Dreptul de au-
tor”) și va continua în anul următor. 

În perioada aprilie–septembrie 2018 s-a 
desfășurat ediţia a II-a a Concursului în dome-
niul proprietăţii intelectuale pentru tineri, orga-
nizat de AGEPI în parteneriat cu MECC, OSIM și 
ORDA25. Concursul a avut drept scop sensibiliza-
rea tinerei generaţii în legătură cu fenomenele 

25 OSIM – Ofi ciul de Stat pentru Invenţii și Mărci (Româ-
nia), ORDA – Ofi ciul Român pentru Drepturile de Autor.

de contrafacere și piraterie, dezvoltarea apti-
tudinilor și spiritului competitiv, formarea unui 
mediu de comunicare între tinerii pasionaţi de 
domeniul proprietăţii intelectuale şi favorizarea 
schimbului de opinii şi experienţă. La Concurs 
au participat 62 de tineri din Republica Mol-
dova din clasele a IX-a – a XII-a care studiază în 
instituţiile de învăţământ general, profesional 
tehnic secundar și post-secundar. În fi nala Con-
cursului au fost admiși 16 participanţi, care au 
pregătit câte o comunicare în domeniul PI, 3 
dintre fi naliști au devenit câștigători ai premii-
lor I, II și III, iar toţi participanţii etapei fi nale a 
Concursului au primit diplome de participare și 
materiale promoţionale din partea AGEPI.

Printre evenimentele de anvergură ale anului 
2018 se evidenţiază:

 – Suita de manifestări dedicate Zilei Mondi-
ale a Proprietăţii Intelectuale, care în 2018 a de-
rulat sub genericul: „Puterea schimbării: Femeile 
în domeniul inovării și creativităţii”. Programul 
evenimentelor a cuprins numeroase activităţi 
menite să pună în valoare potenţialul şi rolul PI 
în dezvoltarea economică, culturală şi socială 
a ţării noastre, accentul fi ind pus în mod spe-
cial pe tânăra generaţie: Ziua ușilor deschise la 
AGEPI; lecţii deschise despre PI și rolul femeilor 
în domeniul inovării și creativităţii organizate în 
10 licee din municipiul Chișinău; concursul eco-
nomic  „Azi student, mâine antreprenor”, organi-
zat de ASEM în parteneriat cu AGEPI; Simpozio-
nul Ştiinţifi c al Tinerilor Cercetători ASEM-2017 
(ediţia a XVI-a), în cadrul căruia specialiștii AGEPI 
au informat participanţii despre importanţa PI 
și rolul inovării pentru o viaţă mai bună; ediţia a 
XX-a a Simpozionului anual de proprietate inte-
lectuală  „Lecturi AGEPI”; сoncursul de fotografi e 
pe tema „Femei care inspiră” și Networking-ul 
cu genericul Zilei mondiale a PI, în cadrul căruia 
AGEPI a premiat câștigătorii concursului și top 3 
cele mai active inventatoare din Republica Mol-
dova din ultimii cinci ani – Olga Covaliova (33 
de cereri de brevet depuse), Natalia Mascenco 
(22 de cereri) și Olga Macagonova (21 de cereri); 
lecţia deschisă „Copilul în lumea proprietăţii 
intelectuale” la grădiniţa de copii „Lăstărel” din 
orașul Fălești etc.;
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 – Cea de-a XV-a ediţie a Concursului 
naţional „Marca comercială a anului”, organizat 
de CCI în parteneriat cu AGEPI. La ediţia 2018 a 
concursului au participat 155 de întreprinderi 
cu 110 mărci comerciale (faţă de 104 în 2017). 
Reprezentanţii AGEPI au participat la jurizarea 
concursului, anunţarea rezultatelor acestuia și 
premierea câștigătorilor având loc în cadrul ce-
lui mai important eveniment al businessului au-
tohton – „Gala Businessului Moldovenesc”;

 – Sărbătorirea Zilei Europei în Repu-
blica Moldova, AGEPI participând cu stand 
expoziţional și activităţi promoţionale la eveni-
mentele din cadrul Orășelului European organi-
zate la Chișinău și Ungheni;

 – Seminarul regional „Asigurarea respectă-
rii drepturilor de proprietate intelectuală”, or-
ganizat de către OMPI în cooperare cu AGEPI, 
cu susţinerea  Proiectului UE „SARDPI”, care s-a 
desfășurat în Chișinău, în perioada 6-7 iunie 
2018, având drept scop consolidarea cunoştin-
ţelor și realizarea unui schimb de experienţe şi 
bune practici în domeniul asigurării respectării 
DPI și diminuării impactului negativ al feno-
menelor de contrafacere și piraterie. Eveni-
mentul a întrunit reprezentanţi ai instituţiilor 
și autorităţilor publice cu atribuţii în domeniul 
protecţiei și asigurării respectării DPI (ofi ţeri de 
poliţie, inspectori vamali, procurori şi judecă-
tori) din Republica Moldova, Armenia, Bulgaria, 
Georgia, Letonia, Republica Cehă, România, Po-
lonia și Ungaria, precum și reprezentanţi ai me-
diului de afaceri;

 – Primul festival al industriilor creative „Mol-
davian Design Week”, un eveniment axat pe 
designul de produs și industrial, arte plastice, 
mobilier, grafi că, modă, arhitectură și design in-
terior, organizat la Chișinău de Platforma Design 
Cafe & Club în parteneriat cu AGEPI, în cadrul că-
ruia au fost selectate cele mai bune lucrări pen-
tru a fi  prezentate la Geneva.

Promovarea sistemului de PI și a valorilor 
acestuia s-a realizat, de asemenea, prin toate 
mijloacele de comunicare disponibile: mass-me-
dia, site-urile gestionate de AGEPI26 și reţelele 
26 http://agepi.gov.md/,   http://observatorpi.md/,  
http://infoinvent.md/

de socializare. În acest sens au fost organizate 
4 conferinţe de presă, reprezentanţii AGEPI au 
participat la 54 de emisiuni radio și TV, au fost 
difuzate 196 de ştiri şi comunicate de presă pe 
pagina ofi cială www.agepi.gov.md, care a înre-
gistrat 338974 de accesări, 77238 de vizitatori 
și 63983 de vizitatori unici. Prin intermediul 
reţelelor de socializare, au fost diseminate 409 
informaţii din domeniul PI. Au fost, de aseme-
nea, elaborate și diseminate 6 fi lmuleţe grafi ce 
promoţionale cu privire la necesitatea protecţiei 
obiectelor de PI27. 

O realizare însemnată a anului 2018 este și 
elaborarea cu sprijinul Proiectului UE „SARDPI” a 
Strategiei de comunicare instituţională a AGEPI, 
care reprezintă suportul comunicaţional de bază 
în relaţia AGEPI cu toţi stakeholderii săi interni 
și externi (părţile interesate) pentru următorii 5 
ani, precum și elaborarea Planului de acţiuni pri-
vind implementarea Strategiei sus nominalizate 
pentru anul 2019. 

Sistemul naţional de proprietate intelectuală 
este unul deschis, se bazează pe principiile sta-
bilite în tratatele internaţionale din domeniu și 
este strâns legat de evoluţiile sistemului mon-
dial de PI. Unul dintre obiectivele principale ale 
Strategiei naţionale în domeniul proprietăţii in-
telectuale până în anul 2020 este asigurarea in-
tegrării Republicii Moldova în spaţiul intelectual 
internaţional şi european și realizarea angaja-
mentelor asumate de Republica Moldova refe-
ritoare la protecţia și asigurarea respectării DPI.

Făcând o retrospectivă a anului 2018, putem 
afi rma cu certitudine că pașii concreţi întreprinși 
de către AGEPI în vederea consolidării și ex-
tinderii relaţiilor de cooperare internaţională, 
regională şi bilaterală în domeniul proprietăţii 
intelectuale s-au soldat cu rezultate palpabile și 
au contribuit semnifi cativ la întărirea parteneri-
atului cu organismele internaţionale și regionale 
relevante, cum sunt OMPI, OEB, EUIPO, UPOV28, 

27 Materialele video pot fi  vizualizate accesând https://
www.youtube.com/channel/UC5dvXVLKIXeYV5V1t-
Cxj8vg  
28 UPOV - Uniunea Internaţională pentru Protecţia Noi-
lor Soiuri de Plante.



OMC29, OMS30 etc., dar și cu ofi ciile de PI din di-
ferite ţări.

În calitate de instituţie publică abilitată să 
reprezinte Republica Moldova în Organizaţia 
Mondială a Proprietăţii Intelectuale, în alte or-
ganizaţii internaţionale, regionale şi interstatale 
pentru protecţia proprietăţii intelectuale, AGEPI 
a asigurat reprezentarea intereselor ţării: 

 – la cea de-a 58-a rundă de Adunări anua-
le ale statelor membre ale OMPI, organizând în 
cadrul acestui eveniment de amploare, la sediul 
OMPI, Expoziţia de design cu genericul „MOL-
DOVA – designing lifestyle”31, scopul căreia a fost 
promovarea industriilor creative și potenţialul 
intelectual al Republicii Moldova în rândul 
delegaţiilor participante (peste 300 de delegaţi 
din 191 de ţări). De menţionat că în anul 2018, 
Republica Moldova a deţinut în continuare cali-
tatea de membru al Comitetului de Coordonare 
al OMPI și al Comitetului Executiv al Uniunii de 
la Berna;

 – la reuniunile comitetelor permanente şi 
grupurilor de lucru ale OMPI32, participând ac-
tiv la dezbaterea subiectelor de actualitate și 
promovând priorităţile naţionale în domeniul 
consolidării sistemului naţional de PI, inclusiv în 
cadrul Grupului Regional al Ţărilor Europei Cen-
trale şi Statelor Baltice (CEBS) din care face par-
te, reprezentantul AGEPI exercitând, totodată, 
funcţia de vicepreședinte al SCT;

 – la sesiunile Comitetului Tehnic, Comitetu-
lui Consultativ şi Consiliului UPOV;

 – la cea de-a VIII-a Ședinţă a Consiliului In-
terstatal pentru problemele protecţiei juridice 
29 OMC – Organizaţia Mondială a Comerţului.
30 OMS - Organizaţia Mondială a Sănătăţii.
31 Expoziţia a fost organizată de AGEPI în parteneriat cu 
Asociaţia Obștească pentru Dezvoltare Durabilă și Bu-
năstare Socială și cu suportul Ministerului Afacerilor Ex-
terne și Integrării Europene și al Reprezentanţei Perma-
nente a Republicii Moldova pe lângă Ofi ciul ONU şi alte 
organizaţii internaţionale cu sediul la Geneva, Elveţia.   
32 Comitetul permanent al OMPI privind dreptul mărci-
lor, desenelor industriale şi indicaţiilor geografi ce (SCT, 
sesiunea a 39-a); Grupul de lucru privind dezvoltarea 
juridică a Sistemului de la Madrid pentru înregistrarea 
internaţională a mărcilor (sesiunea a 16-a); Comitetul 
permanent al OMPI pentru dezvoltare şi proprietate 
intelectuală (CDIP, sesiunea a 22-a); Comitetul privind 
dreptul brevetelor (SCP, sesiunea a 29-a).

şi apărării PI, desfășurate la Moscova, în cadrul 
căreia a prezentat poziţia Republicii Moldova pe 
marginea subiectelor de pe agenda Consiliului;

 – la ședinţa Consiliul Coordonator al Proiec-
tului de producere industrială а produsului regi-
onal informativ privind brevetele ţărilor CSI pe 
CD-ROM (CISPATENT);

 – la şedinţa experţilor pe marginea defi niti-
vării textului proiectului Acordului între Guver-
nele statelor membre ale Organizaţiei pentru 
Democraţie şi Dezvoltare Economică – GUAM 
privind unele aspecte ale protecţiei DPI etc.

În calitate de instituţie responsabilă, AGEPI 
a continuat realizarea angajamentelor în do-
meniul proprietăţii intelectuale ce derivă din 
Acordul de Asociere RM-UE, inclusiv a asigurat 
activitatea de secretariat din partea Republi-
cii Moldova în cadrul Subcomitetului pentru 
indicaţii geografi ce și a participat la reuniunea 
acestuia, prezentând raportul privind îndepli-
nirea angajamentelor asumate de ţara noastră 
referitoare la protecţia IG.

Pe parcursul anului 2018, au fost consolida-
te relaţiile de colaborare dintre AGEPI și OEB, în 
acest context remarcându-se două evenimente 
importante: 

  întâlnirea între Directorul General al AGEPI 
și noul Președinte al OEB, dl António Campinos, 
care a avut loc în cadrul Săptămânii proprietăţii 
intelectuale pentru ofi ciali guvernamentali și 
ofi cii de PI, organizată de OEB și EUIPO, cei doi 
ofi ciali luând în dezbatere perspectivele strate-
gice de colaborare bilaterală dintre cele două 
părţi; 

  vizita Vicepreşedintelui OEB la Chișinău și 
semnarea Planului de acţiuni privind colabora-
rea bilaterală dintre OEB și AGEPI pentru anul 
2019. 

AGEPI a fost implicată activ în proiectele și 
programele OEB (Espacenet, European Patent 
Register etc.) destinate statelor membre și celor 
care autorizează validarea, cum este și Republica 
Moldova, reprezentanţii AGEPI participând la un 
șir de evenimente: reuniunea OEB „East meets 
West” și ședinţa tehnică în domeniul schimbu-
rilor de date, conferinţa publică „Brevetarea in-
venţiilor cu ajutorul Programului de Inteligenţă 
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Artifi cială”, organizate de Academia OEB; reuniu-
nea tehnică „Quality at Source” privind schimbul 
de date la nivel regional, organizată de OEB etc.

De asemenea, a continuat colaborarea fruc-
tuoasă între AGEPI și EUIPO, inclusiv a avut loc 
întrevederea bilaterală dintre Directorul General 
al AGEPI și Directorul executiv al EUIPO, în cadrul 
căreia au fost trecute în revistă ultimele evoluţii 
ale celor două ofi cii în domeniul dezvoltării sis-
temului de proprietate intelectuală, implemen-
tarea Memorandumului de Înţelegere dintre 
Ofi ciul Uniunii Europene pentru Proprietate In-
telectuală și Agenţia de Stat pentru Proprietatea 
Intelectuală, dar și stadiul de realizare a Planu-
lui de acţiuni EUIPO – AGEPI pentru anul 2018. 
AGEPI a benefi ciat în continuare de asistenţa 
EUIPO prin oferirea de consultanţă și instruire în 
domeniul de competenţă, inclusiv prin interme-
diul videoconferinţelor, seminarelor și a cursuri-
lor online.

În spiritul bunelor relaţii stabilite între AGEPI 
și OEAB, a fost asigurat schimbul de informaţii 
privind brevetele de invenţii protejate pe te-
ritoriul Republicii Moldova prin procedura 
naţională și brevetele de invenţii protejate prin 
sistemul brevetului eurasiatic pentru care s-a so-
licitat protecţie în Republica Moldova în virtutea 
Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova 
şi OEAB privind protecţia juridică a invenţiilor 
pe teritoriul Republicii Moldova. În acest con-
text, conducerea AGEPI a avut o întâlnire cu 
Președintele OEAB, în cadrul căreia a fost discu-
tat stadiul de colaborare dintre cele două ofi cii 
și au fost identifi cate priorităţile de cooperare 
pentru următoarea perioadă.

În anul 2018 au fost extinse și consolidate 
relaţiile bilaterale ale AGEPI cu ofi ciile de PI din 
alte ţări prin semnarea mai multor acte de co-
operare instituţională în cadrul următoarelor 
întruniri:

  Întâlnirea bilaterală la nivel de Directori 
Generali ai AGEPI şi OSIM, având drept scop 
principal agrearea și semnarea Programului Co-
mun de Cooperare dintre AGEPI și OSIM pentru 
anii 2018-2019 și consolidarea relaţiilor de coo-
perare în domeniul proprietăţii intelectuale în-
tre cele două ofi cii; 

  Vizita delegaţiei ORDA la AGEPI și întâl-
nirea bilaterală la nivel de Directori Generali ai 
AGEPI şi ORDA în cadrul căreia au fost abordate 
subiecte legate de domeniul dreptului de au-
tor și drepturilor conexe și au fost identifi cate 
direcţiile prioritare ale colaborării dintre cele 
două instituţii;

  Vizita delegaţiei Republicii Moldova la Ie-
rusalim la invitaţia Directorului Ofi ciului de Bre-
vete din Israel (ILPO) și reuniunea bilaterală la ni-
vel de conducere a AGEPI și ILPO, scopul urmărit 
fi ind impulsionarea relaţiilor bilaterale moldo-
israeliene în domeniul proprietăţii industriale 
și stabilirea unui cadru de colaborare efi cient și 
reciproc avantajos între ofi ciile de specialitate 
ale celor două ţări prin semnarea unui Memo-
randum de înţelegere; 

  Vizita Directorului general al AGEPI la 
Ofi ciul de Proprietate Intelectuală din Munte-
negru (OPIM) la invitaţia Directorului OPIM în 
contextul celebrării a 10 ani ai instituţiei mun-
tenegrene și semnarea Acordului de cooperare 
dintre AGEPI și OPIM, care oferă un cadru de 
colaborare prielnic pentru realizarea schimbu-
rilor de experienţă și bune practici în domeniul 
PI, implementarea unor programe comune și 
coordonarea poziţiilor pe subiectele de interes 
reciproc în cadrul organizaţiilor internaţionale și 
regionale.

Un eveniment major la care a participat Di-
rectorul general al AGEPI a fost Conferinţa la 
nivel înalt pentru cooperare între autorităţile 
publice cu atribuţii în domeniul PI a ţărilor afl a-
te de-a lungul Centurii Economice și al Drumu-
lui Mătăsii, organizată de către Ofi ciul de Stat 
pentru Proprietatea Intelectuala al Republicii 
Populare Chineze (SIPO) în cooperare cu OMPI. 
Conferinţa a reprezentat o oportunitate pentru 
consolidarea relaţiilor bilaterale și multilaterale, 
crearea unor parteneriate reciproc avantajoase 
pentru ţările Iniţiativei Centurii Economice și al 
Drumului Mătăsii, la care este parte și Republica 
Moldova.

De asemenea, pe parcursul perioadei de 
referinţă, AGEPI a participat la negocierea unor 
acorduri bilaterale pe marginea proiectelor:



 » Acordului de Liber Schimb dintre Repu-
blica Moldova și Republica Populară Chineză, 
pe capitolul privind drepturile de proprietate 
intelectuală;

 » Acordului dintre Republica Moldova şi 
Georgia cu privire la recunoaşterea şi protecţia 
reciprocă a indicaţiilor geografi ce.

În acţiunile de cooperare internaţională se în-
scrie și participarea specialiștilor AGEPI la nume-
roase evenimente (66) în domeniul proprietăţii 
intelectuale, inclusiv conferinţe și foruri inter-
regionale în domeniul proprietăţii intelectuale, 
organizate de ofi ciile naţionale și organizaţiile 
internaţionale de specialitate în Albania, Austria, 
Azerbaidjan, Belgia, Bulgaria, Coreea de Sud, El-
veţia, Federaţia Rusă, Israel, Georgia, Germania, 
Letonia, Muntenegru, Norvegia, Polonia, Repu-
blica Cehă, Republica Populară Chineză, Româ-
nia, Slovenia, Spania, Statele Unite ale Americii, 
Turcia, Ucraina și Ungaria, la care au participat 
84 de reprezentanţi ai AGEPI, în cadrul cărora au 
promovat sistemul naţional de PI și realizările 
AGEPI în consolidarea și modernizarea procedu-
rilor de brevetare/înregistrare a obiectelor de PI, 
prestarea serviciilor și sensibilizarea societăţii în 
domeniul vizat.

Pe de altă parte, în aceeași perioadă, pes-
te 50 de ofi cialităţi și specialiști în domeniul 
proprietăţii intelectuale din 17 ţări partenere 
(Armenia, Austria, Bulgaria, Elveţia, Federaţia 
Rusă, Georgia, Germania, Letonia, Marea Brita-
nie, Muntenegru, Polonia, Republica Belarus, Re-
publica Cehă, România, Ucraina și Ungaria) şi 4 
organizaţii internaţionale (OMPI, OEB, OMS, EUI-
PO) au participat la 44 de evenimente dedicate 
proprietăţii intelectuale, organizate la Chișinău. 

Toate acestea sunt o dovadă clară a 
recunoașterii şi reputaţiei binemeritate a AGEPI 
în calitate de ofi ciu naţional de proprietate inte-
lectuală, care a reușit să se afi rme drept un par-
tener de încredere al comunităţii internaţionale.

Totalizând cele expuse, avem satisfacţia lu-
crului bine făcut, iar pentru anul 2019 ne pro-
punem să asigurăm continuitatea realizărilor 
obţinute până în prezent în ceea ce privește 
îmbunătăţirea și armonizarea cadrului normativ 
în domeniul PI la evoluţiile internaţionale. Ne 

vom axa și în continuare pe perfecţionarea și 
facilitarea proceselor de obţinere a protecţiei PI 
prin optimizarea procedurilor și reducerea ter-
menelor de înregistrare/brevetare a OPI. 

După aprobarea de către Guvern a cadrului 
normativ cu privire la Platforma informaţională 
în domeniul protecţiei drepturilor de PI, vom im-
plementa sistemul informaţional de schimb de 
date între instituţiile şi autorităţile statului res-
ponsabile de protecţia şi asigurarea respectării 
drepturilor de PI: AGEPI, Serviciul Vamal, MAI, 
Procuratură, Agenţia pentru Protecţia Consuma-
torilor și Supravegherea Pieţei etc. 

Un eveniment de anvergură ce se încadrează 
în priorităţile AGEPI pentru anul 2019 este cea 
de-a XVI-a ediţie a Expoziţiei Internaţionale Spe-
cializate (EIS) ,,INFOINVENT”, care se va desfășura 
în perioada 20-23 noiembrie 2019 în incinta 
Centrului Internaţional de Expoziţii ,,MOLD-
EXPO” S.A. din Chișinău. În cadrul expoziţiei va 
avea loc ediţia a IV-a a Conferinţei Internaţionale 
Inovaţionale, precum și alte manifestări tehnico-
știinţifi ce – seminare, mese rotunde, atelie-
re de lucru – dedicate rolului inovaţiilor și al 
proprietăţii intelectuale în creșterea economică 
și bunăstare.

Ne vom focaliza și pe dezvoltarea serviciilor 
de suport pentru afaceri în domeniul proprietăţii 
intelectuale, acordate IMM, în scopul ridicării ni-
velului de cunoaștere de către acestea privind 
potenţialul intelectual deţinut și instrumentele 
existente pentru valorifi carea activelor inte-
lectuale și transformarea acestora în valori co-
merciale, inclusiv prin participarea AGEPI la im-
plementarea proiectelor fi nanţate de Uniunea 
Europeană „Valoarea Proprietăţii Intelectuale 
pentru IMM - VIP4SME” și „KnowING IPR”. 

Vom continua să muncim în vederea dez-
voltării unei culturi de PI avansate bazată pe 
respectul pentru drepturile de PI, vom promo-
va cunoștinţele din domeniul PI pentru diverse 
grupuri-ţintă, inclusiv pe platforma e-learning. 
Pentru educarea tinerei generaţii în spiritul res-
pectării drepturilor de proprietate intelectuală, 
ne propunem continuarea Campaniei pentru 
elevi „Studierea proprietăţii intelectuale poate fi  
captivantă”. 
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Și în acest an, AGEPI va acorda o atenţie spori-
tă activităţii organizaţiilor de gestiune colectivă 
a drepturilor de autor şi a drepturilor conexe, în 
scopul asigurării standardelor internaţionale de 
transparenţă, responsabilitate și bună guverna-
re a acestora. De asemenea, vom continua să 
acordăm asistenţă corpului de mandatari au-
torizaţi şi evaluatorilor în domeniul proprietăţii 
intelectuale în vederea perfecţionării activităţii 
acestora.

AGEPI va continua cu aceeași perseverenţă 
misiunea de promovare a politicilor în dome-
niul proprietăţii intelectuale şi de efi cientizare 
a sistemului de protecţie a proprietăţii intelec-
tuale prin susţinerea progresului tehnologic, 
încurajarea dezvoltării noilor tehnologii bazate 
pe inteligenţa artifi cială, stimularea creativită-
ţii, inovaţiei, contribuind astfel la dezvoltarea 
economică, socială şi culturală a Republicii 
Moldova.



Z  M   P  
I ,   AGEPI

PE 26 APRILIE A.C., LA AGENŢIA DE STAT PENTRU 
PROPRIETATEA INTELECTUALĂ (AGEPI), A AVUT LOC 

ȘEDINŢA FESTIVĂ DEDICATĂ ZILEI MONDIALE A PROPRIETĂŢII 
INTELECTUALE. LA EVENIMENT AU PARTICIPAT REPREZENTANŢI 
AI AUTORITĂŢILOR PUBLICE CENTRALE, AI INSTITUŢIILOR DIN 
SFERA ȘTIINŢEI ȘI INOVĂRII, ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SUPERIOR, AI 
UNIUNILOR DE CREAŢIE, INVENTATORI, MANDATARI AUTORIZAŢI 
ȘI ANGAJAŢI AI AGEPI. 

Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale a 
fost sărbătorită în acest an sub deviza: Cucerește 
aurul – Proprietatea Intelectuală și Sportul, 
aceasta refl ectând modul în care inovaţia, crea-
tivitatea și protejarea drepturilor de proprietate 
intelectuală (PI) contribuie la  dezvoltarea și pro-
movarea sportului.

Ședinţa festivă a fost deschisă de către Di-
rectorul general al AGEPI, Lilia Bolocan, care i-a 
felicitat pe toţi cei ce muncesc în domenii de ac-
tivitate legate direct sau tangenţial de crearea, 
protecţia și valorifi carea proprietăţii intelectua-
le, dorindu-le tuturor perseverenţă, inspiraţie și 
noi realizări în activitatea profesională.

Lilia Bolocan a subliniat că în această zi 
specială celebrăm nu numai forţa enormă a 
creativităţii umane în domeniul sportului, ci și 
drepturile de proprietate intelectuală care aju-
tă la alimentarea și canalizarea acestei forţe, fă-
când din ea un important motor al dezvoltării 
economice, culturale și sociale.

Domnul academician Ion Tighineanu, pre-
ședinte al Academiei de Știinţe a Moldovei,  pre-
zent la festivitate, a subliniat că „Republica 
Moldova are un potenţial enorm în domeniul 
știinţifi c și este necesar să găsim cât mai multe 
pârghii ca să îl valorifi căm. Protecţia proprietăţii 
intelectuale este o prioritate a societăţii moder-
ne, iar implementarea legilor specifi ce de către 
AGEPI aduce doar benefi cii în procesul de inven-
tare și creare a ceva util și inovativ”.

Un mesaj de felicitare a adresat celor prezenţi 
și domnul Sergiu Harea, președinte al Camerei 

de Comerţ și Industrie, care a menţionat că do-
meniul proprietăţii intelectuale este o verigă 
deosebită pentru economia Republicii Moldova, 
în special pentru mediul de afaceri, referindu-se 
în acest sens la Concursul Marca comercială a 

anului, organizat cu eforturi comune cu scopul 
evidenţierii importanţei mărcilor comerciale. El 
a subliniat că deviza din acest an sub care este 
marcată Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectua-
le ne îndeamnă să preţuim și să dezvoltăm spor-
tul, care ne face puternici și hotărâţi în atingerea 
performanţei.

Ion Daniliuc, mandatar autorizat, ex-di-
rector general adjunct al AGEPI, a precizat 
în cadrul aceleiași ședinţe festive că societa-
tea conștientizează tot mai mult importanţa 
proprietăţii intelectuale, iar acest fapt conduce 
nemijlocit la obţinerea progresului pe toate di-
mensiunile.

Prezent la eveniment, domnul Andrei Popa, 
Director general adjunct al AGEPI, și-a expri-
mat recunoștinţa pentru munca și sacrifi ciul 
cetăţenilor a căror activitate este legată de do-
meniul proprietăţii intelectuale. El a menţionat 
că și-ar dori ca sectorul sportiv să fi e apreciat la 
cel mai înalt nivel, iar inovaţiile din acest dome-
niu să fi e în dinamică, atât la nivel naţional, cât 
și la cel internaţional. De-a lungul timpului, Ziua 
Mondială a Proprietăţii Intelectuale a fost mar-
cată sub mai multe moto-uri, dar toate acestea 
au avut un singur scop: cel de a găsi și valorifi ca 
oportunităţile domeniului de proprietate inte-
lectuală.
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În continuare, șefi i direcţiilor AGEPI au făcut 
o sinteză a activităţilor complexe și multilaterale 
ale AGEPI desfășurate pe parcursul anului 2018.

Printre acestea se numără: demararea etapei 
a III-a (și ultima) de implementare a Strategiei 
naţionale în domeniul proprietăţii intelectuale 
până în anul 2020; iniţierea unor amendamente 
în sensul perfecţionării procedurilor și reducerii 
termenelor de examinare a cererilor de protecţie 
a obiectelor de PI; consolidarea și dezvoltarea 
cooperării interinstituţionale la nivel intern și 
internaţional. De asemenea, au fost prezentate 
date statistice relevante privind înregistrarea 
obiectelor de PI în Republica Moldova. Și nu în 
ultimul rând, s-a menţionat despre reformarea 
AGEPI, care în 2018 a devenit autoritate admi-
nistrativă centrală în subordinea Guvernului.

Totodată, au fost enumerate acţiunile prio-
ritare pentru anul 2019:  perfecţionarea în con-
tinuare a cadrului normativ în domeniul PI și 
ajustarea acestuia la evoluţiile internaţionale; 
organizarea ediţiei a XVI-a a expoziţiei 
internaţionale specializate „INFOINVENT” 
și a ediţiei a IV-a a Conferinţei inovaţionale 
internaţionale; implementarea sistemului 
informaţional interdepartamental comun care 
va asigura schimbul de date interinstituţional; 
continuarea campaniei pentru elevi „Studie-

rea proprietăţii intelectuale poate fi  capti-

vantă”; organizarea și desfășurarea cursurilor 
de instruire și de formare continuă în domeniul 

protecţiei și respectării drepturilor de PI pentru 
diverse grupuri-ţintă, inclusiv pe platforma „e-
Learning”; consolidarea relaţiilor de cooperare 
cu Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelec-
tuale (OMPI), Organizaţia Europeană de Breve-
te (OEB), Ofi ciul Uniunii Europene pentru Pro-
prietate Intelectuală (EUIPO) și cu ofi ciile ţărilor 
membre ale OMPI.

De asemenea, în cadrul ședinţei festive au 
fost înmânate distincţiile obţinute de inventa-
torii din Republica Moldova la Salonul Interna-
ţional de Invenţii de la Geneva, care a avut loc 
în perioada 10-14 aprilie a.c. Șapte invenţii ex-
puse de reprezentanţii ţării noastre au fost pre-
miate cu două medalii de aur, patru medalii 
de argint, o medalie de bronz. Standul Repu-
blicii Moldova a fost asigurat și organizat prin 
contribuţia fi nanciară a AGEPI.

Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale 
este marcată anual la 26 aprilie, în toate statele 
membre ale Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii 
Intelectuale, inclusiv în Republica Moldo-
va, și reprezintă un prilej de a promova rolul 
proprietăţii intelectuale în încurajarea inovaţiei 
și creativităţii.

Sărbătoarea se marchează din anul 2000, iar 
26 aprilie reprezintă ziua în care a intrat în vi-
goare Convenţia de constituire a OMPI (1970). 
Iniţiativa a aparţinut Chinei, iar Adunarea Ge-
nerală a statelor membre ale OMPI a acceptat în 
unanimitate această propunere.
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|  DIANA STICI, 
ȘEF DIRECŢIE JURIDICĂ |  RODICA POPESCU,

ȘEF DIRECŢIE DREPT DE AUTOR |  MARINA RĂU, 
CONSULTANT PRINCIPAL 
SECŢIA ASISTENŢĂ JURIDICĂ 
ŞI ÎNREGISTRARE CONTRACTE

MĂRCILE SUNT ÎNREGISTRATE ȘI SUNT LEGAL PROTEJATE 
ÎN MĂSURA ÎN CARE ELE SUNT EFECTIV UTILIZATE ÎN 

ACTIVITĂŢI COMERCIALE, ÎN RELAŢIA CU PRODUSELE ȘI/SAU SER-
VICIILE ÎN LEGĂTURĂ CU CARE AU FOST ÎNREGISTRATE ȘI ÎNDEPLI-
NESC FUNCŢIA DE A DISTINGE PRODUSELE ȘI/SAU SERVICIILE UNEI 
ÎNTREPRINDERI DE CELE ALE ALTEI ÎNTREPRINDERI. PĂSTRAREA 
UNEI MĂRCI ÎN PATRIMONIUL UNEI PERSOANE FIZICE SAU JURI-
DICE FARĂ A FI UTILIZATĂ CONSTITUIE UN ABUZ DE DREPT ȘI O 
RESTRICŢIONARE A COMERŢULUI, MOTIV PENTRU CARE CALEA DE 
MIJLOC GĂSITĂ DE LEGIUITOR ESTE ACEEA DE A SANCŢIONA LIPSA 
DE FOLOSINŢĂ A MĂRCII PRIN INSTITUŢIA DECĂDERII TITULARULUI 
DIN DREPTURILE LA MARCĂ. JUSTIFICAREA SANCŢIUNII DECĂDERII 
DIN DREPTURI REZULTĂ DIN ÎNSĂŞI FUNCŢIA MĂRCII DE A PERMITE 
IDENTIFICAREA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR, IAR DREPTUL CONFERIT 
TITULARULUI PRIN ÎNREGISTRARE NU EXISTĂ DECÂT ÎN MĂSURA ÎN 
CARE MARCA ESTE UTILIZATĂ EFECTIV ÎNTR-UN TIMP REZONABIL, 
TERMEN CARE DIFERĂ ÎN DIFERITE SISTEME JURIDICE (2, 3, 5 ANI). 

Defi nirea decăderii în dreptul comun. Potri-
vit Dicţionarului juridic1, termenul decădere este o 
sancţiune procedurală constând în pierderea drep-

1 https://legeaz.net/dictionar-juridic

tului cu privire la folosirea unei căi de atac sau la 
îndeplinirea oricărui alt act de procedură, care nu 
a fost exercitat, respectiv nu a fost îndeplinit în ter-
menul legal. Corespunzător, principalele efecte ale 
decăderii sunt pierderea unui drept care nu a fost 
exercitat în termenul legal imperativ și inefi cienţa 
actului tardiv încheiat.

Defi niţia decăderii în dreptul proprietăţii in-

dustriale. Decăderea este o sancţiune civilă con-
stând în pierderea dreptului la marcă pentru ne-
exercitarea acestui drept o anumită perioadă de 
timp, pentru pierderea distinctivităţii sau în cazul 
în care a devenit susceptibilă a induce publicul în 
eroare. 

Ne-am propus să dezvoltăm în prezentul arti-
col instituţia decăderii din dreptul la marcă anume 
pentru  motivul neutilizării efective, ţinând cont de 
datele statistice deţinute de AGEPI, care arată că 
31% din totalul de hotărâri/decizii emise în dosarele 
civile cu referire la OPI examinate, la care AGEPI a 
participat pe parcursul anului 2017, au avut ca 
obiect anume decăderea titularului din drepturile 
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conferite de marcă din motivul neutilizării efective 
în decursul unei perioade neîntrerupte de 5 ani. În 
acelaşi timp, studiind practica judiciară de exami-
nare a  litigiilor din domeniul proprietăţii intelec-
tuale, am constatat că în prezent în Republica Mol-
dova nu există practică pe marginea litigiilor privind 
decăderea titularului din drepturi asupra mărcii pe 
motivul pierderii distinctivităţii prin faptul că marca 
a devenit uzuală, precum şi pe motivul  că aceasta 
a devenit înşelătoare. Din acest considerent, vom 
aborda în analiza noastră în special decăderea din 
drepturi pe motivul neutilizării mărcii. 

Dreptul la marcă poate înceta la expirarea du-
ratei protecţiei, abandonul mărcii, renunţarea 
titularului, anularea şi decăderea. Decăderea titu-
larului din drepturile conferite de marcă din mo-
tivul neutilizării efective în decursul unei anumite 
perioade neîntrerupte ca modalitate de reprimare 
a menţinerii în vigoare a unor mărci neexploatate, 
reprezintă o procedură specifi că multor ţări. 

Şi dacă în ţări cu tradiţii şi sisteme de pro-
prietate intelectuală avansate, precum Franţa, 
decăderea a fost instituită încă în anul 1964, în 
Germania în anul 19872, în Republica Moldova 
prima reglementare juridică a decăderii se atestă 
în Legea privind mărcile şi denumirile de origine 
a produselor nr. 588-XIII  din  22.09.1995 (abro-
gată la 25.10.2008), atunci când, în anul 2000, a 
fost modificat articolul 26 al legii respective3, fi-
ind introdus un nou alineat care reglementa po-
sibilitatea persoanelor de a solicita Comisiei de 
apel AGEPI anularea înregistrării după nefolosirea 
mărcii înregistrate o perioadă neîntreruptă de cel 
puţin 5 ani, cu condiţia ca titularul mărcii să nu 
prezinte motive temeinice referitoare la existenţa 
unui obstacol la această folosire. Circumstanţele 
independente de voinţa titularului mărcii care 
constituie un obstacol la folosirea mărcii, cum ar 
fi restricţiile la import sau alte prescripţii ale au-
torităţilor publice vizând produsul sau serviciul 
protejat prin marcă, vor fi considerate ca motive 
temeinice de justificare a nefolosirii mărcii. 

2 Viorel ROŞ, Octavia SPINEANU-MATEI, Dragoş BOGDAN. 
Dreptul prorietăţii intelectuale. Dreptul proprietăţii indus-
triale. Mărcile şi indicaţiile geografi ce, Bucureşti, Editura ALL 
BECK, 2003, pag. 408-409.
3 Legea nr.1079-XIV din 23.06.2000.

Dreptul internaţional

Convenţia de la Paris pentru protecţia proprietăţii 
industriale din 20.03.18834 statuează la articolul 5 li-
tera C alineatul 1): „Dacă, într-o ţară, folosirea mărcii 
înregistrate este obligatorie, înregistrarea nu va putea 
fi  anulată decât după un termen echitabil și numai 
dacă cel interesat nu justifi că motivele lipsei sale de 
acţiune”.

Acordul privind aspectele legate de comerţ ale 
drepturilor de proprietate intelectuală („Acordul 
TRIPS”) se referă, în articolul 19, la obligaţia de uti-
lizare în următorii termeni: „În cazul în care folosinţa 
unei mărci este obligatorie pentru menţinerea înre-
gistrării sale, înregistrarea nu poate fi  anulată decât 
după o perioadă neîntreruptă de nefolosinţă de cel 
puţin trei ani, cu excepţia cazului în care titularul măr-
cii prezintă motive întemeiate referitoare la existenţa 
unor obstacole în calea folosinţei. Circumstanţele in-
dependente de voinţa titularului mărcii care constitu-
ie un obstacol în calea folosinţei mărcii, de exemplu 
restricţiile la import sau alte prevederi ale autorităţilor 
publice ce vizează produsele sau serviciile protejate 
prin marcă, trebuie să fi e considerate motive înteme-
iate de justifi care a nefolosinţei”.

 Având în vedere normele internaţionale, soluţia 
decăderii din dreptul la marcă pentru neexploatare 
şi termenele de nefolosire au fost stabilite diferit în 
diferite ţări. Astfel, de exemplu, în Italia, Benelux, 
Federaţia Rusă acţiunea în decădere poate fi  intro-
dusă pentru neexploatarea mărcii timp de 3 ani; în 
SUA –  de 2 ani; în Austria, Franţa, România, Republi-
ca Moldova – de 5 ani.

Un caracter de noutate pentru legislaţia naţi-
onală poartă dispoziţiile art. 45 din Directiva (EU) 
2015/2436 a Parlamentului European și a Consiliu-
lui din 16 decembrie 2015 de apropiere a legislaţiilor 
statelor membre cu privire la mărci, întitulat „Proce-

dura de decădere din drepturi sau de declarare 

a nulităţii”. Dispoziţiile în cauză prevăd obligaţia 
statelor membre de a reglementa în dreptul intern 
„o procedură administrativă efi cientă și rapidă de 
decădere din drepturi sau de declarare a nulităţii 
unei mărci în faţa ofi ciilor lor” și „dreptul părţilor de 
a introduce o cale de atac” împotriva deciziei ofi ciu-
lui naţional (în Republica Moldova, AGEPI), cale de 
atac de competenţa instanţelor judecătorești.

4 Hotărârea Parlamentului nr. 1328-XII din 11 martie 1993
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Procedura de decădere din drepturi a titula-

rului unei mărci

Condiţii legale. Sancţiunea decăderii din drep-
turi a titularului unei mărci se dispune doar pe cale 
judiciară. Actualmente, conform prevederilor Legii 
privind protecţia mărcilor5, titularul poate fi  decă-
zut din drepturi exclusiv de către instanţa de jude-
cată, în urma unei cereri de decădere din drepturi, 
depuse la judecătoria în a cărei jurisdicţie este se-
diul AGEPI, sau a unei cereri reconvenţionale într-o 
acţiune de apărare a drepturilor, depuse la aceeaşi 
instanţă dacă în decursul unei perioade neîntrerup-
te de 5 ani, fără motive justifi cate, marca nu a făcut 
obiectul unei utilizări efective în Republica Moldova 
pentru produsele şi/sau serviciile pentru care a fost 
înregistrată. 

Totodată, nimeni nu poate cere ca titularul să fi e 
decăzut din drepturi dacă, în perioada de la expira-
rea termenului indicat până la depunerea cererii de 
decădere din drepturi sau a cererii reconvenţionale, 
marca a făcut obiectul unui contract de cesiune sau 
de licenţă ori obiectul unei începeri sau a unei re-
luări de utilizare reală.

Cu toate acestea, dacă începerea sau reluarea 
utilizării mărcii a avut loc cu 3 luni înainte de de-
punerea cererii de decădere sau a cererii recon-
venţionale, termenul respectiv începând cel mai 
devreme la expirarea perioadei neîntrerupte de 5 
ani de neutilizare, utilizarea nu este luată în consi-
derare în cazul în care pregătirile pentru începerea 
sau pentru reluarea utilizării au intervenit numai 
după ce titularul a afl at că cererea de decădere sau 
cererea reconvenţională ar putea fi  depusă; peri-
oada cuprinsă între data depunerii cererii şi data 
emiterii deciziei de înregistrare nu se include în 
termenul de 5 ani.

În afara motivelor decăderii din drepturi, specifi -
cate mai sus, titularul mărcii colective este declarat 
decăzut din drepturi şi în cazul în care: 

a) titularul nu ia măsuri adecvate în vederea pre-
venirii unei utilizări a mărcii, incompatibile cu con-
diţiile de utilizare prevăzute de regulamentul de 
utilizare a mărcii colective; 

b) modul în care titularul a utilizat marca a ge-
nerat riscul inducerii în eroare a consumatorului în 
sensul art.53 alin.(2); 

5 Legea nr. 38-XVI/2008 privind protecţia mărcilor, art. 20, 
83 (3), lit.j)

c) modificarea regulamentului de utilizare a 
mărcii colective a fost înscrisă în Registrul naţio-
nal al mărcilor contrar prevederilor art.54 alin.(2), 
cu excepţia cazului când titularul mărcii, printr-o 
nouă modificare a regulamentului de utilizare a 
mărcii colective, se conformează acestor preve-
deri. 

Prin urmare, oricine pretinde un drept împo-
triva unei alte persoane ori are un interes pentru 
constatarea existenţei sau inexistenţei unui drept 
trebuie să depună în instanţa competentă o ce-
rere de chemare în judecată, indiferent dacă este 
vorba de persoane fizice sau juridice naţionale 
sau străine.

Astfel, pe lângă exigenţele de formă şi conţinut 
prevăzute la art.166 din Codul de Procedură Civilă 
al Republicii Moldova, pentru a putea depune o 
cerere de decădere, reclamantul trebuie să înde-
plinească condiţia de a fi  „interesat”, adică interesul 
trebuie să fi e legitim, personal, născut și actual. 

Persoane interesate ar putea fi  concurenţii titula-
rului mărcii, o persoană care dorește să înregistreze 
marcă, titularii unor mărci asemănatoare sau pârâ-
tul într-o acţiune de apărare a drepturilor.

Potrivit prevederilor legale, acţiunea în decădere 
este condiţionată doar de termenul de protecţie al 
mărcii respective. Or, după expirarea termenului de 
protecţie al mărcii nu ar mai exista interes în înain-
tarea unei acţiuni în decădere.

Un moment destul de important este data de la 
care instanţa urmează să calculeze curgerea terme-
nului neîntrerupt de nefolosire. 

În acest sens, art. 14 alin. (1) al Legii nr. 38/2008 
statuează:  „Dacă în decurs de 5 ani după înregistra-
re marca nu a făcut obiectul unei utilizări efective în 
Republica Moldova pentru produsele şi/sau servici-
ile pentru care este înregistrată sau dacă utilizarea 
mărcii a fost suspendată pe o perioadă neîntreruptă 
de 5 ani, titularul mărcii poate fi  decăzut din drep-
turile asupra mărcii în condiţiile prezentei legi, cu 
excepţia cazurilor când există motive întemeiate 
pentru neutilizare”. 

Prin urmare, termenul de 5 ani de nefolosinţă 
neîntreruptă a mărcii se va calcula fi e de la data în-
registrării acesteia, fi e de la data ultimului act de fo-
losinţă a mărcii, iar instanţa va reţine ca motiv înte-
meiat pentru neutilizare orice cauze independente 
de voinţa titularului.
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Motive întemeiate pentru neutilizarea mărcii 

Legislaţia naţională reţine și situaţia 
excepţională în care marca nu a fost utilizată din 
motive justifi cate. Totuşi, în lipsa reglementării 
exprese a motivelor întemeiate, deseori apare în-
trebarea: cum putem aprecia dacă există motive 
justifi cate pentru care o persoană nu și-a folosit 
marca sau dacă motivele respective „scuză” neu-
tilizarea mărcii? Cu siguranţă, lipsa unor detalieri 
în acest sens conferă  o putere sporită de decizie 
instanţelor, care sunt învestite să se pronunţe 
asupra veridicităţii acestor motive. Cert este fap-
tul că fi ecare caz are particularităţile sale, nefi ind 
indicat să ne pronunţăm categoric în privinţa 
admisibilităţii sau inadmisibilităţii unor motive. 

Un prim aspect general valabil care poate fi  
dedus din norma legală este faptul că neutiliza-
rea mărcii trebuie să fi e generată de circumstanţe 
independente de voinţa titularului mărcii astfel 
încât utilizarea mărcii să devină imposibilă. Spre 
exemplu, forţa majoră reprezintă întotdeauna o ca-
uză exoneratoare de răspundere, deşi o asemenea 
situaţie este mai rar întâlnită.

Doctrina ne arată că există două motive princi-
pale care se pot dovedi a fi  de natură justifi cativă, 
și anume restricţiile de import sau diversele cerinţe 
guvernamentale. Prin restricţiile de import întele-
gem un embargo comercial care vizează produsele 
oferite sub marca respectivă. Prin cerinţe guverna-
mentale înţelegem diversele interdicţii temporare 
de comercializare sau eventualele formalităţi pe 
care trebuie să le îndeplinească producătorul unor 
bunuri care pot afecta sănătatea sau siguranţa 
naţională. Putem oferi ca exemplu bunurile din 
domeniul alimentar sau din domeniul farmaceutic 
care necesită obţinerea unor avize prealabile în ve-
derea comercializării – totuși, titularul mărcii trebu-
ie să dovedească faptul că demersurile sale au fost 
iniţiate în timp util și că întârzierea unei decizii din 
partea autorităţilor nu este cauzată în nicio măsură 
de acţiunile sale.   

Utilizare efectivă

Pârâtul dintr-o acţiune în decădere se poa-
te apăra demonstrând utilizarea efectivă a măr-
cii. Acest lucru înseamnă exploatarea mărcii în 
forma menţionată în certifi catul de înregistrare 
sau „utilizarea mărcii sub o formă care diferă prin ele-

mente ce nu schimbă caracterul distinctiv al mărcii în 
forma în care aceasta a fost înregistrată”.

 Posibilitatea de a folosi marca într-o formă dife-
rită dar care nu alterează caracterul distinctiv a fost 
acordată prima oară de Convenţia de la Paris prin 
art. 5C.2 care prevede că „folosirea unei mărci de fa-
brică sau de comerţ de către proprietar, sub o formă 
care diferă, prin elemente care nu alterează caracterul 
distinctiv al mărcii în forma sub care a fost înregis-
trată [...], nu va antrena invalidarea și nu va diminua 
protecţia acordată mărcii”.

Cerinţa utilizării efective a mărcii este îndeplinită 
dacă marca a fost folosită pentru produsele și/sau 
serviciile pentru care a fost înregistrată, în mod real, 
public, neechivoc, cu scopul de a identifi ca produse 
și servicii. 

Deci, conchidem că un aspect primordial este cel 
cu referire la specializarea mărcii, aceasta din urmă 
trebuie să fi e folosită pentru serviciile și produsele 
pentru care a fost înregistrată – în cazul în care a 
fost folosită pentru alte produse/servicii neacoperi-
te de înregistrare, acest argument nu va fi  pertinent 
pentru a constata utilizarea efectivă.

În doctrina juridcă se menţionează că actele 
sporadice de comerţ, precum şi utilizarea în scopuri 
private a mărcii nu pot fi  considerate a fi  o „utiliza-
re efectivă”. În acest caz judecătorul va fi  cel care 
va avea în vedere volumul vânzărilor sau prestării 
serviciilor (corespunzător produselor/serviciilor re-
spective), precum şi frecvenţa folosirii.

De menţionat că „Utilizarea efectivă” utilizată în 
legislaţia naţională corespunde textului Directivei 
2015/2436 din 16.12.2015 a Parlamentului Euro-
pean și a Consiliului de apropiere a legislaţiilor sta-
telor membre cu privire la mărci6, care foloseste în 
limba engleză expresia ”genuine use”,  iar în limba 
franceză ”usage serieux”.

Legislaţia naţională, cât şi cea internaţională din 
domeniu impun obligativitatea utilizării mărcii din 
momentul înregistrării acesteia, tocmai pentru a nu 
se crea impedimente şi bariere pentru alţi subiecţi 
de drept şi pentru a se evita abuzul de drept prin 
obţinerea unui benefi ciu nejustifi cat de pe seama

6 Directiva 2015/2436 din 16.12.2015 a Parlamentului Eu-
ropean și a Consiliului de apropiere a legislaţiilor statelor 
membre cu privire la mărci, Jurnalul Ofi cial al Uniunii Euro-
pene nr. L 336 din 23 decembrie 2015, art.16
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unui drept de proprietate industrială, dar şi a se evi-
ta scopul de blocaj.

În acelaşi timp, va fi  asimilată utilizării efecti-
ve a mărcii și utilizarea mărcii de către un terţ, cu 
consimţământul titularului acesteia. Potrivit art. 14  
(2), (3) ale Legii nr.38/2008, „este asimilată utilizării 
efective: 

a) utilizarea mărcii sub o formă care diferă prin 
elemente ce nu schimbă caracterul distinctiv al 
mărcii în forma în care aceasta a fost înregistrată;

b) aplicarea mărcii pe produse sau pe ambalajul 
acestora în Republica Moldova exclusiv în scopul ex-
portului. 

(3) Utilizarea, cu consimţământul titularului, a 
mărcii de către alte persoane se consideră ca utilizare 
efectuată de către titular”.

Consimţământul poate fi  dat expres sau tacit 
dar acordarea acestui consimţământ trebuie să 
poată fi  demonstrată. Astfel, consimţământul dat 
expres se dovedește printr-un contract (de licenţă 
sau franchising) sau printr-o declaraţie a titularului 
mărcii, în timp ce consimtământul tacit se poate 
demonstra de exemplu prin prezumţii (acordarea 
consimţământului de a folosi marca de către o per-
soană fi zică unui membru de familie sau de către o 
persoană juridică unei fi liale).

O excepţie de la principiul teritorialităţii mărcii o 
constituie prevederea cuprinsă în art.14 alin. (2), lit. 
b din legea 38/2008 care prevede că este asimilată 
folosirii efective a mărcii „aplicarea mărcii pe produse 
sau pe ambalajul acestora în Republica Moldova ex-
clusiv în scopul exportului”. Astfel, va fi  sufi cient a se 
demonstra că bunurile au fost produse în Republica 
Moldova (sau cel puţin marca a fost inscripţionată 
pe respectivele produse în Republica Molodva) 
chiar dacă acestea nu au fost comercializate efectiv 
în Republica Molodva.

Cu privire la locul folosirii, trebuie indicată aria ge-
ografi că unde a fost folosită marca (trebuie să fi e în in-
teriorul ţării sau să fi e folosită exclusiv pentru export). 

Referitor la timp, se consideră necesar indica-
rea momentelor folosirii în interiorul perioadei de 
5 ani care precedă cererea de decădere. Întinde-
rea folosirii se referă la prezenţa reală pe piaţa de 
o anumită răspândire (cifra de afaceri și volumul 
vânzării respectivului produs ţinând seama de na-
tura lui).

Astfel se poate dovedi folosinţa prin documente, 

ambalaje, liste de preţuri din diferiţi ani, etichete, 
bonuri fi scale, invoice-uri, fotografi i, reclame în zi-
are, sau pe internet și chiar reclame la radio și tele-
viziune. 

Utilizare efectivă: principiile Curţii de Justiţie 

a Uniunii Europene (CJUE)

Curtea de Justiţie a enunţat o serie de principii 
importante privind interpretarea termenului de 
„utilizare efectivă”, după cum urmează:

Cauza „Minimax” 2003 (Hotărârea din 11 martie 
2003, C-40/01, „Minimax”): Curtea a stabilit urmă-
toarele principii: 

  Utilizarea efectivă înseamnă utilizarea reală a 
mărcii (punctul 35); 

  Prin urmare, termenul „utilizare efectivă” 
trebuie înţeles ca utilizarea care nu este efectua-
tă numai în mod simbolic, cu scopul exclusiv de a 
menţine drepturile conferite de marcă (punctul 36); 

  Utilizarea efectivă trebuie să fi e conformă cu 
funcţia esenţială a mărcii, care constă în a garanta 
consumatorului sau utilizatorului fi nal identitatea 
originii produselor sau serviciilor, permiţându-i 
acestuia din urmă să distingă, fără posibilitatea 
vreunei confuzii, produsul sau serviciul în cauză de 
alte produse sau servicii care au o origine diferită 
(punctul 36); 

  Utilizarea efectivă implică utilizarea pe piaţă a 
unei mărci pentru produsele sau serviciile protejate 
de aceasta și nu numai în cadrul întreprinderii în ca-
uză (punctul 37); 

  Utilizarea efectivă trebuie să facă referire la 
produsele și serviciile care sunt deja – sau pe cale 
să fi e – comercializate și pentru care întreprinderea 
face pregătiri pentru a atrage clienţi, în special prin 
intermediul campaniilor publicitare (punctul 37); 

  Atunci când se evaluează dacă a existat o uti-
lizare efectivă, trebuie să se ia în considerare totali-
tatea faptelor și circumstanţelor relevante pentru a 
se stabili dacă exploatarea comercială a mărcii este 
reală, în special dacă utilizarea respectivă este con-
siderată a fi  justifi cată în sectorul economic vizat, în 
vederea menţinerii sau creării unor cote de piaţă în 
benefi ciul produselor și serviciilor protejate de mar-
ca respectivă (punctul 38); 

  Prin urmare, circumstanţele în speţă pot in-
clude faptul de a lua în considerare, inter alia, natu-
ra produselor sau a serviciilor vizate, caracteristicile 
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pieţei în cauză, sfera de acoperire și frecvenţa utili-
zării mărcii (punctul 39);

  În consecinţă, nu este necesar ca utilizarea 
mărcii să fi e întotdeauna semnifi cativă din punct 
de vedere cantitativ pentru a fi  considerată efectivă, 
întrucât o astfel de clasifi care depinde de caracteris-
ticile produselor sau serviciilor pe piaţa corespunză-
toare (punctul 39). 

Cauza „La Mer 2004” (Ordinul din 27 ianuarie 2004, 
C-259/02, „Laboratoire de la mer”): Curtea a dezvol-
tat criteriile „Minimax” după cum urmează: 

  Răspunsul la întrebarea dacă utilizarea este 
sufi cientă pentru a menţine sau a crea cote de 
piaţă pentru produsele sau serviciile respective 
depinde de o serie de factori și de o evaluare de la 
caz la caz. Caracteristicile produselor și serviciilor 
vizate, frecvenţa sau regularitatea utilizării mărcii, 
faptul că marca este utilizată în scopul comerciali-
zării tuturor produselor sau serviciilor identice ale 
titularului sau doar a unora dintre acestea, ori ele-
mentele de probă pe care le poate furniza titularul 
se numără printre factorii care pot fi  luaţi în consi-
derare (punctul 22); 

  Utilizarea mărcii de către un singur client, im-
portator al produselor pentru care marca este înre-
gistrată, poate fi  sufi cientă pentru a demonstra că o 
astfel de utilizare este efectivă, dacă se dovedește 
că operaţiunea de import are o justifi care comercia-
lă efectivă pentru titularul mărcii (punctul 24);

  Nu se poate stabili o normă de minimis (punc-
tul 25).

Sarcina probaţiei

O condiţie primordială pentru înfăptuirea justi-
ţiei este necesitatea constatării de către instanţa de 
judecată a circumstanţelor de fapt care au avut loc 
până la intentarea procesului. Anume acest fapt se 
realizează prin intermediul probelor în condiţii de 
contradictorialitate, nemijlocire, cu implicarea ac-
tivă a judecătorului. Probaţiunea judiciară este o 
activitate multiaspectuală şi complicată şi deseori 
implică un cumul al aspectelor fi losofi ce, informaţi-
onale, logice, psihologice.7

În acelaşi timp, potrivit principiului contradicto-
rialităţii şi egalităţii părţilor în drepturile procedura-
le, părţile dar şi ceilalţi participanţi la proces trebuie 

7 БАУЛИН О. В. Бремя доказывания при разбирательстве 
гражданских дел. Москва, Городец 2004, pag.10

să aibă posibilitatea de a-şi formula, argumenta şi 
dovedi poziţia în proces, de a alege modalităţile şi 
mijloacele susţinerii ei de sine stătător şi indepen-
dent de instanţă, de alte organe şi persoane, de a-şi 
expune opinia asupra oricărei probleme de fapt şi 
de drept care are legătură cu cauza dată judecăţii şi 
de a-şi expune punctul de vedere asupra iniţiative-
lor instanţei. 

Egalitatea părţilor în drepturile procedurale este 
garantată prin lege şi se asigură de către instanţă 
prin crearea posibilităţilor egale, sufi ciente şi adec-
vate de folosire a tuturor mijloacelor procedurale 
pentru susţinerea poziţiei asupra circumstanţelor 
de fapt şi de drept, astfel încât niciuna dintre părţi 
să nu fi e defavorizată în raport cu cealaltă.  

Potrivit normelor procesual civile generale, fi e-
care parte trebuie să dovedească circumstanţele pe 
care le invocă drept temei al pretenţiilor şi obiecţii-
lor sale dacă legea nu dispune altfel. 

În litigiile privind decăderea din drepturi pe mo-
tivul neutilizării, sarcina prezentării probelor privind 
utilizarea efectivă a mărcii revine titularului mărcii8. 

Această normă, după părerea noastră, nu de-
grevează reclamanţii în litigiile privind decăderea 
din drepturi care au un interes real în decăderea 
mărcii pentru a dovedi neutilizarea efectivă a măr-
cii, în special în situaţiile în care categoria dată de 
litigii se examinează în lipsa pârâtului. Or, în aces-
te cazuri instanţa nu poate admite acţiunea doar 
pentru faptul că reclamantul a invocat în cerere 
faptul că norma specială îl degrevează de proba-
ţiune. Orice soluţie a instanţei trebuie întemeiată 
pe constatarea faptelor relevante cauzei prin acti-
vitatea de probare.

Aceste raţionamente rezultă şi din obligaţia re-
clamantului de a anexa documentele care certifi că 
circumstanţele pe care îşi întemeiază pretenţiile ne-
mijlocit la faza de intentare a procesului odată cu 
depunerea cererii de chemare în judecată9. Toate 
probele se prezintă, sub sancţiunea decăderii, în 
termenul stabilit de instanţa de judecată, în faza de 
pregătire a cauzei pentru dezbateri judiciare, dacă 
legea nu prevede altfel.

8 Art. 20 (11) al Legii nr. 38/2008, introdus prin Legea nr.162 
din 30.07.2015, în vigoare din 28.08.2015.

9 Art. 167 Codul de procedură civilă al Republicii Moldova, 
Legea nr. 225-XV  din  30.05.2003.
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Plenul Curţii Supreme de Justiţie, în Hotărârea 
nr.1 din 06.02.2017 cu privire la aplicarea unor pre-
vederi ale legislaţiei în domeniul protecţiei mărcilor, 
recomandă drept probe ce ar putea servi pentru de-
monstrarea faptului de neutilizare a mărcii:

1) informaţie de la Î.S. Centrul de Metrologie 
Aplicată şi Certifi care (CMAC) referitoare la faptul 
dacă într-o perioadă concretă (5 ani) au fost certi-
fi cate sau au fost recepţionate cereri pentru certi-
fi carea produselor, cu marca în litigiu, pentru clasa 
corespunzătoare, dacă pentru categoria dată de 
produse este obligatorie certifi carea; 

 2) în cazul medicamentelor, informaţie de la 
Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale 
privitoare la faptul dacă a fost eliberat Certifi catul 
de înregistrare a produsului medicamentos, cu de-
numirea comercială în litigiu;

 3) informaţie de la Centrul Republican de Pe-
dologie Aplicată privind certifi carea articolelor de 
tutun, cu marca concretă (dacă marca se referă la 
produse de tutungerie);

 4) informaţie de la Camera de Comerţ şi Indus-
trie a RM privitoare la eliberarea certifi catelor de 
origine şi perfectarea rapoartelor de expertizare/
evaluare pentru produse din tutungerie, cu marca 
concretă;

5) informaţie de la Centrul Naţional de Sănătate 
Publică referitoare la avizarea sanitară a produselor 
de marcă, din litigiu;

 6) informaţie de la Serviciul Vamal referitoare la 
faptul dacă au fost înregistrate importuri sau expor-
tate produse, cu marca în litigiu;

 7) informaţie de la AGEPI referitoare la faptul 
dacă, în privinţa mărcii în litigiu, au fost înregistra-
te contracte de cesiune, licenţă, gaj sau franchising 
sau au fost depuse cereri de înregistrare a unor ase-
menea contracte;

8) informaţie de la Agenţia Servicii Publice pri-
vind faptul dacă titularul a înregistrat în RM între-
prindere sau fi lială pentru a utiliza singur marca 
etc.

 În cazul în care motivul decăderii din drepturi 
este valabil numai pentru o parte din produsele şi/
sau serviciile pentru care marca a fost înregistrată, 
titularul este declarat decăzut din drepturi numai 

pentru produsele şi/sau serviciile respective. În 
aceste cazuri, instanţele urmează să indice în dispo-
zitivul hotărârii expres clasele de produse/servicii, 
fi e să enumere concret acele produse/servicii pen-
tru care este decăzut titularul din drepturi pe moti-
vul neutilizării acestora.

Referitor la efectele decăderii din drepturi 
ale titularului asupra mărcii, potrivit Legii nr. 
38/200810, în cazul în care titularul este decăzut 
din drepturi în totalitate sau în parte, efectele 
înregistrării mărcii, prevăzute de prezenta lege, 
încetează în aceeaşi măsură începând cu data 
depunerii cererii de decădere din drepturi sau a 
cererii reconvenţionale. La cererea uneia dintre 
părţi, instanţa judecătorească poate stabili o dată 
anterioară la care a intervenit una din cauzele de-
căderii din drepturi.

Hotărârile instanţelor judecătoreşti privind de-
căderea din drepturi, rămase defi nitive şi irevo-
cabile, se comunică AGEPI pentru a fi  executate. 
AGEPI, în calitatea sa de Ofi ciu naţional în dome-
niul protecţiei proprietăţii intelectuale, printre 
atribuţiile căruia este şi asigurarea completării şi 
păstrării colecţiei naţionale de mărci, îndeplinirea 
atribuţiilor ofi ciului de origine pentru cererile de 
înregistrare internaţională a mărcilor având ca ţară 
de origine Republica Moldova, depuse de către 
solicitanţii naţionali sau străini, în conformitate cu 
prevederile Aranjamentului de la Madrid şi ale Pro-
tocolului referitor la Aranjament, precum şi ţinerea 
Registrului naţional al mărcilor, execută hotărârile 
judecătoreşti de decădere şi introduce datele pri-
vind decăderea în Registrul Naţional al Mărcilor, 
în Baza de Date „Mărci Naţionale”, iar în cazul de-
căderii unor mărci internaţionale notifi că Biroul 
Internaţional al OMPI cu privire la decăderea din 
drepturi a titularului mărcii respective pe teritoriul 
Republicii Moldova. De asemenea, AGEPI publică 
informaţia respectivă în Buletinul Ofi cial de Propri-
etate Intelectuală.

În tabelul de mai jos sunt refl ectate datele pri-
vind dosarele examinate de către instanţele de ju-
decată pe parcursul anului 2017 având ca obiect 
decăderea din drepturi asupra mărcii pe motivul 
neutilizării şi fi nalitatea acestora:

10 Art. 24 al Legii nr.38/2008
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Dosare examinate de către instanţele de judecată în anul 2017 privind decăderea din drepturi 

asupra mărcii pe motivul neutilizării în decursul unei perioade neîntrerupte de 5 ani

N/o Reclamant Pârât Intervenient
Accesoriu

Reproducerea OPI Decizia Instanţei
de Judecată

1. Royal Services OOD Bulgar-Tabak-Hol-
ding AO

AGEPI A admis acţiunea și a de-
căzut din drepturi titularul 
mărcii.

2. Lidl Stiftung&Co Melfi nco SA AGEPI A admis acţiunea și a de-
căzut din drepturi titularul 
mărcii.

3. CELGENE 
CORPORATION

NOVARTIS AG AGEPI A admis acţiunea și a de-
căzut din drepturi titularul 
mărcii.

4. Imtron GmbH Instanbul Menkul 
Kiymetler Borsasi

AGEPI A admis acţiunea și a de-
căzut din drepturi titularul 
mărcii.

Uzprimatex SRL TOMMY HILFIGER 
LICENSING LLC, 
The Calvin Klein 
Trademark Trust, 
The HUGO BOSS 
Trade Mark Mana-
gement, TRUSSAR-
DI SPA

AGEPI A admis recursul declarat 
de „Uzprimatex” SRL, a ca-
sat decizia CA Chișinău din 
29.06.2017 și a menţinut ho-
tărârea Judecătoriei Chișinău 
din 15.03.2017 prin care au 
fost respinse ca neîntemeia-
te atât acţiunea de baza pri-
vind încălcarea dreptului, cât 
si acţiunea reconvenţională 
cu privire la decăderea din 
drepturi.

5. Pandora A/S Pancu Veaceslav AGEPI A respins apelul depus de 
Pandora A/S și a menţinut 
hotărârea primei instanţe 
privind respingerea acţiunii.

6. OMV 
Refi ning&Marketing 
GmbH

VIVA Media GmbH AGEPI A emis încheiere privind ad-
miterea cererii de renunţare 
și încetarea procesului.

7. Public Joint Stock 
Company Sibur 
Holding

Sibix Electron S.R.L AGEPI  A admis acţiunea și a de-
căzut din drepturi titularul 
mărcii.

8. S.C. Sandriliona SRL Dr. Oetker, d.o.o AGEPI A emis încheiere privind ad-
miterea cererii de renunţare 
și încetarea procesului.
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N/o Reclamant Pârât Intervenient
Accesoriu

Reproducerea OPI Decizia Instanţei
de Judecată

9. Bucuria SA Rot Front OAO AGEPI A emis încheiere privind ad-
miterea cererii de renunţare 
și încetarea procesului.

10. Imtron GmbH Cascaval Petru AGEPI  A admis acţiunea și a decă-
zut parţial din drepturi titu-
larul mărcii. 

11. Konsortsium-PIK 
OOO

NIZHPHARM AGEPI  A admis acţiunea și a decă-
zut parţial din drepturi titu-
larul mărcii.

12. Janssen Pharmaceu-
tica NV

Newman nutrients 
AG

AGEPI  A admis acţiunea și a decă-
zut parţial din drepturi titu-
larul mărcii.

13. Edgewell Personal 
Care Brands

The Gillette Com-
pany

AGEPI  A admis acţiunea și a de-
căzut din drepturi titularul 
mărcii.

14. Scripps Networks 
International (UK) 
Limited

Discovery Commu-
nications, LLC

AGEPI  A admis acţiunea și a decă-
zut parţial din drepturi titu-
larul mărcii.

15. „Farmec” SA Mîndrila Ala AGEPI  A admis acţiunea și a de-
căzut din drepturi titularul 
mărcii.

16. SC PARIMATC SRL HACHETTE FILI-
PACCHI PRESSE  

AGEPI  A admis acţiunea și a de-
căzut din drepturi titularul 
mărcii.

17. ECCO SKO A/S Nichiforov Radion AGEPI  A admis acţiunea și a decă-
zut parţial din drepturi titu-
larul mărcii.

18. Bulgari Winery SRL Virobnitcho-Agrar-
ne Obiednannia 
„MASSANDRA”

AGEPI A admis acţiunea și a de-
căzut din drepturi titularul 
mărcii.

19. Imtron GmbH Rultehcom SRL AGEPI A admis acţiunea și a decă-
zut parţial din drepturi titu-
larul mărcii.

20. Kingfi sher France Xenon SRL AGEPI  A admis acţiunea și a de-
căzut din drepturi titularul 
mărcii.

21. Ursus Breweries S.A. Ursus Vodka Hol-
ding N.V.

AGEPI  A admis acţiunea și a decă-
zut parţial din drepturi titu-
larul mărcii.

22. ASOS plc DIADAN-LEX S.R.L. AGEPI  A admis acţiunea și a de-
căzut din drepturi titularul 
mărcii.



| 33 

N/o Reclamant Pârât Intervenient
Accesoriu

Reproducerea OPI Decizia Instanţei
de Judecată

23. Natur Produkt Zdro-
vit Sp. z o.o.

Egis Gyogyszerg-
yar Zrt.

AGEPI A emis încheiere privind ad-
miterea cererii de renunţare 
și încetarea procesului.

24. BC „Mobiasbanca 
Groupe Societe 
Generale” SA

MONUL Sergiu AGEPI  A admis acţiunea și a decă-
zut parţial din drepturi titu-
larul mărcii.

25. Cooper Vision In-
ternational Holding 
Company, LP

Filimonenco Elena AGEPI A emis încheiere privind ad-
miterea cererii de renunţare 
și încetarea procesului.

Concluzii 
Mărcile sunt înregistrate și sunt legal protejate în 

măsura în care ele sunt utilizate efectiv în activităţi 
comerciale, în relaţie cu produsele și/sau serviciile 
în legătură cu care au fost înregistrate și îndeplinesc 
funcţia de a distinge produsele și/sau serviciile unei 
întreprinderi de cele ale altei întreprinderi.

Nu este sufi cient ca cel care folosește un nume 
pentru un produs/serviciu să îl înregistreze ca mar-
că, el trebuind să depună diligenţe permanent în 
perioada de protecţie a mărcii, în special prin folo-
sirea permanentă a acesteia. Faptul că primește un 
certifi cat de marcă nu îi va garanta exclusivitatea 
pentru o perioadă de 10 ani dacă nu se va compor-
ta ca un bun „proprietar” de drepturi de proprietate 
industrială. 

Atât legislaţia naţională, cât şi cea internaţională 
din domeniu impune obligativitatea utilizării mărcii 
din momentul înregistrării acesteia, tocmai pentru 
a nu se crea impedimente şi bariere pentru alţi su-
biecţi de drept şi pentru a se evita abuzul de drept 
prin obţinerea unui benefi ciu nejustifi cat de pe 
seama unui drept de proprietate industrială, dar şi 
pentru a se evita scopul de blocaj.

În acelaşi timp, urmează a fi  ţinut cont şi de fap-
tul că, potrivit Acordului privind aspectele dreptu-
rilor de proprietate intelectuală legate de comerţ 
(TRIPS), la care Republica Moldova este parte, şi 
art. 3 din Legea nr. 114 din 03.07.2014 cu privire la 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, 
proprietatea intelectuală este recunoscută drept 
proprietate privată. Prin urmare, pentru a nu fi  
prejudiciate drepturile și interesele titularului, 

decăderea din drepturi necesită a fi  realizată în 
strictă conformitate cu normele legii, aplicabile 
acestei modalităţi de stingere a drepturilor asupra 
mărcii. 
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        REZUMAT

Acţiunea în decăderea din dreptul la marcă 

pentru neutilizare. Decăderea titularului din drep-
turile conferite de marcă din motivul neutilizării 
efective în decursul unei anumite perioade neîn-
trerupte, ca modalitate de reprimare a menţinerii 
în vigoare a unor mărci neexploatate, reprezintă o 
procedură specifi că a multor ţări. Convenţia de la 
Paris pentru protecţia proprietăţii industriale din 
20.03.1883 a instituit regula potrivit căreia înregis-
trarea nu va putea fi  anulată decât după un termen 
echitabil și numai dacă cel interesat nu justifi că mo-
tivele lipsei sale de acţiune. Acordul privind aspec-
tele legate de comerţ ale drepturilor de proprietate 
intelectuală (Acordul TRIPs) se referă la obligaţia de 
utilizare în termeni similari, instituind perioada ne-
întreruptă de nefolosinţă de cel puţin trei ani. Por-
nind de la normele internaţionale, soluţia decăderii 
din dreptul la marcă pentru neexploatare şi terme-
nele respective au fost adoptate diferit în diferite 
ţări. Astfel, de exemplu, în Italia, Benelux, Federaţia 
Rusă acţiunea în decădere poate fi  introdusă pen-
tru neexploatarea mărcii timp de 3 ani; în Austria, 
Franţa, România, Republica Moldova – timp de 5 
ani. Prezentul articol vine să abordeze într-o manie-
ră detaliată instituţia decăderii din dreptul la marcă 
anume pentru motivul neutilizării efective, avându-
se în vedere datele statistice deţinute de AGEPI care 
arată că 31% din totalul de hotărâri/decizii emise în 
dosarele civile cu referire la OPI examinate, la care 
AGEPI a participat pe parcursul anului 2017, au avut 
ca obiect anume decăderea titularului din drepturi-
le conferite de marcă din motivul neutilizării efec-
tive în decursul unei perioade neîntrerupte de 5 ani. 
Justifi carea sancţiunii decăderii din drepturi rezultă 
din însăşi funcţia mărcii de a permite identifi carea 
produselor şi serviciilor, iar dreptul conferit titularu-
lui prin înregistrare nu există decât în măsura în care 
marca este utilizată efectiv într-un timp rezonabil, 
termen care diferă în diferite sisteme juridice.

Cuvinte-cheie: instituţia decăderii, dreptul la 
marcă,  neutilizare efectivă, proprietate industrială, 
AGEPI, Acordul TRIPs.

ABSTRACT

Action for Forfeiture of Trademark Right for 

Non-Use. Forfeiture of owner’s rights conferred by 
the trademark for eff ective non-use during a certain 
period of time, as a way of suppressing the main-
tenance of unused trademarks, is a specifi c proce-
dure for many countries. The Paris Convention for 
the Protection of Industrial Property of 20.03.1883 
established the rule in accordance with which the 
registration may be cancelled only after a reasona-
ble period and only if the person concerned does 
not justify his in action. The Agreement on Trade 
Related Aspects of Intellectual Property Rights 
(TRIPs Agreement) refers to the obligation of use in 
similar terms, establishing an uninterrupted period 
of non-use of at least three years. Starting from the 
international norms, the solution of the forfeiture 
of trademark right for non-use and the respective 
periods were adopted diff erently in diff erent coun-
tries. Thus, for example, in Italy, Benelux, Russian 
Federation, an action for forfeiture may be brought 
for non-exploitation of trademark for three years; in 
Austria, France, Romania, and Republic of Moldova 
– for 5 years. This article addresses in detail the insti-
tution of the forfeiture of trademark right for eff ec-
tive non-use, taking into account the statistical data 
held by AGEPI, which shows that 31% of the total 
number of judgements/decisions issued in the civil 
proceedings with reference to the examined IPOs, 
in which AGEPI participated during 2017, had as 
their object the forfeiture of owner’s rights confer-
red by the trademark for eff ective non-use during 
an uninterrupted period of 5 years. Justifi cation of 
the sanction of forfeiture of rights results from the 
very function of the trademark to enable the identi-
fi cation of goods and services, and the right confer-
red on the owner by registration exists only to the 
extent that the trademark is actually used within a 
reasonable period of time, which diff ers in diff erent 
legal systems.

Keywords: institution of forfeiture, trademark 
right, eff ective non-use, industrial property, AGEPI, 
TRIPs Agreement.
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ÎN ULTIMII 10 ANI, APLICAREA DREPTURILOR DE PROPRIETATE 
INTELECTUALĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA S-A AXAT PE RE-

DUCEREA VOLUMULUI DE PRODUSE CONTRAFĂCUTE ȘI PIRATATE 
DISPONIBILE. AUTORITĂŢILE ABILITATE CU PUNEREA ÎN APLICARE A 
PREVEDERILOR LEGALE ÎN ACEST SENS  ȘI-AU CONCENTRAT EFOR-
TUL PE COMBATEREA PRODUCERII, DISTRIBUŢIEI ȘI VÂNZĂRII ILEGA-
LE A PRODUSELOR ÎN CAUZĂ ASTFEL ÎNCÂT POTENŢIALII CONSUMA-
TORI SĂ NU AIBĂ ACCES LA ASEMENEA BUNURI. DREPT URMARE, 
STRATEGIILE ȘI TACTICILE AGENŢIILOR DE APLICARE A LEGII AU FOST 
CONCEPUTE PENTRU A MAXIMIZA CONFISCĂRILE DE PRODUSE IM-
PORTATE (LA VAMĂ) ȘI DISTRIBUITE PE TERITORIUL ŢĂRII. 

Conform celei mai simple explicaţii, obiectivul 
de aplicare a prevederilor legale a fost acela de a 
confi sca produsele ilegale, de a reţine infractorii 
implicaţi și de a interveni la nivelul lanţurilor de 
aprovizionare online și directe.

Cu toate acestea, din cauza resurselor limitate de 
aplicare a prevederilor legale și a modelelor mai efi -
ciente de fabricare, transportare, distribuire și vân-
zare utilizate de infractorii transnaţionali, măsurile 
luate nu s-au soldat cu reducerea în mod efi cient a 
ofertei și cererii de produse contrafăcute. 

Iată de ce este nevoie ca autorităţile responsabi-
le cu aplicarea legislaţiei să elaboreze strategii noi, 
axate pe alte criterii și alţi indicatori de performanţă. 

Interpol și Europol au recunoscut că mărfurile de 
uz curent, inclusiv produsele alimentare, alcoolul, 
bunurile electrice de uz casnic, componentele auto 

și medicamentele, sunt produse și vândute, la fel ca 
și produsele de lux, cum ar fi  articolele de modă, îm-
brăcămintea, fi lmul, muzica, software-ul, genţile de 
mână, prin intermediul internetului sau al pieţelor 
deschise. 

Multe dintre aceste produse se afl ă sub standar-
dele de siguranţă solicitate de legislaţia naţională și 
comportă riscuri clare pentru sănătatea și siguranţa 
publică. În plus, Interpol și Europol au subliniat o le-
gătură clară între mărfurile contrafăcute și piratate 
supuse trafi cului și alte tipuri de criminalitate orga-
nizată, iar profi turile provenite din produsele con-
trafăcute sunt redirecţionate spre domenii precum 
trafi cul de droguri și persoane și spre infracţiunile 
fi nanciare conexe, precum spălarea de bani și 
corupţia.

Activităţile din alte domenii, cum ar fi  trafi cul 
de droguri, sugerează că respectarea drepturilor 
de proprietate intelectuală trebuie să fi e redefi -
nită pentru a schimba, mai degrabă, percepţiile și 
înţelegerea, decât pentru a viza doar eliminarea 
disponibilităţii bunurilor false. Cu toate acestea, uti-
lizarea acestei strategii necesită o analiză detaliată 
bazată pe statistici, informaţii inteligente și conexi-
uni cu alte domenii de criminalitate.

În acest sens, Republica Moldova prezintă o serie 
de probleme specifi ce. Amplasată geografi c în cen-
trul Europei și afl ată pe cale de integrare în Uniunea 
Europeană, Republica Moldova reprezintă o ţintă 
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ideală pentru falsifi catori. Aceștia încearcă să tran-
ziteze, prin teritoriul ei, cantităţi mari de produse 
contrafăcute și alte bunuri care încalcă drepturile 
de proprietate intelectuală. 

Deși modurile în care astfel de loturi sunt trans-
portate și importate în Republica Moldova sunt cu-
noscute în general, sunt necesare totuși obţinerea și 
gestionarea unor informaţii mai consistente și mai 
relevante, mai armonizate și mai inteligente, care să 
permită autorităţilor moldovene să realizeze anali-
ze de risc pentru identifi carea zonelor nevralgice și, 
prin urmare, să reorienteze resursele administrative 
privind combaterea acestui fenomen.

În consecinţă, sugestia este că autorităţile din 
Republica Moldova ar trebui să construiască și să 
dezvolte cu rigurozitate bazele de informaţii de 
care dispun deja astfel încât acestea să cuprindă 
informaţii complete cu privire la gama și volumul de 
produse contrafăcute și piratate confi scate, precum 
și la numărul de confi scări și urmăriri penale. Odată 
adaptate la modelele Uniunii Europene, aceste cif-
re și informaţii ar furniza mai multă performanţă și 
efi cienţă în activitatea de reducere a indicelui de 
contrafacere și piraterie din ţara noastră.

Analiza comparativă a statisticilor Serviciului 
Vamal, Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor și 
Inspectoratului General de Poliţie ar oferi indicatori 
mai clari cu privire la produsele transportate la nive-
lul frontierelor și la produsele contrafăcute din inte-
riorul ţării. Mai mult, compararea acestor informaţii 
cu cifrele vamale de la nivelul Uniunii Europene și 
mondiale va permite determinarea nivelului de ar-
monizare al Republicii Moldova cu tendinţele Uniu-
nii Europene și internaţionale și va ajuta la identifi -
carea potenţialelor riscuri. 

Republica Moldova ar trebui să folosească aces-
te informaţii comparative ca bază pentru atingerea 
obiectivului strategic de reducere a indicelui contra-
facerii și pirateriei. Cu toate acestea, autorităţile ar 
trebui, de asemenea, să înceapă să ia în considerare 
utilizarea altor indicatori care ar putea contribui la 
reducerea riscului pentru sănătatea și siguranţa pu-
blică, prin concentrarea și orientarea mai efi cientă a 
instrumentelor administrative.

În plus, Republica Moldova ar trebui să înceapă 
să stabilească indicatori pornind de la produsele 
sechestrate și confi scate pentru a înţelege mai bine 
eventualele pierderi înregistrate la nivelul venituri-

lor publice (de exemplu, valoarea bunurilor și eva-
ziunea fi scală estimată). Acest lucru va conduce la 
stabilirea unor indicatori și elaborarea unor strategii 
mai coerente cu privire la modul în care s-ar putea 
îmbunătăţi activitatea și resursele instituţiilor res-
ponsabile de acest domeniu.

Așadar, dacă Serviciul Vamal și Inspectoratul Ge-
neral al Poliţiei ar urma să înregistreze date utilizând 
metodele adoptate de Comisia Europeană, Agenţia 
pentru Protecţia Consumatorilor ar trebui să fi e, de 
asemenea, responsabilă cu colectarea de informaţii 
și realizarea de analize privind natura pieţelor pe 
care le inspectează. Acest lucru ar ajuta la identifi -
carea potenţialelor riscuri pentru consumatori, dar 
și a problemelor mai largi ale comunităţii. 

Folosirea acestor informaţii prelucrate urmează a 
fi  îmbunătăţită astfel încât să putem crea un model 
de reducere a riscurilor. Agenţiile de aplicare a legii 
cu resurse sufi ciente vor deveni astfel mult mai pre-
gătite în a urmări aspectele specifi ce ale producţiei, 
distribuţiei și vânzării mărfurilor, procese care pro-
voacă cele mai multe daune. 

 În timp ce colectarea și analizarea mai efi cien-
tă a datelor sunt imperative, implementarea re-
ducerii riscurilor nu trebuie să se limiteze doar la 
sechestrări și confi scări. Dispunând de statistici și 
informaţii mult mai cuprinzătoare cu privire la pieţe, 
autorităţile ar putea utiliza mijloacele de informare și 
publicitate pentru a crește gradul de conștientizare 
și pentru a scoate în evidenţă delincvenţii și pieţele 
ofensive. Tactica și strategia criminologică ar urmări 
alertarea, în mod confi denţial,  a vânzătorilor de pe 
piaţă cu privire la faptul că sunt suspectaţi că vând 
produse specifi ce și încurajarea acestora să meargă 
în direcţia vânzărilor legale.

Concentrarea pe cele mai periculoase produse și 
pe persoanele care le vând ar reorienta, de aseme-
nea, preocuparea organelor abilitate direcţionată 
către  infractorii care sunt pur și simplu mai ușor de 
prins. În consecinţă, s-ar putea impune sancţiuni 
mai severe pentru infractorii periculoși. 

Trebuie remarcat faptul că aceste concepte nu 
sunt noi. Totuși, având în vedere experienţa Re-
publicii Moldova, acestea ar trebui implementate 
rapid și profesionist, acordându-se atenţie sporită 
aplicării efi ciente a legii. 

Evaluarea tendinţelor-cheie și a potenţialelor 
ameninţări la adresa societăţii, care rezultă din fa-
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bricarea, distribuţia și vânzarea de produse con-
trafăcute și piratate, face posibilă sistematizarea 
unor concluzii cu referire la sistemul de respectare 
a drepturilor de proprietate intelectuală din Repu-
blica Moldova:

1. Cadrul normativ 

Deși legislaţia naţională nu este complet aliniată 
la acquis-ul comunitar, este sufi cientă pentru a ofe-
ri titularilor de drepturi un cadru viabil pentru a-și 
exercita drepturile de proprietate intelectuală.

În plus, Guvernul Republicii Moldova a pus în 
sarcina mai multor instituţii protejarea și aplica-
rea drepturilor de proprietate intelectuală. Printre 
acestea se numără: Agenţia de Stat pentru Propri-
etatea Intelectuală, Serviciul Vamal, Agenţia pentru 
Protecţia Consumatorilor, Agenţia Naţională pentru 
Siguranţa Alimentelor, Inspectoratul General de 
Poliţie și Procuratura.

2. Rata produselor contrafăcute și piratate 

Din nefericire, valoarea totală a comerţului cu 
produse contrafăcute și piratate din Republica 
Moldova este încă necunoscută. Cu toate acestea, 
anumite organizaţii ale titularilor de drepturi au fost 
în măsură să furnizeze indicatori relevanţi pentru 
sectoare specifi ce. De exemplu, Business Software 
Alliance a estimat că până la 85% din software-urile 
instalate pe computerele din Republica Moldova nu 
deţin licenţe corespunzătoare, iar valoarea pieţei de 
software-uri piratate este de 35 milioane USD. 

În plus, titularii de drepturi confi rmă că în Repu-
blica Moldova există o mare varietate de mărfuri 
contrafăcute. Mai mult, autorii Analizei fenomenu-
lui de contrafacere și piraterie din Republica Mol-
dova1 au ajuns la concluzia că 60% din bunurile de 
vânzare în pieţele mun. Chișinău sunt susceptibile 
de a fi  false. Din păcate, statisticile ofi ciale privind 
aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală nu 
sunt sufi cient de complete sau documentate pen-
tru a infi rma aceste constatări.  

3. Tendinţe ale produselor contrafăcute și pi-

ratate 

Numărul de discuri optice piratate disponibile 
pe pieţe și pe stradă a scăzut dramatic în ultimii opt 

1 Analiza fenomenului de contrafacere și piraterie din Repu-
blica Moldova, publicaţie realizată în cadrul Proiectului UE 
„Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de propri-
etate intelectuală”

ani. Acest lucru poate fi  datorat dezvoltării tehnolo-
gice, în special a computerelor și a Internetului.

Există pieţe mari în Chișinău unde multe dintre 
bunurile puse în vânzare sunt suspectate că încal-
că drepturile de proprietate intelectuală. Putem 
menţiona aici volumul de bunuri disponibile care ar 
putea transforma pieţele de desfacere cu amănun-
tul în distribuitori cu ridicata.

Fiind o alternativă a pieţelor, vânzările prin in-
ternet au dus la o creșterea numărului de mărfuri 
care încalcă drepturile de distribuire prin sistemul 
poștal, spre deosebire de metodele tradiţionale de 
transport rutier, maritim și aerian.

De asemenea, se atestă tendinţa de a importa 
separat mărfurile contrafăcute și mărcile corespun-
zătoare, în încercarea de a eluda controalele vamale.

4. Posibile ameninţări împotriva societăţii

Din analiza pieţei reiese în mod evident că în 
Republica Moldova există produse contrafăcute cu 
potenţial de a produce daune substanţiale. 

În paralel cu riscul tot mai mare la care se expun 
consumatorii de produse care nu corespund stan-
dardelor, trafi cul de produse contrafăcute și pirata-
te are efecte la niveluri mult mai largi ale societăţii. 
Acestea produc daune întreprinderilor care acti-
vează în condiţii legale, reduc numărul locurilor 
de muncă, plasând sarcini mai mari asupra contri-
buabililor și privând guvernele de venituri pentru 
servicii publice esenţiale, deoarece produsele sunt 
distribuite și vândute pe piaţa neagră, iar profi turile 
sunt folosite pentru a alimenta alte forme de crimi-
nalitate. 

În Republica Moldova, ca și în alte ţări unde 
există infracţiuni în domeniul proprietăţii intelec-
tuale, există pericolul de dezvoltare necontrolată 
a fenomenului de „economie subterană”. Camera 
de Comerţ Internaţională raportează că valoarea 
totală globală a produselor contrafăcute și pira-
tate a avut o valoare de 1,7 trilioane USD în 2015. 
Aceasta subminează economiile, dar și întreaga 
structură a societăţii, prin construirea unei atitu-
dini neobișnuite de acceptare a activităţilor frau-
duloase și prin atragerea infractorilor în apropierea 
caselor consumatorilor. Acest lucru este evident în 
creșterea utilizării internetului ca piaţă ilegală pen-
tru produsele contrafăcute și piratate. Consumatorii 
sunt expuși riscului de către infractorii care nu vând 
numai produse periculoase de calitate scăzută, ci 
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pot de asemenea accesa datele personale în vede-
rea desfășurării altor activităţi ilegale.

5. Crima organizată

Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite împotri-
va criminalităţii organizate transnaţionale, pe care 
Republica Moldova a ratifi cat-o, defi nește crimina-
litatea organizată ca fi ind un grup de trei sau mai 
multe persoane, care nu a fost format aleatoriu, ce 
funcţionează pentru o anumită perioadă de timp, 
acţionează în mod concertat cu scopul de a 
comite cel puţin o infracţiune pedepsită cu 
închisoare de cel puţin patru ani și pentru a 
obţine, direct sau indirect, un benefi ciu fi nanciar 
sau material.

Din cauza volumului și calităţii produselor con-
trafăcute și piratate disponibile în Republica Mol-
dova, nu există nicio îndoială că criminalitatea 
organizată se afl ă în spatele aspectelor legate de 
fabricarea, importul și distribuţia angro. Acest lucru 
este coroborat cu faptul că majoritatea mărfurilor 
vândute pe pieţele din toată Moldova sunt identice, 
indicând o legătură între acestea.

Principala concluzie este că Republica Moldo-
va este ameninţată de infracţiunile din domeniul 
proprietăţii intelectuale și că, dacă nu este aborda-
tă profund, va deveni, ca și în alte ţări, o problemă 
din ce în ce mai mare care va submina dezvoltarea 
economică și reputaţia ţării la nivelul comunităţii 
internaţionale.

În acest context, prezentăm o serie de reco-
mandări-cheie pentru a preveni consolidarea 
poziţiei ocupate deja de infracţiunile din domeniul 
proprietăţii intelectuale în Republica Moldova:

6. Voinţa politică

Trebuie să existe voinţă politică pentru a pune în 
aplicare drepturile de proprietate intelectuală. Fără 
sprijinul politicienilor și al conducerii de nivel supe-
rior din cadrul instituţiilor competente, nu va exista 
nicio motivaţie pentru combaterea fenomenului de 
contrafacere și piraterie.

În consecinţă, toate părţile interesate, inclusiv  
deţinătorii de drepturi, ar trebui să solicite politi-
cienilor să motiveze administraţiilor instituţiilor de 
respectare a drepturilor de proprietate intelectua-
lă în vederea aplicării corespunzătoare a acestora. 
Acest lucru ar putea fi  realizat prin identifi carea și 
stabilirea unor indicatori de performanţă privind 

proprietatea intelectuală pentru administraţiile tu-
turor instituţiilor relevante.

7. Legislaţie

Demonstrarea prejudiciului
Numărul cazurilor penale care vizează încălcarea 

drepturilor de proprietate intelectuală este extrem 
de scăzut în Republica Moldova. Unul dintre moti-
vele acestei cifre dezamăgitoare poate fi  valoarea 
daunelor pe care titularul de drepturi trebuie să le 
dovedească înainte de iniţierea cauzei penale. În 
multe state membre ale Uniunii Europene nu este 
necesar să se demonstreze vreun prejudiciu înainte 
de demararea unei cauze penale, dar, în cele unde 
se întâmplă astfel de cazuri, valoarea daunelor este 
de obicei mult mai mică decât cea solicitată în Re-
publica Moldova.2 

Solicitarea rapoartelor de expertiză
În Republica Moldova, instanţele judecătorești 

continuă să solicite în mod obișnuit completarea 
și prezentarea rapoartelor de expertiză din partea 
unor experţi terţi. Cu toate acestea, singura per-
soană care poate dovedi o încălcare a dreptului de 
proprietate intelectuală este titularul dreptului. Un 
expert terţ nu are cunoștinţele unui deţinător de 
drepturi. Nicio altă entitate nu știe mai bine decât 
titularul dreptului cum să facă diferenţa dintre un 
produs autentic și un fals. În plus, deţinătorul drep-
turilor de proprietate inetelectuală este în poziţia 
unică de a putea dovedi prejudiciul cauzat. Acest 
lucru nu exclude faptul ca instanţele să solicite 
asistenţă din partea unor experţi terţi, însă aceasta 
ar trebui să fi e mai degrabă o excepţie decât o re-
gulă. Totuși, dreptul de proprietate intelectuală este 
un drept privat.

Îmbunătăţirea aplicării prevederilor legislative la 
nivel vamal

Este necesară armonizarea legislaţiei naţionale a 
Republicii Moldova cu Regulamentele vamale ale Uni-
unii Europene 608/2013, 1352/2013 și cu prevederile 
Regulamentului Uniunii Europene privind mărcile co-
munitare 2424/2015 (dispoziţii privind tranzitul măr-
furilor) pentru a se asigura aplicarea efi cientă a drep-

2 Pentru iniţierea unei cauze penale în Republica Moldova 
este necesar de a fi  demonstrat existenţa unui prejudiciu 
de cel puţin  6300 euro (în condiţiile unui PIB pe cap de 
locuitor de 1900 USD (în 2016)). Pe de altă parte, legislaţia 
maghiară solicită constatarea unui prejudiciu de doar 300 
euro (în condiţiile unui PIB pe cap de locuitor de 12664 USD 
(în 2016)).
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turilor de proprietate intelectuală la frontieră de către 
Serviciul Vamal. Procedura livrărilor mici și procedurile 
simplifi cate nu funcţionează în Republica Moldova 
și trebuie soluţionate urgent (împreună cu termenul 
limită de trei luni pentru distrugerea mărfurilor confi s-
cate și cu procesul nefuncţional și sofi sticat de distru-
gere a mărfurilor contrafăcute). 

8. Aplicarea drepturilor de proprietate inte-

lectuală

Instituirea unităţilor specializate privind respec-
tarea drepturilor

Serviciul Vamal și Inspectoratul General al 
Poliţiei au înfi inţat unităţi specializate în domeniul 
respectării drepturilor de proprietate intelectuală. 
În prezent, nu există o unitate specializată în cadrul 
Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor, Agenţiei 
Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor sau al Pro-
curaturii Generale. 

Fără alocarea unor resurse sufi ciente, impactul 
asupra criminalităţii în materie de proprietate in-
telectuală va fi  minim. Serviciile specializate din 
cadrul autorităţilor responsabile asigură faptul că 
angajaţii acestor unităţi se concentrează exclusiv 
asupra aplicării drepturilor de proprietate intelectu-
ală și nu sunt distrași sau reatribuiţi altor sarcini. În 
plus, unităţile specializate urmează a deveni centre 
de excelenţă pe care ceilalţi membri ai instituţiilor 
respective le pot consulta pentru consiliere. Trebuie 
să remarcăm că, deocamdată, doar Unitatea de pro-
prietate intelectuală din cadrul Serviciului Vamal 
corespunde acestor deziderate.

Elaborarea bazelor de date comune

Instituţiile de aplicare a drepturilor de proprietate 
intelectuală ar trebui să facă schimb de informaţii în-
tr-o manieră sistematică și structurată pentru a evita 
suprapunerea și pentru a asigura aplicarea efi cientă 
a acestor drepturi. Astfel de schimburi de informaţii 
pot avea loc la întâlniri regulate faţă în faţă sau prin 
schimbul de șabloane de informaţii. Cu toate aces-
tea, pentru a maximiza valoarea informaţiilor dis-
ponibile, ar trebui dezvoltată o bază de date sigură 
care să poată fi  accesată online. Toate instituţiile de 
aplicare a drepturilor de proprietate intelectuală ar 
trebui să aibă dreptul de a introduce informaţii și de 
a accesa baza de date pentru a obţine date utile în 
procesul de gestiune a unor cazuri curente.

Analiza informaţiilor
Analiștii ar trebui utilizaţi pentru a aduce va-

loare informaţiilor prin evidenţierea tendinţelor, 
a locaţiilor și a portretului criminologic al 
contravenienţilor sau infractorilor. Analiștii ar pu-
tea, de asemenea, să se asigure că datele adecvate 
privind drepturile de proprietate intelectuală sunt 
introduse în modelul naţional de informaţii privind 
criminalitatea, maximizând șansele de a corobora 
infracţiunile de proprietate intelectuală de crimina-
litatea organizată și alte forme de criminalitate. 

Instituirea unui grup de experţi 
Instituţiile de aplicare a drepturilor de propri-

etate intelectuală ar trebui să formeze un grup de 
experţi pentru a colabora în vederea identifi cării și 
neutralizării fi nanţatorilor, producătorilor, impor-
tatorilor și distribuitorilor de produse contrafăcute 
și piratate. Grupul de experţi ar trebui să se întâl-
nească în mod regulat pentru a face schimb de 
informaţii, a întocmi o listă a obiectivelor priorita-
re și a elabora strategii astfel încât infractorii care 
constituie fenomenul infracţional din domeniul 
drepturilor de proprietate intelectuală în Republica 
Moldova să fi e aduși în faţa justiţiei.

Recuperarea bunurilor
În 2016, un raport al Organizaţiei pentru Coo-

perare și Dezvoltare Economică (OCDE), denumit 
Comerţul cu mărfuri contrafăcute și piratate, a con-
cluzionat că comerţul internaţional cu produse 
contrafăcute și piratate a atins o cifră minimă de 
461 miliarde USD în 2013. La nivel internaţional, 
se recunoaște că privarea infractorilor de bunuri 
poate avea un efect mai mare de pedeapsă decât 
amenzile sau pedepsele cu închisoarea. Astfel, se 
reduce profi tabilitatea infracţiunilor și se împiedică 
procesul de reinvestire a veniturilor criminale în alte 
activităţi criminale. În plus, activele criminale recu-
perate pot fi  utilizate pentru a oferi compensaţii 
societăţii pentru prejudiciul cauzat de infracţiunile 
de contrafacere și piraterie. 

Infractorii care se afl ă în spatele comerţului cu 
produse contrafăcute și piratate sunt motivaţi de 
profi t. În consecinţă, instituţiile de aplicare a drep-
turilor de proprietate intelectuală ar trebui să se 
axeze pe recuperarea activelor și descurajarea viito-
rilor infractori.
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Sistemul de notifi care și retragere
Instituţiile de aplicare a drepturilor de proprie-

tate intelectuală și titularii de drepturi ar trebui să 
colaboreze cu furnizorii de servicii Internet pentru a 
dezvolta un sistem efi cient de notifi care și de retra-
gere, care poate reduce fenomenul de contrafacere 
și piraterie online.

Numele de domen și blocarea site-urilor web
Instituţiile competente și titularii de drepturi ar 

trebui să aibă capacitatea de a acţiona împotriva 
titularilor numelor de domen utilizate de site-urile 
web, care facilitează încălcarea drepturilor de pro-
prietate intelectuală. Prin urmare, blocarea site-uri-
lor care facilitează comerţul cu mărfuri contrafăcu-
te și piratate poate constitui un instrument juridic 
efi cient. 

Plăţile fi nanciare către site-urile web și veniturile 
din publicitate

Instituţiile de aplicare a drepturilor de proprie-
tate intelectuală și titularii de drepturi ar trebui să 
dezvolte relaţii cu furnizorii de plăţi (Visa, Master-
card sau Paypal) și furnizorii de servicii de publi-
citate (Google), care facilitează transferul de fon-
duri către site-urile web care încalcă drepturile de 
proprietate intelectuală. Prin intermediul acestor 
relaţii, instituţiile de aplicare a drepturilor de propri-
etate intelectuală și titularii de drepturi pot colecta 
informaţii fi nanciare istorice și pot preveni realiza-
rea unor plăţi ulterioare. Acest lucru se poate realiza 
prin încheierea unor acorduri ofi ciale cu furnizorii 
de plăţi și de publicitate și / sau prin emiterea unei 
încheieri judecătorești.

Utilizarea altor mijloace legale
Instituţiile de aplicare a drepturilor de proprie-

tate intelectuală sunt încurajate să utilizeze orice 
alte mijloace legale faţă de persoanele care au co-
mis infracţiuni în domeniul proprietăţii intelectuale, 
inclusiv prin retragerea licenţelor sau autorizaţiilor 
de funcţionare, iniţierea investigaţiilor fi scale și 
pronunţarea condamnărilor pentru alte infracţiuni.

9. Cooperarea

Cooperarea la nivel naţional
La nivel de documente, Republica Moldova 

deţine un excelent model de cooperare prin inter-
mediul Comisiei naţionale pentru proprietatea inte-
lectuală și Observatorului privind respectarea drep-
turilor de proprietate intelectuală. Cu toate acestea, 

aceste structuri trebuie să dea dovadă de efi cienţă 
și dinamism, fi ind nevoie de întâlniri mai regulate 
și de integrarea plenară a titularilor de drepturi în 
cadrul acestor platforme de dezbateri. 

Cooperarea la nivel regional și internaţional
Infractorii din domeniul proprietăţii intelectuale 

nu se opresc la frontiera Republicii Moldova, deci 
este esenţial ca instituţiile publice competente să 
dezvolte o cooperare operaţională cu instituţiile 
internaţionale de respectare a drepturilor de pro-
prietate intelectuală.

Comunicarea Uniunii Europene 467/2009 preve-
de că „din cauza naturii internaţionale a contrafacerii 
și pirateriei, îmbunătăţirea cooperării transfrontaliere 
interne nu este doar o obligaţie legislativă, ci o nece-
sitate clară. În acest scop, o reţea efi cientă de puncte 
de contact la nivelul întregii Uniuni Europene este 
esenţială pentru promovarea schimburilor rapide 
de informaţii privind produsele suspecte, locurile de 
producţie, rutele de distribuţie și punctele principale 
de vânzare. Aceasta va genera sinergie, care la rândul 
său va contribui la coordonarea politicilor naţionale 
și la acordarea de asistenţă reciprocă”.

Cooperarea internaţională poate include relaţii 
bilaterale, dar trebuie să includă și relaţiile cu 
unităţile internaţionale de respectare a dreptu-
rilor de proprietate intelectuală din cadrul unor 
organizaţii prestigioase, precum Interpol, Europol, 
Organizaţia Mondială a Vămilor și Observatorul Uni-
unii Europene privind încălcarea drepturilor de pro-
prietate intelectuală. Instituţiile responsabile din 
Republica Moldova, în special autoritatea vamală 
și cea poliţienească, trebuie să se implice plenar în 
operaţiuni internaţionale de combatere a contrafa-
cerii, precum „Pangea” sau „In Sites”.

10. Consolidarea capacităţilor instituţionale

Ghiduri de aplicare a drepturilor de proprietate 
intelectuală

În cadrul proiectului fi nanţat de Uniunea Eu-
ropeană „Suport pentru asigurarea respectării 
drepturilor de proprietate intelectuală”, au fost 
elaborate mai multe ghiduri pentru instituţiile res-
ponsabile de combaterea fenomenului de contra-
facere și piraterie din Republica Moldova. Aceste 
publicaţii trebuie distribuite pe scară largă ofi ţerilor 
relevanţi și utilizate corespunzător. Rezultatul fi nal 
al acestui exerciţiu va fi  materializat de investigaţii 
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contravenţionale, urmăriri penale și sancţiuni de 
calitate superioară.

Conferinţa anuală în domeniul respectării drep-
turilor de proprietate intelectuală

Organizarea unei conferinţe anuale privind apli-
carea drepturilor de proprietate intelectuală, cu 
implicarea instituţiilor publice competente, judecă-
torilor și titularilor de drepturi, reprezintă o ocazie 
excelentă de a aduna toate părţile interesate îm-
preună pentru a fi  informate cu privire la evoluţiile 
recente, pentru a face schimb de bune practici și 
pentru a stabili contacte. Un astfel de eveniment ar 
trebui organizat și în Republica Moldova.

11. Statistici

Necesitatea unei statistici transparente și ro-
buste cu privire la contrafacere și piraterie este 
esenţială nu numai ca un instrument de gestiona-
re care poate demonstra progresul, ci și pentru a 
furniza informaţii privind schimbarea tendinţelor și 
identifi carea problemelor din sistemul de respecta-
re a drepturilor de proprietate intelectuală.

Instituţiile învestite cu competenţe trebuie să 
dezvolte modele statistice solide și transparente. 
Aceste modele statistice ar trebui să fi e compatibi-
le atât cu modelele europene (DGTAXUD), cât și cu 
cele ale Observatorului Uniunii Europene privind 
încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală.

De asemenea, Republica Moldova ar trebui să 
implementeze metodologia elaborată de către EUI-
PO și Ofi ciul European de Brevete pentru a calcula 
contribuţia drepturilor de proprietate intelectua-
lă la dezvoltarea economică și ocuparea forţei de 
muncă în Republica Moldova.3 În plus, ar fi  de ase-
menea util să se adopte metodologia EUIPO pentru 
a calcula nivelul fenomenului de contrafacere și pi-
raterie în Republica Moldova.4 Aceste statistici sunt 
esenţiale pentru înţelegerea dimensiunii problemei 
și pentru alocarea resurselor corespunzătoare.

12. Conștientizare

Creșterea gradului de conștientizare în rândul 
societăţii este la fel de importantă ca și implemen-
tarea celor mai performante instrumente juridice 
3 https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observato-
ry/ip-contribution 
4 https://oami.europa.eu/ohimportal/documents/11370/
2167741/Quantifi cation+of++IPR+infringement+%28cosm
etics%29 

privind respectarea drepturilor de proprietate in-
telectuală. În acest context, urmează a fi  aplicat 
principiul reducerii cererii de mărfuri contrafăcute 
și piratate astfel încât disponibilitatea acestor pro-
duse să fi e redusă instantaneu. În consecinţă, este 
imperios necesar ca Republica Moldova să dezvol-
te campanii efi ciente de sensibilizare în materie de 
respectare a drepturilor de proprietate intelectuală, 
care să vizeze diferite segmente ale societăţii și să 
utilizeze indicatori de succes.

 13. Titularii de drepturi

Absenţa marilor titulari de drepturi și / sau lipsa 
de activism din partea unora dintre ei în Republi-
ca Moldova constituie impedimente importante 
pentru dezvoltarea unui sistem modern și efi cient 
de respectare a drepturilor de proprietate intelec-
tuală. Atât autorităţile moldovenești, cât și parte-
nerii internaţionali trebuie să încurajeze titularii de 
drepturi pentru ca aceștia să coopereze și să ofere 
sprijin instituţiilor competente de combatere a con-
trafacerii și pirateriei din ţara noastră.

Fenomenul contrafacerii și pirateriei, indiferent 
de formă sau gravitate, trebuie prevenit şi contro-
lat. În caz contrar, acesta va infl uenţa dezvoltarea 
economică şi socială a statului. Atitudinea pasivă a 
societăţii faţă de fenomenul contrafacerii și pirateri-
ei poate duce la amplifi carea lui, fapt care ar atenta 
la securitatea economică şi socială a statului, ar re-
duce spiritul concurenţei loiale, ar limita motivaţia 
inovaţională şi ar periclita siguranţa şi sănătatea 
consumatorilor. De aceea, pentru prevenirea agra-
vării situaţiei, se impune o reacţie socială promptă, 
complexă şi neechivocă.

Fiind un fenomen social, cu efecte negative asu-
pra întregii societăţi, actele de contrafacere și pira-
terie pot fi  combătute doar cu implicarea plenară 
a acesteia. Concepţia actuală potrivit căreia întrea-
ga responsabilitate privind situaţia criminogenă în 
societate este lăsată doar pe seama instituţiilor de 
stat se constituie de fapt într-o cauză a dezvoltării 
atât de rapide în Republica Moldova, într-o perioa-
dă atât de scurtă, a fenomenului contrafacerii și pi-
rateriei. O societate informată şi dispusă să sprijine 
lupta împotriva acestui fenomen reprezintă un pas 
hotărâtor în procesul de asigurare a drepturilor, deşi 
este greu de realizat.
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Măsurile legale sunt o altă formă a reacţiei soci-
ale împotriva fenomenului infracţional. Cu certitu-
dine, organizaţiile criminale operează în special în 
statele cu o bază normativă nedezvoltată, marcată 
de carenţe legale sau raporturi juridice neregle-
mentate. Uneori, chiar dacă există, reglementările 
învechite şi neajustate situaţiei nu pot servi drept 
frână în vederea prevenirii comiterii actelor de con-
trafacere și piraterie. Măsura legislativă va produce 
efi cienţă în situaţia în care vor fi  instituite sufi ciente 
instrumente juridice pe care autorităţile, titularii de 
drepturi şi consumatorii să le poată utiliza întru pro-
tecţia drepturilor lor.

REZUMAT

Evaluarea fenomenului de contrafacere și 

piraterie din Republica Moldova. Aplicarea drep-
turilor de proprietate intelectuală în Republica 
Moldova are drept scop combaterea producerii, 
distribuţiei și vânzării ilegale a produselor contrafă-
cute și piratate. Autorităţile abilitate cu punerea în 
aplicare a prevederilor legale în acest sens  au con-
ceput strategii și tactici care să maximizeze confi s-
cările de astfel de produse importate și distribuite 
pe teritoriul ţării. Cu toate acestea, din cauza resur-
selor limitate de aplicare a prevederilor legale, dar 
și a modelelor mult mai efi ciente de fabricare, trans-
portare, distribuire și vânzare utilizate de infracto-
rii transnaţionali, măsurile luate nu s-au soldat cu 
reducerea substanţială a fenomenului contrafacerii 
și pirateriei. Autorul prezentului material propune 

soluţii viabile în acest scop. Fiind un fenomen soci-
al, cu efecte negative asupra întregii societăţi, acte-
le de contrafacere și piraterie pot fi  combătute și cu 
implicarea plenară a acesteia.

Cuvinte-cheie: drepturi de proprietate intelectua-
lă, contrafacere, piraterie, cerere, ofertă, mărfuri.

ABSTRACT

Evaluation of the Phenomenon of Counter-

feiting and Piracy in the Republic of Moldova. 
The enforcement of intellectual property rights in 
the Republic of Moldova aims at combating the 
illegal production, distribution and sale of coun-
terfeit and pirated products. Authorities empow-
ered to implement legal provisions in this regard 
have devised strategies and tactics to maximize 
seizures of such products imported and distrib-
uted throughout the country. However, due to 
the limited resources of application of legal provi-
sions and also the more effi  cient manufacturing, 
transport, distribution and sales models used by 
transnational criminals, the measures taken have 
not resulted in a substantial reduction of the phe-
nomenon of counterfeiting and piracy. The author 
of this material proposes viable solutions for this 
purpose. Being a social phenomenon with nega-
tive eff ects on the whole society, the acts of coun-
terfeiting and piracy can also be combated with its 
plenary involvement.

Keywords: intellectual property rights, counter-
feiting, piracy, demand, off er, goods.
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DUPĂ CUM MENŢIONEAZĂ AUTORUL DORIAN CHIROŞCA, 
PROGRESUL TEHNICO-ŞTIINŢIFIC ESTE DE NECONCEPUT 

FĂRĂ UN SISTEM DE PROTECŢIE EFECTIVĂ A DREPTURILOR ASUPRA 
PROPRIETĂŢII INTELECTUALE. ASIGURAREA PROTECŢIEI DREPTULUI 
DE AUTOR ŞI DREPTURILOR CONEXE REPREZINTĂ UN FACTOR IM-
PORTANT PENTRU PĂSTRAREA MOŞTENIRII NAŢIONALE, CONSTITU-
IND UN ELEMENT ESENŢIAL AL DEZVOLTĂRII UNUI STAT [6, P. 9].

Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, 
adoptată la 16 decembrie 1948 prin Rezoluţia 217 A 
în cadrul celei de-a treia sesiuni a Adunării Generale 
a Organizaţiei Naţiunilor Unite, în conţinutul arti-
colului 27, prevede expres că: „Orice persoană are 
dreptul de a lua parte în mod liber la viaţa culturală 
a colectivităţii, de a se bucura de arte şi de a parti-
cipa la progresul ştiinţifi c şi la binefacerile lui. Fie-
care om are dreptul la ocrotirea intereselor morale 
şi materiale care decurg din orice lucrare ştiinţifi că, 
literară sau artistică al cărei autor este” [9].

La fel, şi Constituţia protejează proprietatea in-
telectuală pe teritoriul Republicii Moldova. Astfel, 
articolul 33 prevede expres că: „Libertatea creaţiei 
artistice şi ştiinţifi ce este garantată. Creaţia nu este 
supusă cenzurii. Dreptul cetăţenilor la proprietatea 

intelectuală, interesele lor materiale şi morale ce 
apar în legătură cu diverse genuri de creaţie inte-
lectuală sunt apărate de lege” [8].

Metode aplicate şi materiale utilizate

În vederea realizării scopului propus, în respecti-
vul articol ştiinţifi c au fost utilizate următoarele me-
tode: metoda logică (bazată pe analiza inductivă şi 
deductivă), metoda comparativă şi metoda istorică.

În procesul elaborării articolului ştiinţifi c, au fost 
consultate următoarele materiale: Declaraţia Uni-
versală a Drepturilor Omului, Constituţia Republicii 
Moldova, precum şi lucrările ştiinţifi ce ale autorilor 
A. Borodac, S. Brînză, V. Stati, C. Bulai, D. Chiroşca, R. 
Cojocaru, C. Rusnac, S. Pilat.

Rezultate obţinute şi discuţii

Oricărui cetăţean statul îi protejează dreptul de 
autor, însă, din momentul privării persoanei de acest 
drept, apar raporturile juridico-penale. Conţinutul 
acestui raport cuprinde dreptul statului de a-l trage la 
răspundere penală pe infractor şi a-l obliga pe acesta 
de a suporta consecinţele faptei sale. Pentru a soluţio-
na un astfel de confl ict, iscat între stat şi infractor, este 
necesară o activitate succesivă din partea statului.
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Dicţionarul explicativ al limbii române defi neşte 
răspunderea penală ca fi ind cea mai aspră formă 
a răspunderii juridice. Răspunderea penală implică 
obligaţia unei persoane de a răspunde în faţa orga-
nelor de urmărire penală şi apoi în faţa instanţei de 
judecată pentru fapta prevăzută de legea penală 
pe care a săvârşit-o, obligaţia de a suporta măsurile 
de constrângere penală prevăzute de lege pentru 
săvârşirea infracţiunii şi obligaţia de a executa pe-
deapsa aplicată. Executarea obligaţiilor ce decurg 
din răspunderea penală este impusă prin forţa de 
coerciţie a statului. Săvârşirea infracţiunii este sin-
gurul temei al răspunderii penale [10].

Autorul Alexandru Borodac afi rmă că răspunde-
rea penală este o formă a răspunderii juridice (dis-
ciplinară, administrativă, penală, civilă sau patrimo-
nială şi materială) şi reprezintă consecinţa săvârşirii 
faptei interzise de norma juridică penală. În legea 
penală defi niţia răspunderii penale lipseşte. Ea este 
expusă în teoria dreptului penal [1, p. 23].

La rândul său, autorul Constantin Bulai defi neşte 
răspunderea penală ca o formă a răspunderii juridice, 
care poate fi  înţeleasă ca fi ind însuşi raportul juridic 
penal de constrângere, născut ca urmare a săvârşirii 
infracţiunii între stat, pe de o parte, şi infractor, pe de 
altă parte, raport complex al cărui conţinut îl formea-
ză dreptul statului, ca reprezentant al societăţii, de a 
trage la răspundere pe infractor, de a-i aplica sancţi-
unea prevăzută pentru infracţiunea săvârşită şi de a-l 
constrânge să o execute, precum şi obligaţia infrac-
torului de a răspunde pentru fapta sa şi de a se supu-
ne sancţiunii aplicate, în vederea restabilirii ordinii de 
drept şi restaurării autorităţii legii [5, p. 313].

Astfel, temeiul real al răspunderii penale îl con-
stituie fapta prejudiciabilă săvârşită, iar componen-
ţa de infracţiune, stipulată în legea penală, reprezin-
tă temeiul juridic al răspunderii penale.

În continuare, vom analiza infracţiunea prevă-
zută de art. 1851 CP al RM, încălcarea dreptului de 
autor şi a drepturilor conexe, săvârşirea căreia con-
stituie temeiul real al răspunderii penale.

Obiectul general al infracţiunii prevăzute de art. 
1851 CP al RM îl constituie totalitatea relaţiilor so-
ciale, reglementate de legea penală, vătămate sau 
ameninţate efectiv printr-o faptă prejudiciabilă co-
misă [2, p. 113].

Deci, obiectul general îl constituie totalitatea va-
lorilor şi relaţiilor sociale ocrotite de legea penală. 

Obiectul generic al infracţiunii respective îl formea-
ză relaţiile şi valorile sociale care sunt condiţionate 
de protejarea drepturilor politice, de muncă şi altor 
drepturi constituţionale ale cetăţenilor.

Obiectul special al infracţiunii specifi cate la art. 
1851 CP al RM este format din relaţiile sociale cu 
privire la realizarea, protejarea şi asigurarea drep-
tului la libertatea creaţiei, prin prisma neadmiterii 
încălcării dreptului de autor şi a drepturilor conexe. 
În cazul comiterii infracţiunii de încălcare a dreptu-
lui de autor şi a drepturilor conexe prin constrân-
gere fi zică sau psihică (art. 1851 alin. (3) lit. c) CP al 
RM), infracţiunea are şi un obiect juridic facultativ, 
relaţiile sociale cu privire la sănătatea persoanei, 
integritatea corporală precum şi libertatea psihică 
a acesteia.

Cât privește obiectul material al infracţiunii pre-
văzute la art. 1851 CP al RM, opiniile autorilor diferă, 
unii dintre aceștia consideră că infracţiunea de în-
călcare a dreptului de autor şi a drepturilor conexe 
nu are obiect material, alţii consideră că obiectul 
material este diferit, în funcţie de modalitatea nor-
mativă de comitere a infracţiunii respective.

Astfel, autorii Sergiu Brînză şi Vitalie Stati consi-
deră că obiectul infracţiunii de încălcare a dreptului 
de autor şi a drepturilor conexe constituie obiectul 
imaterial al acesteia [3, p. 510].

În conformitate cu Legea Republicii Moldova 
cu privire la dreptul de autor şi drepturile conexe, 
obiecte ale dreptului de autor sunt:

a) operele literare (povestiri, eseuri, romane, po-
ezii etc.);

b) programele pentru calculator care se prote-
jează ca şi operele literare;

c) operele ştiinţifi ce;
d) operele dramatice şi dramatico-muzicale, sce-

nariile şi proiectele de scenarii, libretele, sinopsisul 
fi lmului;

e) operele muzicale cu sau fără text;
f ) operele coregrafi ce şi pantomimele;
g) operele audiovizuale;
h) operele de pictură, sculptură, grafi că şi alte 

opere de artă plastică;
i) operele de arhitectură, urbanistică şi de artă 

horticolă;
j) operele de artă aplicată;
k) operele fotografi ce şi operele obţinute printr-

un procedeu analog fotografi ei;
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l) hărţile, planşele, schiţele şi lucrările tridimen-
sionale din domeniul geografi ei, topografi ei, arhi-
tecturii şi din alte domenii ale ştiinţei;

m) bazele de date;
n) alte opere.
De asemenea, dreptul subiectiv de autor şi/sau 

drepturile subiective conexe reprezintă obiectul 
imaterial al infracţiunii prevăzute de lit. a), alin. (1) 
art. 1851 CP al RM. Aceste drepturi subiective se 
constituie din drepturi cu caracter patrimonial (eco-
nomic) şi cele cu caracter nepatrimonial (personal, 
moral) [4, p. 761].

Autorii Radion Cojocaru şi Andrei Cazacicov ex-
primă însă o altă opinie, opusă celei de mai sus, cu 
privire la obiectul material al infracţiunii de încălca-
re a dreptului de autor şi a drepturilor conexe.

Astfel, potrivit acestora, obiectul material se sta-
bileşte în funcţie de modalitatea normativă de co-
mitere a faptei prejudiciabile:

 ▪ operele sau obiectele drepturilor conexe (art. 
1851 alin. (1) lit. a) CP al RM);

 ▪ exemplarele de opere sau fonogramele (art. 
1851 alin. (1) lit. b) CP al RM);

 ▪ echipamentele tehnice sau de componente 
ale acestora destinate pentru facilitarea accesului la 
emisiunile organizaţiilor de difuziune ce comunică 
condiţionat prin eter, cablu, satelit în regim interactiv, 
inclusiv prin Internet (art. 1851 alin. (1) lit. c) CP al RM);

 ▪ marcajele de control (art. 1851 alin. (1) lit. e) 
CP al RM);

 ▪ simbolurile şi semnele de protecţie a dreptu-
lui de autor şi a drepturilor conexe, precum şi mij-
loacele tehnice de protecţie a dreptului de autor şi a 
drepturilor conexe (art. 1851 alin. (1) lit. f ) CP al RM);

 ▪ corpul fi zic al persoanei (art. 1851 alin. (3) lit. c) 
CP al RM) [7, p. 102].

Protecţia dreptului de autor nu se extinde asu-
pra:

  actelor normative, altor acte cu caracter ad-
ministrativ, politic sau judiciar (legi, hotărâri jude-
cătoreşti etc.) şi nici asupra traducerilor ofi ciale ale 
acestora;

  simbolurilor de stat şi a semnelor ofi ciale ale 
statului (drapele, steme, decoraţii, semne băneşti 
etc.);

  expresiilor folclorice;
  noutăţilor zilei şi a diverselor fapte ce repre-

zintă o simplă informaţie.

Victime ale infracţiunii de încălcare a dreptului 
de autor şi a drepturilor conexe pot fi  subiecţi ai 
dreptului de autor şi respectiv subiecţii drepturilor 
conexe dreptului de autor. Autorul este persoana 
fi zică prin a cărei activitate creatoare se realizează 
opera. Titularul de drepturi este persoana fi zică sau 
juridică care are drepturi patrimoniale asupra crea-
ţiei intelectuale acordate în baza legii.

Latura obiectivă a infracţiunii de încălcare a 
dreptului de autor şi a drepturilor conexe se carac-
terizează prin comiterea uneia dintre acţiunile al-
ternative descrise în cadrul modalităţilor normative 
prevăzute în dispoziţia art. 1851 CP al RM. Însă, la 
califi carea faptei organul competent este obligat să 
stabilească proporţiile acesteia, deoarece legiuito-
rul face referire expres la fapta de încălcare a drep-
turilor de autor şi a drepturilor conexe soldată cu 
proporţii mari. Pentru a califi ca fapta drept încălcare 
a dreptului de autor sau a drepturilor conexe pre-
văzută de art. 1851, este necesar ca valoarea obiec-
telor dreptului de autor sau a drepturilor conexe, 
valorifi cate ilegal de către făptuitor, să depăşescă 
20 de salarii medii lunare pe economie prognozate. 
Dacă valoarea celor săvârşite este mai mică, fapta 
urmează a fi  califi cată conform lit. a), alin. (1) art. 96 
Cod contravenţional al Republicii Moldova.

Art. 1851 alin. (1) CP al RM  prevede răspunderea 
penală pentru o singură infracţiune, care poate fi  
comisă prin şapte modalităţi normative alternative, 
după cum urmează:

  reproducerea operelor sau a obiectelor drep-
turilor conexe în cadrul desfăşurării activităţii de 
întreprinzător tangenţiale activităţii intelectuale în 
domeniul dreptului de autor şi al drepturilor cone-
xe, în special în domeniul literaturii, artei şi ştiinţei, 
în scopul comercializării sau oferirii spre comerci-
alizare, importului, exportului, precum şi stocarea, 
transportul exemplarelor de opere sau de fonogra-
me în scopurile menţionate, sau orice altă formă 
de valorifi care a obiectelor dreptului de autor sau 
ale drepturilor conexe în scopul obţinerii profi tului, 
fără acordul titularului de drepturi;

  închirierea, schimbul sau altă formă de pune-
re la dispoziţia terţilor cu titlu gratuit sau oneros, 
precum şi depozitarea în scopurile menţionate sau 
altă valorifi care a exemplarelor de opere sau de fo-
nograme, în orice mod şi sub orice formă, fără mar-
caj de control şi fără a deţine, în momentul contro-
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lului, contractele de autor încheiate cu titularii de 
drepturi;

  comercializarea sau oferirea spre comerciali-
zare, închirierea, importul sau depozitarea de echi-
pamente tehnice sau de componente ale acestora 
destinate pentru facilitarea accesului la emisiunile 
organizaţiilor de difuziune ce comunică condiţionat 
prin eter, cablu, satelit în regim interactiv, inclusiv 
prin Internet;

  indicarea pe exemplarele de opere sau de fo-
nograme a unei informaţii false despre apartenenţa 
şi limitele exercitării dreptului de autor şi a dreptu-
rilor conexe, precum şi a unei alte informaţii care-l 
poate induce în eroare pe benefi ciar;

  aplicarea necorespunzătoare a marcajelor de 
control, altele decât cele pentru suporturile mate-
riale specifi cate în anexele la cererea de eliberare a 
marcajelor de control, pe exemplarele de operă ori 
de fonograme valorifi cate fără consimţământul ti-
tularului de drepturi;

  modifi carea, înlăturarea de pe exemplarele de 
opere sau de fonograme a simbolurilor şi semnelor 
de protecţie a dreptului de autor şi a drepturilor co-
nexe, indicate de titularul drepturilor respective; în-
lăturarea de pe exemplarele de opere sau de fono-
grame a informaţiei privind administrarea dreptului 
de autor şi a drepturilor conexe; înlăturarea de pe 
exemplarele de opere sau de fonograme a mijloa-
celor tehnice de protecţie a dreptului de autor şi a 
drepturilor conexe;

  însuşirea paternităţii ori constrângerea la co-
paternitate.

Pe lângă modalităţile normative alternative de 
săvârşire a infracţiunii de încălcare a dreptului de 
autor şi a drepturilor conexe, legiuitorul a prevăzut, 
în  alin. (3) art. 1851 CP al RM, răspunderea penală 
pentru săvârşirea faptei prevăzute la alin. (1) şi alin. 
(2), după cum urmează:

 ▪ de două sau de mai multe persoane;
 ▪ de un grup criminal organizat sau de o orga-

nizaţie criminală;
 ▪ prin constrângere fi zică sau psihică;
 ▪ în proporţii deosebit de mari.

Latura subiectivă a infracţiunii este un element 
indispensabil al acesteia. Ea se caracterizează prin 
atitudinea psihică a persoanei faţă de săvârşirea in-
fracţiunii. Elementele care caracterizează latura su-
biectivă a infracţiunii includ, de asemenea, vinovă-

ţia, motivul şi scopul infracţiunii. Aceste elemente 
pot reprezenta întregul proces psihic al infractoru-
lui, refl ectând legătura care există între conştiinţă şi 
voinţă, faţă de fapta social periculoasă, săvârşită de 
acesta [5, p. 118].

Latura subiectivă a infracţiunii prevăzute la art. 
1851 CP al RM se exprimă prin intenţie directă, adică 
făptuitorul îşi dă seama de caracterul prejudiciabil 
al acţiunii sau inacţiunii sale şi de pericolul pe care 
îl are pentru relaţiile sociale din domeniu şi doreşte 
săvârşirea acesteia [7, p. 129].

Motivul comiterii faptei nu este prevăzut ca 
semn component al laturii subiective, însă de natu-
ra acestuia urmează a se ţine cont la individualiza-
rea răspunderii penale. De cele mai multe ori, moti-
vul infracţiunii constă în interesul material, deşi nu 
sunt excluse şi alte imbolduri josnice ale făptuito-
rului bazate pe unele forme de concurenţă, apatie, 
răzbunare etc. [7, p. 129].

Scopul infracţiunii nu are importanţă pentru ca-
lifi carea faptei, însă, în unele modalităţi normative 
alternative de săvârşire a infracţiunii specifi cate la 
art. 1851 CP al RM, scopul este prevăzut expres în 
textul legii.

Astfel, în cazul califi cării faptei conform art. 1851 
alin. (1) lit. a) CP al RM, în mod obligatoriu acţiunile 
făptuitorului trebuie să fi e săvârşite în scopul co-
mercializării, al oferirii spre comercializare, al impor-
tului sau al exportului. Dacă fapta se comite printr-o 
altă formă de valorifi care a obiectelor dreptului de 
autor sau ale drepturilor conexe, este obligatoriu ca 
făptuitorul să acţioneze în scop de profi t.

În cazul califi cării faptei conform art. 1851 alin. (1) 
lit. b), scopul special este indispensabil. În cazul res-
pectiv se are în vedere scopul de închiriere, schimb 
sau altă formă de punere la dispoziţie terţilor cu ti-
tlu gratuit sau oneros a exemplarelor.

În celelalte modalităţi normative alternative de 
comitere a infracţiunii de încălcare a dreptului de 
autor şi a drepturilor conexe scopul nu are impor-
tanţă, însă acesta urmează să fi e constatat pentru 
individualizarea pedepsei penale.

Subiect al infracţiunii analizate poate fi  persoana 
fi zică responsabilă care la momentul săvârşirii fap-
tei a atins vârsta de 16 ani. De asemenea, subiect 
al infracţiunii specifi cate la lit. b) alin. (1) art. 1851 
CP al RM, poate fi  şi persoana juridică (cu excepţia 
autorităţilor publice) [3, p. 517].



| 47 

Concluzii

Creaţia intelectuală, element esenţial al fi inţării 
și progresului societăţii omenești, a fost și este un 
captivant domeniu de investigaţie, inclusiv din per-
spectiva juridică. Din acest considerent legiuitorul a 
oferit acestui domeniu un loc separat și autonom în 
vederea dezvoltării lui.

Există însă situaţii când are loc încălcarea pre-
vederilor Codului Penal referitoare la respecta-
rea și apărarea proprietăţii intelectuale. Odată cu 
săvârșirea infracţiunii, iau naștere relaţii procesual 
penale între făptuitor și organele de drept.

În Republica Moldova, cazurile de încălcare a 
dreptului de autor şi a drepturilor conexe, deși sunt 
rare, au totuși loc. Spre exemplu, în perioada anului 
2017, au fost înregistrate şapte infracţiuni de încăl-
care a dreptului de autor şi a drepturilor conexe. 
În trei cazuri, în temeiul art. 275 pct. 3 CPP al RM, 
procesul penal a fost clasat, în trei cazuri urmărirea 
penală se desfăşoară şi în prezent, într-un alt caz, în 
temeiul art. 285 alin. (2) pct. 1 CPP al RM, plângerea 
prealabilă a fost retrasă de către partea vătămată 
şi doar într-un singur caz cauza a fost transmisă în 
judecată de către procurorul care a întocmit rechizi-
toriul. Singurul caz în care cauza a fost transmisă în 
instanţa de judecată a avut loc în r. Ocniţa. În urma 
acţiunilor ilegale ale cet. C.V., care prestează servi-
cii de internet contra plată, organele de anchetă 
au depistat, în cadrul controlului, programe pentru 
computer, fonograme şi opere audiovizuale, fi ind 
stabiliţi titularii dreptului asupra acestora. Astfel, 
în urma acţiunilor ilegale dauna cauzată constituie 
115000 lei.

În urma celor menţionate mai sus, considerăm 
că, pentru a contracara acest fenomen, este necesa-
ră o colaborare mai strânsă între organele de drept 
și specialiștii în domeniul proprietăţii intelectuale, 
fapt care ar determina anumite persoane să renunţe 
la săvârșirea infracţiunii de încălcare a dreptului de 
autor și a a drepturilor conexe.
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REZUMAT

Răspunderea penală pentru încălcarea drep-

tului de autor şi a drepturilor conexe. Progresul 
tehnico-ştiinţifi c este de neconceput fără un sistem 
de protecţie efectivă a drepturilor asupra proprie-
tăţii intelectuale. Asigurarea protecţiei dreptului 
de autor şi drepturilor conexe reprezintă un factor 
important pentru păstrarea moştenirii naţionale, 
constituind un element esenţial al dezvoltării unui 
stat. Autorii abordează problema protecţiei penale 
a drepturilor de autor dezvăluind în cunoștinţă de 
cauză raporturile juridico-penale care apar odată cu 
privarea unei persoane de aceste drepturi. Conţinu-
tul acestor raporturi cuprinde dreptul statului de a-l 
trage la răspundere penală pe infractor şi a-l obliga 
pe acesta de a suporta consecinţele faptei sale. Pen-
tru soluţionarea unor astfel de confl icte, iscate între 
stat şi infractor, este necesară o activitate succesivă 
din partea statului.
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Cuvinte-cheie: proprietatea intelectuală, drept 
de autor, drepturile conexe, răspunderea penală, sis-
tem de protecţie, creaţie artistică, creaţie ştiinţifi că, 
obiecte ale dreptului de autor, valori culturale, fapta 
interzisă de lege.

ABSTRACT

Criminal Liability for Violation of Copyright 

and Related Rights. Technical-scientifi c progress is 
unthinkable without a system of eff ective protecti-
on of intellectual property rights. Protection of co-
pyright and related rights is an important factor in 
preserving the national heritage, being an essential 
element of the development of a state. The authors 

tackle the issue of copyright protection by knowin-
gly revealing the legal-criminal relationships that 
arise with the deprivation of a person of these ri-
ghts. The content of these reports covers the right 
of the state to prosecute the off ender and oblige 
him to bear the consequences of his deed. In order 
to resolve such confl icts aroused between the state 
and the off ender, a successive activity by the state 
is necessary.

Keywords: intellectual property, copyright, rela-
ted rights, criminal liability, protection system, artistic 
creation, scientifi c creation, copyright objects, cultural 
values, act forbidden by law.
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EVOLUŢIA SOCIETĂŢII ÎN PLAN ECONOMIC, SOCIAL, CULTU-
RAL SE ÎNTEMEIAZĂ PE ACTIVITATEA SPIRITUALĂ, PE ACTI-

VITATEA DE CREAŢIE, RELAŢIA DINTRE PROGRES ȘI CREAŢIE FIIND 
UNA DIRECTĂ. CU TOATE ACESTEA, RECUNOAȘTEREA ȘI PROTECŢIA 
REALĂ A DREPTULUI DE AUTOR ASUPRA OPERELOR APARE FOARTE 
TÂRZIU1.

 Digestele par a conţine referiri la toate regle-
mentările juridice existente în Roma. Unele analize 
au ajuns la conluzia că în conţinutul digestelor nu se 
fac referiri și la dreptul de autor. La o cercetare mai 
atentă, s-a constatat că acestea cuprind menţiuni 
cu referire la furtul de manuscrise, bunuri distinse 
între cele ce făceau obiectul sustragerii.

Din această împrejurare s-a tras concluzia că 
manuscrisele nu erau considerate doar bunuri cu 
valoare economică, dar și legate de persoana cre-
atorului a cărei operă era conţinută de manuscris, 
deci erau legate de creaţia spiritului.

În prezent, autorul unei creaţii literare, artistice, 
știinţifi ce sau al altor asemenea opere dobândește 
două categorii de drepturi subiective civile:

a) un drept de proprietate pur și simplu ce se 
poartă asupra obiectului material în care s-a concre-
tizat creaţia, cum ar fi : manuscrisul, pictura, sculptu-
ra ce-și găsesc protecţia juridică în dreptul comun. 

b) un drept de autor asupra creaţiei propriu-zise 
care se protejează prin norme juridice instituite de 

1 VOLCINSCHI, V., CHIROȘCA, D., Dreptul Proprietăţii Intelec-
tuale, Chișinău, 2001, pag. 4

|  ALINA SIMONOV, 
STUDENTĂ, SPECIALITATEA DREPT,
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA

Legea privind drepturile de autor și drepturile co-
nexe.

Între dreptul de proprietate pur și simplu și drep-
tul de autor asupra creaţiei propriu-zise există deo-
sebiri de substanţă sub aspectul lor juridic. Dreptul 
autorului se reducea în antichitate la dreptul asupra 
manuscriselor, iar manuscrisele făceau obiectul 
comerţului. E de observat că, după moartea lui Es-
chil, atenienii au permis altor poeţi să reia tragediile 
acestuia sub aceeași formă sau într-o formă modi-
fi cată. Chiar și fi ul acestuia, Eufarion, prezenta tra-
gedii ale tatălui său, inclusiv cele care nu fuseseră 
prezentate, el acţionând însă ca un succesor al lui 
Decuius în sensul că a dobândit elementul activ pa-
trimonial de la autorul manuscrisului, dar nu ca un 
drept al autorilor acestor tragedii2.

Se cunoaște o singură protecţie caracteristică 
dreptului de autor: sancţionarea prin blam public a 
plagiaturilor în Alexandria, ceea ce înseamnă că în-
tr-o anumită măsură se recunoaște un drept moral 
asupra manuscrisului.

Concepţia asupra drepturilor de autor nu s-a 
schimbat în Evul Mediu, dar aceasta e perioada în 
care se dezvoltă industria copiștilor și dreptul ex-
clusiv de transcriere a manuscriselor. Iniţial, dreptul 
de transcriere a fost monopolul călugărilor. Mai târ-
ziu a devenit o industrie în mâna universităţilor și 
în acest domeniu s-a confi rmat regula potrivit că-

2 EMINESCU, Y., Dreptul de autor, Lumina Lex, 1997, pag.17.
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reia reglementarea legală este ulterioară apariţiei 
realităţii sociale, pe care o urmează, nu o precede. 

Copierea manuală făcea anevoios nu atât plagia-
tul, cât descoperirea lui, pentru că numărul manus-
criselor era mic, circulaţia lor – anevoioasă, iar cere-
rea era redusă. De altfel, în Evul Mediu, calitatea de 
autor  nici nu a fost revendicată de nimeni: activita-
tea copiștilor se desfășura în anonimat, iar calitatea 
de autor, cu înţelesul de creator pe care îl are astăzi, 
nici nu se putea revendica, pentru că nu se vorbea 
despre creaţie decât în sens divin. De aceea, proble-
ma protecţiei dreptului de autor nu se învedera încă 
drept o necesitate stringentă3.

Astfel, pentru reglementările juridice ale drep-
tului de autor a fost nevoie să fi e recunoscute mai 
multe condiţii:

1). Existenţa unor mijloace tehnice care să ser-
vească la multiplicarea, comunicarea, difuzarea 
operelor, asigurandu-le astfel o sursă de venit pen-
tru cei implicaţi;

2). Progresul culturii să facă posibilă cererea 
relativ mare de opere multiplicate, să determine 
creșterea numărului de opere scrise;

3). Graţie recunoașterii rolului permanent al spi-
ritului în societate, autorii să dobândească o poziţie 
sufi cient de puternică pentru a obţine protecţia in-
tereselor legitime4.

Mijloacele tehnice au constat în apariţia în Eu-
ropa a tiparului cu litere mobile inventat de Gut-
tenberg în 1445, iar celelalte condiţii au fost asi-
gurate de Renaștere. S-ar putea spune că apariţia 
tiparului a fost o necesitate pentru recunoaștere și 
totodată un produs al Renașterii. După apariţia tipa-
rului, munca autorilor și industria de librărie au de-
venit rentabile deoarece cărţile noi apar într-un ritm 
crescut, se multiplică și se difuzează mai repede în-
trucat conducătorii simt ei înșiși nevoia adoptării 
unor norme juridice care să reglementeze apărarea 
creaţiei. Astfel, apar importante componente a ceea 
ce constituie dreptul de autor. Printre mijloacele de 
control adoptate de conducătorii din acea vreme se 
afl ă și privilegiile acordate pentru tipărirea și difuza-
rea acelor lucrări. Drept exemplu poate servi privile-
giul acordat lui Herman în Republica Veneţia.

3 CHIROȘCA, D., op.cit., pag. 10.
4 ROȘ, V., Dreptul Proprietăţii Intelectuale, editura Global 
Lex, 2001, pag.33.

Privilegiile au ca scop protejarea publicaţiilor 
librăriilor și tipografi ilor, dar și a librăriilor și tipo-
grafi ilor în parte.  Indirect era asigurată și protecţia 
autorilor5.

Concepul de proprietare intelectuală este întâl-
nit abia la sfârșitul secolului al XVII-lea, iar cel pri-
vind dreptul de autor – în secolul al XVIII-lea. La baza 
conceptului s-a așezat ideea, care și-a făcut treptat 
loc, că autorii, creând opere, oferă colectivităţii ser-
vicii mai importante decât tipografi i care le difuzea-
ză și care justifi că pretenţia acordării privilegiului în 
favoarea autorului și de a se renunţa la privilegiul în 
favoarea tipografi lor.

Prima lege a dreptului de autor este conside-
rată a fi  cea adoptată în Anglia în 1709 (Statute of 
Anne)6. Legea își propune să încurajeze știinţa și cul-
tura ,,atribuind un drept la copie (copyright) pentru 
cărţile tipărite, autorilor acestor cărţi”. Durata drep-
tului a fost stabilită de 21 de ani, fi ind prelungită, de 
regele George al III-lea, în 1767, la 28 de ani. 

În 1734 a fost adoptată o altă lege (Engraving 
Copyright Act)7, care conferă pictorilor un monopol 
de exploatare a operei lor, cu durată de 14 ani8.

Reglementări similare putem întâlni şi în Legea 
dreptului de autor, adoptată de către Congresul 
Statelor Unite ale Americii în anul 1790, conţinutul 
căreia a fost modifi cat în anul 1831 prin dublarea 
termenului de 14 ani ce urma de asemenea să se 
scurgă de-a lungul a două cicluri a câte 28 de ani 
de la prima ediţie (reînnoirea termenului pentru a 
doua perioadă fi ind condiţionată atât de efectul 
personal, cât şi de o nouă înregistrare). După un 
timp însă aceasta a fost abrogată, deoarece la 4 
martie 1909 a fost promulgată o nouă lege a drep-
tului de autor. Noile realităţi internaţionale, în spe-
cial semnarea de către Statele Unite ale Americii a 
Convenţiei UNESCO cu privire la dreptul de autor, 
au impus o altă reglementare internă, care a luat o 
formă juridică abia în anul 1976, numindu-se Legea 

5 CALMUSCHI, O., Dreptul Proprietăţii Intelectuale, București, 
2004, pag.14-16.
6 http://avalon.law.yale.edu/18th_century/anne_1710.asp, 
The Statute of Anne; vizualizat la data de 01.04.2019, ora: 
14:30.
7  http://www.copyrighthistory.org/cam/tools/request/show
Record?id=commentary_uk_1735, Engraving Copyright 
Act, vizualizat la data de 02.04.2019, ora 22:00.
8 ROȘ, V., Dreptul Proprietăţii Intelectuale, Global Lex, 
pag.35.
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SUA cu privire la dreptul de autor. Având la bază 
tendinţa de a se îndepărta de normele tradiţionale 
ale Statutului Reginei Anne, Legea din 1976 a pro-
clamat unele principii şi reguli, menite să asigure o 
mai bună protecţie noilor obiecte ale dreptului de 
autor şi drepturilor conexe9.

Un rol primordial în apariţia şi evoluţia unor re-
glementări în domeniul dreptului de autor în Fran-
ţa l-au avut librăriile şi imprimările. Anume acestea 
au constituit obiectul unor regulamente editate în 
anul 1777. Însă, o veritabilă reglementare a dreptu-
rilor autorilor ce constituie fundamentul sistemului 
droit d’auter în Franţa din acele timpuri o putem în-
tâlni în conţinutul celor două Decrete adoptate în 
anii 1791 şi 1793 de către Adunarea Constituţională: 
Decretul din 1791 acorda autorului, pe toată durata 
vieţii sale, dreptul exclusiv de a-şi publica opera, iar 
moştenitorilor – pentru 5 ani după decesul acestu-
ia, iar Decretul din 1793 privind drepturile de pro-
prietate ale autorilor, compozitorilor, pictorilor şi 
desenatorilor instituia o folosinţă viageră pentru 
autor şi un drept de uzufruct pe o perioadă de 10 
ani în favoarea moştenitorilor, după expirarea căru-
ia opera urma să fi e atribuită domeniului public10.

În Franţa aceste drepturi sunt concepute ca 
drepturi ale autorului, de care acesta se bucură toa-
tă viaţa şi a căror existenţă nu este condiţionată de 
publicarea lucrării sau de conformitatea cu anumite 
formalităţi, cum ar fi  cele de înregistrare. Cu toate 
acestea, atât în Anglia, cât şi în Franţa, drepturile de 
autor erau concepute ca drepturi de proprietate. A 
trebuit să se aştepte izbucnirea revoluţiei franceze 
din anii 1789–1799 şi mai ales sfârşitul secolului tre-
cut pentru a recunoaşte autorilor drepturile asupra 
operelor lor.

În Germania se afrima ideea unei proprietăţi 
intelectuale a autorului asupra operei sale într-o 
lucrare aparte apărută la Jena în 1960, problema 
preocupând și pe fi lozofi . Kant, bunăoară, conside-
ra dreptul de autor ca un drept personal, în opoziţie 
cu dreptul de proprietate asupra lucrurilor corpora-

9 https://ibn.idsi.md/sites/default/fi les/imag_fi le/22_28_
Retrospectiva%20reglementarilor%20normative%20pri-
vind%20dreptul%20de%20autor%20si%20drepturile%20
conexe.pdf; pag.24.
10 https://ibn.idsi.md/sites/default/fi les/imag_fi le/22_28_
Retrospectiva%20reglementarilor%20normative%20pri-
vind%20dreptul%20de%20autor%20si%20drepturile%20
conexe.pdf; pag. 26.

le. Dar o reglementare principială este adoptată în 
Prusia abia în 1837, printr-o lege prin care autorul 
operei se bucură de o protecţie pe timp de 10 ani 
de la apariţia operei, durată  prelungită în 1845 la 
30 de ani11.

În România, prima lege ce a reglementat dreptul 
de autor a fost Legea presei, adoptată la 13 aprilie 
1862, pe timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza. 
Legea acorda creatorilor dreptul de proprietate, 
dreptul de a reproduce, de a vinde şi de a ceda ope-
rele lor, drepturile menţionate păstrându-se pe tot 
parcursul vieţii acestora. Sub rezerva reciprocităţii, 
Legea presei conţinea şi prevederi referitoare la re-
cunoaşterea acestui drept străinilor, însă cu preciza-
rea că ei nu pot benefi cia în România de drepturile 
care le erau recunoscute în ţara lor de origine. După 
decesul autorului, opera se transmitea, prin inter-
mediul moştenirii, în exploatare unei alte persoane 
după scurgerea unui termen legal de 10 ani de la 
moartea autorului „de cujus”. Respectiva lege con-
ţinea şi sancţiuni, aplicabile în cazurile reproducerii 
sau imitării unor opere fără consimţământul auto-
rului, ce constau în confi scarea exemplarului astfel 
obţinut şi plata unei amenzi echivalente cu preţul a 
o mie de exemplare din ediţia originală.

La 28 iunie 1923 intră în vigoare o lege specia-
lă, consacrată dreptului de autor, denumită „Legea 
proprietăţii literare şi artistice”. Această lege regle-
menta două aspecte esenţiale ale protecţiei drep-
turilor autorilor: 

– asigurarea protecţiei dreptului de autor inde-
pendent de îndeplinirea vreunei formalităţi;

 – recunoaşterea dreptului de autor pentru stră-
ini în aceleaşi condiţii ca şi pentru cetăţenii români, 
în baza principiului tratamentului naţional. 

Legea a consacrat şi o serie de drepturi morale, 
precizând că în cazul morţii autorului, moştenitorii 
săi vor păstra dreptul moral de a împiedica dena-
turarea operei respective. Această lege a statuat că 
acest drept se transmite pe cale succesorală doar pe 
o perioadă de 30 de ani din momentul morţii auto-
rului. Din momentul în care opera înceta de a mai 
constitui un drept exclusiv, intrând în patrimoniul 
public, dreptul de control care forma esenţa drep-
tului moral al autorului revenea Academiei Româ-
ne, devenind în cele din urmă un drept perpetuu. 
11 ROȘ, V., Drepturile proprietăţii intelectuale, Global Lex, 
2001, pag. 38-39.
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Tot în această lege se recunoştea dreptul autorului 
de a interzice prin testament republicarea operelor 
publicate în timpul vieţii, perioada de restricţie con-
stituind 30 de ani.

La 16 februarie 1951 intră în vigoare Decretul 
nr.19 privind dreptul de autor asupra operelor lite-
rale, susceptibile de a fi  tipărite, decret care a suferit 
o modifi care în ianuarie 1952 prin intermediul unui 
alt decret – nr. 428.

Parlamentul României a adoptat, la 14 martie 
1996, Legea privind dreptul de autor şi drepturile 
conexe, textul căreia a fost modifi cat şi completat 
succesiv prin Legea nr. 146 privind taxele judicia-
re de timbru, adoptată în data de 24 iulie 1997, şi 
Legea nr. 285 pentru modifi carea şi completarea 
Legii privind dreptul de autor şi drepturile conexe, 
adoptată la 23 iunie 2004. Prin aceste modifi cări, au 
fost introduse sub protecţie drepturi noi, neavute în 
vedere de legea de bază şi s-a realizat transpunerea 
în dreptul intern a normelor comunitare, apărute 
după adoptarea Legii din 1996 privind dreptul de 
autor şi drepturile conexe.

O altă treaptă a dezvoltării drepturilor de autor 
o constituie tratatele şi convenţiile internaţiona-
le, după ce s-a recunoscut necesitatea extinderii 
protecţiei lor în afara graniţelor. Semnatarii aces-
tor tratate internaţionale bi- sau multilaterale 
şi-au adoptat legislaţia în aşa fel încât aceasta să 
corespundă întru totul prevederilor contractuale. 
Ungaria a semnat un astfel de acord prima dată cu 
Austria, în anul 1887. Acest acord reglementa res-
pectarea reciprocă a drepturilor de autor în cazul 
lucrărilor literare şi artistice. Tratate asemănătoare 
au fost semnate cu Italia (1890), Marea Britanie 
(1893) şi Germania (1899). Dintre tratatele interna-
ţionale multilaterale, amintim aici Convenţia de la 
Berna, semnată în anul 188612.

La Geneva, la 6 septembrie 1952, sub egida 
ONU, este încheiată Convenţia mondială cu privire 
la drepturile de autor13. În dispoziţiile preambulului 
Convenţiei mondiale cu privire la drepturile de 

12 CHIROȘCA, D., Conţinutul și natura juridică a dreptului su-
biectiv de autor, Chișinău, 2007, pag.8.
13 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&
lang=1&id=357029, Convenţia mondială cu privire la drep-
turile de autor, semnată la Geneva la 06.09.1952 (Republica 
Moldova a aderat prin Hotărârea Parlamentului nr. 1318-XII 
din 02.03.1993), vizualizat la data de 29.03.2019, ora 19:00.

autor, este prevăzut: „Convenţia respectivă a fost 
elaborată din dorinţa de a asigura în toate ţările 
protecţia dreptului de autor asupra operelor litera-
re, ştiinţifi ce şi artistice”14.

În această ordine de idei, continuăm analiza isto-
rică a apariţiei primelor reglementări legale privind 
instituţia dreptului de autor şi drepturilor conexe în 
Republica Moldova.

Din momentul în care Republica Moldova și-a 
obţinut independenţa, a fost necesară crearea unei 
instituţii cu un cadru juridic delimitat în domeniul 
proprietăţii intelectuale.

Astfel, la 25 noiembrie 1991, primul președinte 
al Republicii Moldova, Mircea Snegur, semnează 
Decretul nr.238 cu privire la Agenţia de Stat pen-
tru Drepturile de Autor (ADA), afl ată în subordinea 
Guvernului și care are scopul să asigure protecţia 
și interesele legale ale autorilor de opere literare, 
știinţifi ce, de artă, inclusiv a drepturilor conexe15.

În același context, la 25 mai 1992,  prin decretul 
Presedintelui Republicii Moldova nr.120, a fost fon-
dată Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii 
Industriale (AGEPI) pe lângă Ministerul Economiei 
și Finanţelor al Republicii Moldova, al cărui obiectiv 
principal consta în protejarea, din punct de vede-
re juridic, a proprietăţii industriale pe teritoriul Re-
publicii Moldova. În anul 1995, în temeiul art.37 al 
Legii nr.461/18.05.1995, AGEPI a obţinut statutul de 
întreprindere de stat în subordinea Guvernului prin 
HG nr.743 din 31.12.1996.

Conform Hotărârii Guvernului nr. 595 din 8 sep-
tembrie 199216 cu privire la aprobarea regulamen-
tului Agenţiei de Stat pentru Protecţia Proprietăţii 
Industriale a Republicii Moldova, s-a aprobat lista 
statelor de funcţii și din această dată a început acti-
vitatea propriu-zisă a Agenţiei.

14 https://ibn.idsi.md/sites/default/fi les/imag_fi le/22_28_
Retrospectiva%20reglementarilor%20normative%20pri-
vind%20dreptul%20de%20autor%20si%20drepturile%20
conexe.pdf; pag.24-25.
15 Vezi Scurt istoric despre dreptul proprietăţii intelecutale 
în Republica Moldova http://agepi.gov.md/ro/about/histor-
y?fbclid=IwAR1rEtqa38Twd7IJCxCRHrAi_1p9vSTANbt5zlH
YRWcOT3tHBczdYy1JCkE; vizualizat la data.24.03.2019; ora: 
22:23.
16 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&
lang=1&id=293342, Hotărârea Guvernului cu privire la 
aprobarea Regulamentului Agenţiei de Stat pentru Protec-
ţia Proprietăţii Industriale a Republicii Moldova.
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De-a lungul timpului, au fost aprobate un șir 
de legi ce ţin de protecţia juridică a proprietăţii 
intelectuale, primele fi ind Legea nr. 588-XIII din 
22.09.1995 privind mărcile și denumirile de origine 
a produselor17; Legea nr. 461-XIII din 18.05.1995 pri-
vind brevetele de invenţie18; Legea nr. 915-XIII din 
11.07.1996 privind protecţia soiurilor de plante19; 
Legea nr. 991-XIII din 15.10.1996 privind protecţia 
desenelor și modelelor industriale20; Legea nr. 293-
XIII din 23.11.1994 privind dreptul de autor și drep-
turile conexe21.

Cadrul juridic al legii nr. 293-XIII din 23.11.1994 
prevede în mod expres că dreptul de autor şi drep-
turile conexe, apărarea acestor drepturi şi răspun-
derea pentru violarea lor sunt reglementate de 
Constituţie, de prezenta lege, de alte acte normati-
ve. De asemenea, prezenta lege reglementează re-
laţiile care apar în legătură cu crearea şi valorifi carea 
operelor literare, de artă şi ştiinţifi ce (drept de au-
tor), interpretărilor, fonogramelor şi emisiunilor or-
ganizaţiilor de radioteledifuziune (drepturi conexe).

Comisia naţională pentru proprietatea intelec-
tuală (CNPI) este un organ consultativ pe lângă 
Guvern şi este constituită în scopul coordonării şi 
asigurării interacţiunii ministerelor, altor autorităţi 
administrative centrale, precum şi titularilor drep-
turilor de proprietate intelectuală în activităţile ori-
entate spre dezvoltarea şi consolidarea sistemului 
naţional de proprietate intelectuală, combaterea şi 
prevenirea încălcărilor drepturilor de proprietate 
intelectuală şi lupta cu contrafacerea şi pirateria în 
Republica Moldova.
17 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&
lang=1&id=313296 , Legea privind mărcile şi denumirile de 
origine a produselor, nr. 588 din  22.09.1995, vizualizat la 
data de 24.03.2019; ora: 23:00.
18 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&
lang=1&id=313294 , Legea privind brevetele de invenţie, 
nr. 461 din  18.05.1995, vizualizat la data de 24.03.2019, ora 
23:05.
19 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&
lang=1&id=311745 , Legea privind protecţia soiurilor 
de plante, nr.915 din 11.07.1996, vizualizat în data de 
24.03.2019, ora 23:20.
20 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&
lang=1&id=311760 , Legea privind protecţia desenelor şi 
modelelor industriale, nr.991 din 15.10.1996, vizualizat în 
data de 24.03.2019, ora 23:30.
21 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&
lang=1&id=313315 , Legea privind dreptul de autor şi drep-
turile conexe, nr.293 din  23.11.1994, vizualizat în data de 
23.04.2019, ora 23:45. 

Începând cu 1993, AGEPI își iniţiaza activitatea 
pe plan internaţional. Astfel, la 11 martie același 
an este adoptată Hotărârea cu privire la Convenţia 
pentru Instituirea Organizaţiei Mondiale de Pro-
prietate Intelectuală (OMPI),  Convenţia de la Paris 
pentru Protecţia Proprietăţii Industriale și Acordul 
privind măsurile de protecţie a proprietăţii indus-
triale.

În 2011, la 12 mai, CNPI adoptă structura noii 
Strategii Naţionale în domeniul proprietăţii intelec-
tuale până în anul 2020, ulterior, în 2012, și Guver-
nul aprobă această Strategie.

Din perspectiva istorică, proprietatea intelectu-
ală a avut un parcurs dinamic complex, manifestat 
prin atitudini diferite faţă de creaţia umană, dar şi 
faţă de normele juridice care protejau ori trebuiau 
să protejeze fi ecare categorie de drepturi, respectiv 
dreptul de autor. 

Tot ce a fost creat de om de-a lungul existenţei şi 
evoluţiei sale s-a dovedit util şi necesar, conducând 
la progresul tehnic, tehnologic, cultural şi spiritual 
al întregii umanităţi. În special, pe parcursul ultime-
lor trei decenii, când harta politică a lumii s-a modi-
fi cat considerabil şi multe state treptat au devenit 
independente şi s-au constituit ca state noi, iar ţă-
rile în curs de dezvoltare s-au confruntat cu proble-
me legate de educarea popoarelor lor în vederea 
conştientizării că valorile culturale au o importanţă 
deosebită pentru consolidarea şi dăinuirea lor22. 

Dreptul de autor este un mijloc de promovare și 
păstrare a culturii naţionale a fi ecărui popor.Totoda-
tă, acesta creează posibilitatea de a evalua aportul 
intelectual al fi ecărui cetăţean la patrimoniul cul-
tural al poporului de care aparţine și reprezintă un 
element esenţial al progresului23.

Dreptul de autor, deși este o instituţie juridică re-
lativ tânără, în ultimele două secole are una dintre 
cele mai fructuoase evoluţii. După cum se menţio-
nează în literatura de specialitate, dreptului de au-
tor îi revine un rol primordial în dezvoltarea culturii 
umane.

22 https://ibn.idsi.md/sites/default/fi les/imag_fi le/22_28_Re-
trospectiva%20reglementarilor%20normative%20pri-
vind%20dreptul%20de%20autor%20si%20drepturile%20
conexe.pdf; pag.22.
23 CHIROȘCA, D. Conţinutul și natura juridică a dreptului su-
biectiv de autor, Chișinău, 2007, pag.7.
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REZUMAT

Unele consideraţii privind evoluţia dreptului 

de autor. Dreptul de autor, deși este o instituţie 
juridică relativ tânără, în ultimele două secole are 
una dintre cele mai impresionante evoluţii. Din per-
spectiva istorică, proprietatea intelectuală a avut un 
parcurs dinamic complex, manifestat prin atitudini 
diferite faţă de creaţia umană, dar şi faţă de normele 
juridice care protejau ori trebuiau să protejeze fi eca-
re categorie de drepturi, respectiv dreptul de autor. 
Astfel, putem spune că tot ce a fost creat de om de-a 
lungul existenţei şi evoluţiei sale s-a dovedit util şi 
necesar, conducând la progresul tehnic, tehnolo-
gic, cultural şi spiritual al întregii umanităţi. Dreptul 
de autor este un mijloc de promovare și păstrare a 
culturii naţionale a fi ecărui popor. Totodată, acesta 
creează posibilitatea de a evalua aportul intelectu-
al al fi ecărui cetăţean la patrimoniul cultural al po-
porului de care aparţine și reprezintă un element 
esenţial al progresului. Evoluţia societăţii în plan 
economic, social, cultural se întemeiază pe activita-
tea spirituală, pe activitatea de creaţie, relaţia dintre 
progres și creaţie fi ind una directă. Cu toate acestea 
recunosterea și protecţia reală a dreptului de autor 
asupra operelor apare foarte târziu.

Cuvinte-cheie: drept de autor, propritate intelec-
tuală, protecţie, evoluţie, cultură naţională.

ABSTRACT

Some Considerations on the Evolution of Co-

pyright. Although copyright is a relatively young 
legal institution, over the last two centuries it has 
one of the most impressive developments. From 
the historical perspective, intellectual property has 
had a complex dynamic path manifested by diff e-
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rent attitudes to human creation, but also to the 
legal norms that protected or had to protect each 
category of rights, namely copyright. Thus, we can 
say that everything that was created by man thro-
ughout his existence and evolution proved useful 
and necessary, leading to the technical, technolo-
gical, cultural and spiritual progress of all humanity. 
Copyright is a means of promoting and preserving 
the national culture of every nation. At the same 
time, it creates the opportunity to evolve the intel-

lectual contribution of each citizen to the cultural 
heritage of the nation it belongs to and is an essen-
tial element of progress. The evolution of society 
in economic, social, cultural terms is based on spi-
ritual activity, on creative activity, the relationship 
between progress and creation being direct. Howe-
ver, real recognition and protection of copyright in 
works appear very late.

Keywords: copyright, intellectual property, pro-
tection, evolution, national culture.
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Сетевой маркетинг существует с 

середины прошлого века, этим бизнесом 

занимаются миллионы людей во всем мире. 

Индустрия сетевого маркетинга занимает 

первое место в мире по темпам своего 

развития. Ежегодный рост составляет 

20-30% независимо от подъема или спада 

мирового производства. 
В настоящее время 125 стран мира имеют на 

своей территории компании сетевого маркетин-
га. Через данную систему реализуют продукции 
на сумму 30 млрд. долларов США в год. В мире 
насчитывается более 5000 компаний сетевого 
маркетинга. В системе сетевого маркетинга за-
нято более 25 млн. человек и число их продол-
жает расти с огромной скоростью – 150 тыс. но-
вых человек в неделю. Торговый оборот состав-
ляет около 100 млрд. долларов1. 

Сетевой маркетинг зародился и начал свое 
динамичное развитие в США в 1940 году. Сегод-
ня в Америке насчитывается около 500000 мил-
лионеров, 20% из которых заработали все свое 
состояние именно в сетевом маркетинге. На ро-
дине сетевого маркетинга, в США, этим занима-
ется десятая часть населения, реализуя товары и 
услуги на сумму в десятки миллионов долларов 

1 РЯВКИН, А.Ю. Горячий айсберг 2011 или МЛМ 
наизнанку. Токмас-Пресс. 2011. –419с.

ежегодно. Стэнфордский исследовательский ин-
ститут и журнал Wall Street отмечают, что 50-65% 
всех товаров и услуг до конца тысячелетия будут 
продаваться посредством multi-level методов.

В 1979 году многоуровневый маркетинг стал 
легальным способом распространения това-
ров и услуг: были установлены правила и хоро-
шая деловая практика. Во всех странах с разви-
той экономикой сетевой маркетинг узаконен и 
действует как легальный вид бизнеса. Сетевые 
компании придерживаются этих стандартов и 
практики. Сегодня сетевой маркетинг исполь-
зуют крупнейшие национальные и транснацио-
нальные корпорации, такие как: Coca-Cola,  Ford, 
Colgate, Sony, Lipton, Philips, Sprint, IBM, Toyota, 
Gillette, Service Master и др., которые поняли ги-
гантскую перспективу и силу этой системы2.

Сетевой маркетинг преподается в Гарвард-
ской школе бизнеса. В некоторых крупных уни-
верситетах США (в частности, Иллинойском уни-
верситете в Чикаго) сетевой маркетинг включен 
в программу обучения с 1991 года и организо-
ваны постоянно действующие семинары для ра-
ботников сферы сетевого маркетинга с получе-
нием сертификата использования этой програм-
мы обучения на мировом рынке. 

2 СИНАМАТИ, А. Путеводитель дистрибьютора. Что такое 
сетевой маркетинг. М.: «Хорошие новости». 2001.
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На Тайване, каждый двенадцатый житель 
страны является специалистом по сетевому  мар-
кетингу. Объем продаж приближается к 2 млрд. 
долларов США. В Австралии объем продаж с по-
мощью  компаний  сетевого маркетинга превы-
сил 1,5 млрд. долларов США в год. В Японии бо-
лее 2 млн. дистрибьюторов реализуют продук-
цию на сумму 30 млрд. долларов США в год. 

Большая популярность сетевого маркетинга на-
блюдается в Латинской Америке. В Бразилии дей-
ствует почти один миллион дистрибьюторов, кото-
рые продают продукцию на сумму свыше 3 млрд. 
долларов в год. В Аргентине годовой объем про-
даж приближается к одному миллиарду долларов. 

Объем продаж в странах ЕС (Германия, Италия 
и Франция) превысил 2 млрд. долларов в год. С 
помощью сетевого маркетинга в Испании прода-
ется продукция на сумму свыше 700 млн. долла-
ров США, в Австрии – 300 млн., Швеции и Фин-
ляндии – на несколько сотен миллионов. В дру-
гих странах европейского континента наблюда-
ется следующая картина: в Швейцарии объем 
сетевых продаж составляет 200 млн., Норвегии –
порядка нескольких сотен миллионов, а в Вели-
кобритании – 1 млрд. долларов3.

Объем продаж в Южной Африке равняется 
400 млн. долларов США. 

Более 30 компаний сетевого маркетинга нача-
ли публично продавать свои акции в Америке и 
по всему миру. Эти компании соответствуют жест-
ким требованиям, предъявляемым биржами, что 
в большей степени подтверждает надежность ин-
дустрии. Еще больше компаний готовятся к тому, 
чтобы выйти на публичный рынок ценных бумаг. 
В странах с переходной экономикой сетевой мар-
кетинг стал уже профессией  21-го века. Стреми-
тельное развитие этой индустрии малого бизнеса 
происходит и в странах Восточной Европы (Сло-
вения, Польша, Чехия и Венгрия и др.).

 В России МЛМ бизнес развивается  более 
20 лет. За это время около 4 миллионов людей 
стали партнерами около 300 компаний. 

Россия впервые встретилась с сетевым марке-
тингом в 1989 году в городе Новосибирск. Имен-
но там появились первые дистрибьюторы ком-

3 РЯВКИН, А.Ю.: Горячий айсберг 2011 или МЛМ 
наизнанку, Токмас-Пресс, 2011 –419с.

пании «Herbalife», чья продукция быстро рас-
пространилась по всей стране.

В России MLM начал развиваться на «пустом 
месте». В погоне за быстрыми и большими зара-
ботками к MLM присоединились тысячи людей, 
которые даже не вникли в сущность и стратегию 
данного бизнеса. В России появились зарубежные 
компании австрийский Save-Invest (страховые по-
лисы), Avon, Amway.  Faberlic,  Enrich, Mary Kay, 
Orifl ame, Vision, Zepter.  На данный момент они за-
нимают лидирующие позиции в рейтинге успеш-
ных сетевых компаний России. Позднее стали воз-
никать и отечественные сетевые фирмы - Вита-
макс, Мирра-Люкс, Преображение и др.4

Аналогичные компании по сей день ведут 
активную деятельность и в Молдове. Многоу-
ровневый маркетинг приобрел в нашем регио-
не особую популярность, поскольку что в отли-
чие от развитых западных стран, здесь практи-
чески не существует каких-либо серьезных аль-
тернативных возможностей для населения. Од-
нако мнение экспертов и людей о Сетевом мар-
кетинге разное: от позитивного до пренебрежи-
тельного. В связи с этим целью нашей статьи яв-
ляется раскрытие теоретических аспектов Сете-
вого маркетинга: сущность, принципы, возмож-
ности и перспективы его развития, которые мо-
гут использовать производители своей продук-
ции и клиенты разных секторов экономики.

На сегодняшний день в мире существует три 
основных типа бизнес–систем: Традиционные 
корпорации, Франчайзинговые компании и Сете-
вой маркетинг.5

Каждый из типов бизнеса имеет свои преиму-
щества и недостатки, однако они практически
выполняют ту же роль. При правильном управ-
лении каждая система обеспечивает огромные
прибыли и от владельца не требуется больших 
физических усилий.

 ▪ Традиционные корпорации развивают 
собственные системы. 

 ▪ Франчайзинговые компании - это покупка 
готовой системы. Он представляет собой 

4 МАСЛОВСКИЙ, Е.Н. Cетевой маркетинг в Pоссии/ 
Е.Н. Масловский //МЛМ-Перспектива. 2003,.№5, С.10-11.
5 Барбер Д. Сетевой маркетинг; Руководство для 
начинающих; перевод с англ. В.Н. Егорова. М.: ФАИР - 
ПРЕСС, 2000. - 192 с. 
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дуплицируемый  бизнес-систему, обычно с 
зарегистрированным патентовым названием 
и изделием, которые люди узнают и доверяют. 
Известны в мире такие франчайзеры, как: «Мак 
Дональдз», «Пицца Хат».

 ▪ Сетевой маркетинг (покупка и становление 
частью готовой системы). Сетевой маркетинг 
дает людям уже существующую готовую 
бизнес - систему, в которой имеется потенциал 
для создания ещё большего. Данная система 
пробуждает человека вести свой собственный 
бизнес без необходимости проходить все 
длинные этапы обучения. 

Индустрия сетевого маркетинга состоит из 
трех основных частей: 

1. Продукция. Новая компания создается 
именно для того, чтоб производить какой-либо 
продукт, а уже потом распространять его с 
помощью принципа прямых продаж;

2. Концепция сетевого маркетинга, то есть 
принцип прямых продаж; 

3. Люди дистрибьюторы, информационные 
спонсоры и целая вереница “лидеров”; 

Все составляющие взаимосвязаны друг с дру-
гом и составляют основу качественной компа-
нии сетевого маркетинга. 

Основные способы продвижения продукции 
представлены на рисунке 1.

Сущность сетевого маркетинга, отличие от 

других разновидностей систем бизнеса. Тер-
мин «Multi-Level Marketing» переводится на рус-
ский язык словосочетаниями «многоуровневый 
маркетинг» или «многоступенчатый маркетинг». 
Английская аббревиатура этого слова – МLМ. По-
нятие «cетевой маркетинг» и «многоуровневый 
маркетинг»  синонимы.  «Маркетинг»  озна-
чает доставку товаров или услуг от производите-
ля к потребителю. Многоуровневый маркетинг  
термин, которым в 70-х годах прошлого века ста-
ли называть особую систему распространения 
товаров и услуг, связанную с особой системой 
вознаграждения за эту работу. Название много-
уровневый маркетинг описывает план компен-
саций с выплатой комиссионных за продажи на 
нескольких уровнях вниз по вертикали структу-
ры организации. В 80-х годах система получила 
новое название – Network Marketing, то есть Се-
тевой маркетинг, но суть ее от этого не измени-
лась. Система к этому времени заняла прочное 
место в мировой экономике, имея ежегодные 
обороты в несколько десятков миллиардов дол-
ларов и много миллионов участвующих в этой 
индустрии людей.

Рис.1. Основные способы продвижения продукции
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Сущность сетевого маркетинга, отличие от 

других разновидностей систем бизнеса. Тер-
мин «Multi-Level Marketing» переводится на рус-
ский язык словосочетаниями «многоуровневый 
маркетинг» или «многоступенчатый маркетинг». 
Английская аббревиатура этого слова – МLМ. По-
нятие «cетевой маркетинг» и «многоуровневый 
маркетинг»  синонимы.  «Маркетинг»  озна-
чает доставку товаров или услуг от производите-
ля к потребителю.

Многоуровневый маркетинг  термин, кото-
рым в 70-х годах прошлого века стали называть 
особую систему распространения товаров и 
услуг, связанную с особой системой вознаграж-
дения за эту работу. Название многоуровневый 
маркетинг описывает план компенсаций с вы-
платой комиссионных за продажи на несколь-
ких уровнях вниз по вертикали структуры орга-
низации. В 80-х годах система получила новое 
название – Network Marketing, то есть Сетевой 
маркетинг, но суть ее от этого не изменилась. 
Система к этому времени заняла прочное ме-
сто в мировой экономике, имея ежегодные обо-
роты в несколько десятков миллиардов долла-
ров и много миллионов участвующих в этой ин-
дустрии людей.

Карл Ренборг, основатель Сетевого марке-
тинга, называл его «маркетингом по рекомен-
дации». На сегодняшний день в мировой лите-
ратуре имеются разные определения сетево-
го маркетинга: «Сетевой маркетинг  это любой 
маркетинговый метод, который позволяет од-
ним независимым коммерческим представите-
лям принимать на работу других коммерческих 
представителей и извлекать комиссионные из 
торговых сделок, привлеченных коммерческих 
представителей»6. 

«Многоуровневый (сетевой) маркетинг  это 
продажи товаров потребителям, которые 
осуществляются дистрибьюторской сетью, 
организуемой дистрибьютором методом 
рекрутирования (спонсирования)»7. 

6 По Р. Третья волна: Новая эра в сетевом маркетинге. 
М.:“Полигон”, 2000.
7 ОДИНЦОВ, C. Правовое регулирование деятельности  
дистрибьютора в сфере многоуровневого сетевого 
маркетинга. - М.:Изд-во “Бином” 1999.

«МLМ  это система продвижения товаров 
или услуг от человека к человеку путем личных 
рекомендаций»8. 

«Термин «многоуровневый маркетинг» объ-
единяет разновидности бизнеса, рост которых 
основывается на формировании новых уровней 
или направлений развития, в которых принима-
ют участие люди, действующие самостоятель-
но и независимо (сами приглашающие к сотруд-
ничеству других людей). Кадровыми вопросами 
в данном случае занимается не компания, а от-
дельные люди, действующие по своей собствен-
ной инициативе» 9. 

 «Многоуровневый (или сетевой) марке-
тинг представляет собой систему, при которой 
компания-производитель распространяет свои 
товары или услуги через сеть независимых аген-
тов (предпринимателей). Эти агенты, в свою оче-
редь, привлекают других людей для распростра-
нения товаров или услуг»10. 

«Многоуровневый маркетинг означает непо-
средственную поставку товаров или услуг от 
производителя к потребителю через сеть дис-
трибьюторов 11. 

В широком смысле слова – многоуро-

вневый (сетевой) маркетинг - это система про-
движения товаров или услуг от производителя к 
потребителю через сеть независимых дистри-
бьюторов, которые получают вознаграждение, 
зависящее от объема закупаемой ими продукции, 
имеют возможность привлекать к распростра-
нению товаров других людей и получать комис-
сионное вознаграждение, зависящее от объемов 
продукции, закупленной этими людьми12. 

Сущность сетевого маркетинга заключает-
ся в том, что товар, производимый какой-либо 
компанией, распространяется не через магази-
ны, а из рук в руки с помощью независимых рас-
пространителей (дистрибьюторов). Распростра-

8 СИДОРОВ, И.  Трамплин успеха.- М.: Lisan Group, 1999.
9 БАРБЕР, Д. Сетевой маркетинг; Руководство для 
начинающих; перевод с англ. В.Н. Егорова. М.: Фаир - 
Пресс, 2000. - 192 с.
10 РОЛЛЕР, Д. Как зарабатывать много денег, занимаясь 
многоуровневым маркетингом.- “ Эрбиния, 1998.
11 ШРАЙТЕР, Т. Турбо MLM. М.:“Полигон”, 1999.
12 СИНАМАТИ, А. MLM. Путь к успеху.- М.:”Хорошие 
новости,” 2001
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нители приобретают товар у компании по опто-
вой (дистрибьюторской) цене и предлагают его 
другим людям. В качестве вознаграждения, кро-
ме разницы между оптовой и розничной ценой, 
дистрибьютор получает от фирмы определен-
ное комиссионное вознаграждение.

Дистрибьютор имеет также возможность при-
влекать к распространению товара других лю-
дей. Эти люди также подписывают соглашение с 
компанией, самостоятельно занимаются распро-
странением товара, в свою очередь привлекают 
других людей. Каждый дистрибьютор получает 
от компании определенный процент комисси-

онного вознаграждения от объема закупок, сде-
ланных людьми, которых он привлек к сотруд-
ничеству с компанией. Основная задача компа-
нии - регулярно снабжать каждого дистрибью-
тора продукцией и выплачивать комиссионное 
вознаграждение. 

Таким образом, суть многоуровневого марке-
тинга проста: необходимо пользоваться продук-
цией, которая нравится, и рекомендовать другим 
людям делать то же самое, получая это деньги.

Сетевой маркетинг  идеальный бизнес, кото-
рый характеризуют следующие основные черты 
( рисунок 2):

Рис. 2. Основные черты сетевого маркетинга

В MLM интересы руководителей и рядовых 
сотрудников компаний сливаются воедино, по-
скольку система оплаты труда и условия ка-
рьерного роста не просто стимулируют заин-
тересованность верхних уровней в успешной 
работе низших, но также поставлены в стро-
гую математическую зависимость друг от дру-
га. Здесь каждый вышестоящий «начальник» 
старается, чтобы нижестоящий «подчиненный» 
быстрее занял его место, поскольку это- един-
ственный способ самому продвинуться наверх 
и зарабатывать больше. Число мест наверху не 

ограничено, как неограниченны и перспективы 
финансового роста для каждого, приходящего в 
сетевую компанию.

 Сетевой бизнес  отношения между дистри-
бьютором и компанией  это материальное и 
динамичное партнерство, где компания  обе-
спечивает всё: изделие и упаковку, научно-
исследовательскую деятельность, финансирова-
ние, финансовое управление, выполнение юри-
дических и правовых норм, обработку данных и 
выплату вознаграждений, прием заказов, созда-
ние и производство информационных материа-
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лов по продукции и маркетингу, закупки и про-
изводство, лидерское обучение и т.п.

Сетевой маркетинг (МЛМ) является системой 
сбыта на законных основаниях, которая позво-
ляет потребителям стать распространителями 
и создавать новые уровни  сети. При этом все 
сети участвуют в прибыли своей дистрибьютор-
ской сети и низлежащих сетей. 

Сетевой маркетинг представляет собой си-
стему продаж товаров и распространения услуг. 
Это означает, что сначала эти товары или услуги 
кто-то должен произвести (организовать), на что 
требуются большие вложения денег.

При классических продажах мы встречаемся с 
товаром на полке магазина. В цену товара, поми-
мо производственных затрат, включены также за-
траты на маркетинговые исследования, рекламу, 
транспортировку, складирование, торговая над-
бавка, которая идет на содержание самого мага-
зина и оплату его работников. В цену включается 

также и прибыль всех звеньев этой цепочки, поэ-
тому на выходе розничная цена в несколько раз 
превышает себестоимость товара.

В Сетевом маркетинге бизнес осуществляет-
ся по-другому. Есть MLM- компании, сами произ-
водящие товар, а есть брокеры, занимающиеся 
только продажами. В обоих случаях фирма - про-
изводитель не тратит денег на рекламу и марке-
тинг, так как эти функции выполняют сами дис-
трибьюторы. В традиционном бизнесе эти затра-
ты могут достигать 40% в отпускной цене товара. 
Сокращаются и расходы в других звеньях цепи 
от производителя до потребителя (отсутству-
ет потребность в магазине, продавцах и другом 
персонале). Таким образом, достигается весьма 
существенная экономия, которая и выплачива-
ется сетевой структуре в качестве комиссионно-
го вознаграждения.

Сетевой  маркетинг  имеет ряд преиму-

ществ перед другими  формами  бизнеса:

Отличие сетевого маркетинга от финан-

совой пирамиды.

Практически любая организация (государ-
ство или кампания) имеет форму пирамиды со 
многими уровнями. Суть заключается не в слове 

«пирамида», а в том оттенке, который приобре-
ло это слово в новых общественно - экономиче-
ских условиях.

«Финансовая пирамида  это структура, в ко-
торой вознаграждение выплачивается ранее 
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вступившим (полностью или частично) из взно-
сов вступивших позднее. В Сетевом маркетинге 
дистрибьюторы получают деньги только от реа-
лизации товаров. Деньги для выплаты комисси-
онных у компании появляются только тогда, ког-
да он осуществляет реальное продвижение сво-
его товара к клиентам. Когда конкретный чело-
век, не являющийся дистрибьютором, достанет 
из кармана конкретные деньги и купит у дистри-
бьютора то, что ему реально нужно по жизни. 
Все остальное  пирамида.

То есть, каждый предыдущий получает свою 
прибыль за счет последующего. Нетрудно сооб-
разить: такая пирамида рухнет в тот самый день, 
когда никто в эту фирму больше не придет,  до-
пустим, там перебывала уже вся страна, или все 
вдруг разом, наконец, поумнели. А в многоу-
ровневом маркетинге дистрибьюторы получа-
ют деньги только в том случае, если они  про-
двигают конкретный товар, и если те люди, кото-
рых они привлекли в свой бизнес, делают то же 
самое»13. 

 «В многоуровневом маркетинге, в отличие 
от пирамиды, каждый начинает снизу, каждый 
может создать свою сеть, работа которой мо-
жет оказаться даже во много раз успешнее биз-
неса его спонсора» 14.

 В сетевом маркетинге каждый человек полу-
чает ту сумму комиссионного вознаграждения, 
которая ему полага ется по маркетинг-плану, и 
платят ему не нижестоя щие дистрибьюторы, а 
компания.

Сетевой маркетинг многие  отождествля-
ют с “пирамидами”, не понимая сути  пирамид. 
Структурно все успешные бизнес  системы яв-
ляются пирамидами. Разница состоит, что веду-
щие корпорации типа “Дженерал Моторс”, “ IBM”, 
“ Maйкрософт” не созданы для продвижения лю-
дей (кадрового потенциала). Они созданы только 
для  обогащения вершины пирамиды, то есть  де-
лают богатых ещё  богаче. В бизнес- системах пи-
рамида перевернута. Цель Сетевой компании 
не удерживать людей в должности менеджера 
по продажам или секретаря. Успех любой Сете-

13 ФЕЙЛЛА, Дон. Десять уроков на салфетках.- 
Новосибирск: ”Экор”,1997.
14 ФЕЙЛЛА, Дон. Десять уроков на салфетках.- 
Новосибирск: ”Экор”,1997. 

вой кампании зависит от продвижения  людей к 
вершине. Успешная, надежная, честная Сетевая 
компания  на самом деле корпорация Инфор-
мационной Эпохи. Данная система создана, что-
бы продвинуть людей и предоставить им личную 
и финансовую свободу.

    На первый взгляд сходство между ними ве-
лико. Однако есть «лакмусовая бумажка»,  это 
наличие реального товара, за продажу которого 
и оплачивается вознаграждение. Если же день-
ги платят лишь для привлечение новых членов, 
вносящих в компанию свои взносы  налицо ти-
пичная финансовая пирамида. В России их было 
немало  «Титан», «Астран», «Атлантида». Некото-
рые продолжают функционировать  до сих пор.

Пирамиды могут быть простые или скрытой 
формы. Простые пирамиды напоминают цепные 
письма. Значительно тяжелее распознать  скры-
тую пирамиду. Все пирамиды вводят людей в за-
блуждение своей схожестью с Сетевым марке-
тингом. Происходит процесс выуживания де-
нег под фантастически привлекательные схемы, 
проекты, возможности, услуги, скидки   и т. п.

Примером незаконных пирамид могут слу-
жить клубы, которые предлагают сомнитель-
ного качества услуги или продукты, используя 
скидки, т.е. так называемые “Дисконтные клу-
бы”. Большинство обманутых утверждали, что 
их просто ввели в заблуждение. Однако тысячи 
людей, вкладывая деньги понимали, что играют 
в азартные игры пирамидального типа. Многие 
играли для того, чтобы собрать начальный капи-
тал на открытие своего малого бизнеса, при этом 
расcчитывали на быстрый и большой доход.

Пирамида  это структура, в которых большое 
количество людей внизу платят деньги тем немно-
гим, что находятся на её вершине. Каждый новый 
участник платит за возможность оказаться бли-
же к верхушке и получать деньги с присоединив-
шимся. Пирамида может прекратить свое суще-
ствование очень быстро, и добраться до верши-
ны станет мечтой. Для получения каждым участ-
ником своего дохода, необходим неисчерпаемый 
источник новых участников. В реальной ситуа-
ции количество новых участников ограничено и 
каждый новый уровень имеет меньше шансов на-
брать достаточное количество новых участников 
и больше шансов потерять твои деньги. 



| 63 

Основные характеристики пирамид: все они 
прозрачны, носят мошеннический характер и 
незаконны. Для распознавания скрытой пирами-
ды необходимо знать следующие ключевые осо-
бенности:

1. Финансовый вопрос (сколько денег необхо-
димо вложить). Если эта сумма во много раз пре-
вышает сто-двести долларов   возможно, это 
пирамида. Однако, это не значит, что все компа-
нии, имеющие большой первоначальный взнос, 
являются пирамидами. Некоторые Сетевые ком-
пании  продают дорогую  продукцию – бытовую 
технику, страховки и т. д

2. Использование взамен денег ценных бумаг, 
например, вексель или сертификат, не имеющий 
хождения за пределами компании. Это  пира-
мида. Если же вы всё-таки получаете на руки не-
что, похожее на товар, то задайте следующий во-
прос. За сколько этот товар можно продать на 
открытом рынке? И смогу ли я окупить вложен-
ные в товар средства, даже если я не получу ни 
одной копейки сетевых комиссионных? Если вам 
не удается продать товар хотя бы за ту цену, за 
которую вы его купили, или окупить свое вложе-
ние простым использованием этого товара для 
себя, то это  пирамида.

3. Наличие клиентов (очень важный отличи-
тельный признак). Если единственными (или 
преимущественными) потребителями продук-
ции компании являются сами её работники  это 
замаскированная пирамида. Пирамида не заин-
тересована в продвижении продукта к конечно-
му потребителю.

4. Выплаты комиссионных  работникам ком-
пании. Если компания заявляет, что вы только 
однажды покупаете товар и вам для дальней-
шего успеха ничего не надо делать  это при-
знак пирамиды. Если есть хоть малейшее подо-
зрение, что деньги, выплачиваемые работникам, 
полностью или частично берутся из вступитель-
ных взносов новых работников, проверьте его. 
Если это подтвердится  это пирамида. 

Деньги для выплаты комиссионных своим 
дистрибьюторам появляются только в том слу-
чае, когда осуществляется реальное продвиже-
ние своего товара к клиентам. 

В Сетевой маркетинге дистрибьюторы ответ-
ственны за маркетинг и продажу изделий, услуг 

и обеспечение клиента сервисной поддержкой 
(за это компании платят  деньги). Деньги от сдел-
ки (кроме непосредственного продавца) полу-
чают его прямой спонсор, спонсор этого спонсо-
ра и так далее, до самого верха структуры. Если 
продаж мало, то и вознаграждение будет незна-
чительным, так как распределяется только ре-
ально заработанная сумма и только между стро-
го очерченным кругом лиц. Условия оплаты рас-
считаны математически и заложены в компью-
терную программу. Наибольшую часть комиссии 

получает сам продавец, а спонсоры имеют не-
значительные проценты от суммы сделки. 

Доходы в компаниях сетевого маркетинга, в 
отличие от традиционного бизнеса, формируют-
ся не только за счет собственного труда, но и за 
счет усилий многих людей, которые благодаря 
дистрибьюторам присоединились к этому биз-
несу. Дистрибьютор получает свои доходы даже 
в том случае, если он заболел или  отправился в 
отпуск. 

Существует несколько типов компенсацион-
ных планов, которые используют разные сете-
вые компании для вознаграждения своих дис-
трибьюторов. 

Сбалансированный компенсационный план 
создает реальную возможность, с одной сторо-
ны, хорошо зарабатывать уже на начальном эта-
пе бизнеса, с другой – создает стимулы для рас-
ширения  и углубления сети дистрибьюторов, 
что гарантирует высокие доходы лидерам. К при-
меру, компенсационный план одной из ведущих 
молодых сетевых компаний в основном состо-
ит из двух систем вознаграждения: Малтиплекс 
и Аффинити. При вложении определённых уси-
лий со стороны дистрибьютора компания гаран-
тирует продвижение по рангам карьерной лест-
ницы, а также получение доходов одновремен-
но из нескольких источников.

Для вознаграждения лидеров компания ис-
пользует специальную систему, в которую вклю-
чены дополнительные виды финансового по-
ощрения за эффективный труд и преданность 
компании. Наиболее популярными являются ав-
томобильные и жилищные бонусы, которые ком-
пании выплачивают своим успешным дистри-
бьюторам за приобретенный ими новый автомо-
биль или дом (квартиру), а также отпуск за счет 
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компании. Данные виды поощрений являются 
элитными и указывают особый статус такого ли-

дера. Критерии оценки сетевой компании пред-
ставлены на  рисунке 3:

Рис. 3. Критерии оценки сетевой компании

Ведущие мировые сетевые компании: 
Shaklee Corporation (1956 ) Ежегодные рознич-
ные продажи компанией диетических добавок, 
средств индивидуальной гигиены, хозяйствен-
ных средств для дома и систем очистки воды до-
стигли приблизительно 500 миллионов долла-
ров. Аmway Corporation (1959). Компания дела-
ет акцент на экологической безопасности про-
дукции, её способности к “биологическому раз-
ложению” после её использования. У компании 
большой ассортимент: чистящие средства, мод-
ные товары, продукты для здоровья, средства, 
модные товары, продукты для здоровья, сред-
ства для контроля над весом, автокосметику, эн-
циклопедии, водяные фильтры и многое другое.

Сетевой маркетинг важен для стран с пере-
ходной экономикой по следующим причинам:

• Сетевая индустрия обеспечивает выпол-
нение определенных цивилизованных стандар-
тов: изучение рынка, продвижения на этот рынок 

качественных товаров и грамотного их распреде-
ления. 

• С его помощью можно сформировать 
множество мелких торговых сетей, состоящих из 
мини предпринимателей. Эти сети могут успеш-
но работать, ориентируясь на самые разные со-
циальные слои потребителей.

• С помощью сетевого маркетинга можно 
решить многие важные проблемы нашего обще-
ства: занятость населения, повышения его жиз-
ненного уровня, устранение психологических 
проблем населения, связанных с неуверенно-
стью в будущем. 

• Сетевой маркетинг  это не просто тор-
говля и производство. Это – целый комплекс 
действий, целая система, позволяющая продук-
ции цивилизованным путем дойти до потреби-
теля. 

Сетевой бизнес (как и любой другой) имеет 
несколько этапов развития  (рисунок 4). 
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Рис. 4. Этапы развития сетевого бизнеса 

 ▪ Зарождение. Компания только вышла на 
рынок. Она создает ассортимент продукции, 
набирает первых дистрибьюторов и клиентов.

 ▪ Бурный рост. Сеть дистрибьюторов растет 
в геометрической прогрессии, а вместе с ней и 
количество клиентов.

 ● Стабильность. Компания пережила свой 
расцвет, имеет товарооборот на миллионы дол-
ларов, огромное количество клиентов и дис-
трибьюторов, а также хорошую репутацию. Она 
много лет на рынке, что гарантирует безопас-
ность вашего бизнеса, однако бурного роста 
ждать не следует. Безусловно, это не означает 
невозможность зарабатывать хорошие деньги, 
однако можно построить отличную команду при 
затрате больше усилий при наименьшем риске.

Перспективы развития сетевого марке-

тинга в ХХI cтолетии

«Многоуровневый маркетинг станет основным 
направлением в области общего маркетинга в те-
чение следующего десятилетия. Сетевая система 
распространения будет применяться к больше-
му количеству товаров и услуг. В будущем сетевой 
маркетинг станет ведущей системой в маркетин-
говых инвестициях, страховках, недвижимости, 
путешествиях. По мере того, как все возрастаю-
щее количество людей будет набирать опыт в ра-
боте подобного рода, ими будут открываться все 
новые и новые области для его применения15. 

15 РОЛЛЕР, Д. Как зарабатывать много денег, занимаясь 
многоуровневым маркетингом.- “ Эрбиния, 1998.

Сетевой маркетинг будет стандартным ин-
струментом, используемым каждой отраслью 
промышленности. В XXI веке сетевой маркетинг 
становится очень простым: практически любой 
человек будет иметь возможность заниматься 
этим бизнесом в любом месте. Этому, безуслов-
но, в огромной степени способствует Интернет, 
развивающий взаимные отношения, которые 
сильно увеличат силу каналов сетевого марке-
тинга.  Сейчас Интернет является мощным сред-
ством для передачи информации, обучения и 
администрации операций. Устная коммуника-
ция является мощным средством влияния на от-
ношение и поведение людей. Поэтому сетевой 
маркетинг и Интернет представляют собой опти-
мальную  комбинацию.

Сетевой маркетинг и Интернет

Сетевому маркетингу сегодня уже более 50 
лет. В течение первых 40 лет он почти не менял-
ся. С начала это был очень простой бизнес: про-
дажа продукции (демонстрация экземпляров 
или по каталогу) и спонсирование людей (при-
глашение их принять участие в презентации 
маркетингового плана).

В 21 веке Сетевой маркетинг бурно развива-
ется, используя инновационные формы, и, пре-
жде всего, через Всемирную Паутину. Интернет 
дает возможность продавать различную продук-
цию через электронные магазины и расширять 
свою дистрибьюторскую сеть при помощи ре-
кламы и взаимодействия в режиме онлайн.
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Оборот электронной коммерции состав-
ляет сотни миллиардов долларов. Однако на 
пути электронной коммерции в России и быв-
ших странах СНГ имеются некоторые серьез-
ные барьерые.16 Во-первых, – это отсутствие на-
дёжных платёжных систем (после августовского 
кризиса доверие к банковским структурам вос-
станавливается очень медленно, кредитные кар-
ты имеет меньше одного процента населения. 
Во-вторых, быстрая и гарантированная достав-
ка продукции с определённым сервисом.  При 
этом каждый электронный магазин должен соз-
давать свою собственную службу доставки, что 
является затратным. 

Сама концепция сетевого маркетинга преду-
сматривает доставку и индивидуальное обслу-
живание клиентов с помощью широко постро-
енной сети независимых дистрибьюторов, ко-
торые и осуществляют все расчеты с клиентом. 
Здесь необходимость в громоздкой платёжной 
системе отпадает, обеспечивается высокий уро-
вень сервиса и послепродажное обслуживание. 
Дистрибьютор в такой деятельности заинтере-
сован морально и материально. 

С помощью Интернет–технологий появи-
лась возможность построения сети независи-
мых дистрибьюторов. Это  создание собствен-
ного сайта17, работа в новостных группах, e-mail 
почта, общение в чатах и многое другое. Сейчас 
Интернет для всех является эффективным и 
простым методом, который позволяет в полной 
мере воспользоваться всеми его преимущества-
ми (интерактивностью, мультимедийностью, ши-
рочайшим охватом аудитории различных стран, 
направленностью на конкретную аудиторию). 

 Сетевые компании  тесно связаны с Интер-
нетом, поскольку Интернет переживает настоя-
щий бум во всем мире. Каждые 24 часа в Глобаль-
ной Сети появляются 7 млн.  страниц. Все боль-
ше и больше крупных компаний обращают свой 

16 УСПЕНСКИЙ, И. В. Энциклопедия Интернет - бизнеса — 
СПб.: Питер,  2001 г.
17 ЕВДОКИМОВ, Н.В. Основы контентной оптимизации. 
Эффективная Интернет-коммерция и продвижение 
сайтов в Интернет.- Киев, Вильямс, 2007. 160 с.

взор на этот новый, сравнительно малоизучен-
ный сегмент рынка. Миллиарды долларов инве-
стируются в так называемую «новую экономику». 
Акции интернет-компаний стремительно растут 
в цене. Аналитики в области сетевого маркетин-
га предсказывают, что в будущем без использо-
вания Интернета делать бизнес будет просто не-
возможно18. 

Какое же влияние оказывает Интернет на 

Сетевой Маркетинг в 21 веке?

На сегодняшний день существуют две поляр-
ные точки зрения, связанные с Сетевым Марке-
тингом и Интернетом. Первой придерживают-
ся сетевики, которые утверждают, что будущее 
за Интернет, поскольку Сетевой Маркетинг 
бизнес общения. Интернет является мощней-
шим коммуникативный инструмент, позволяю-
щий эффективно осуществлять поиск новых де-
ловых партнеров и клиентов, а также обучать и 
информировать уже существующих. Предста-
вители противоположного взгляда считают, что 
Интернет-коммерция, предоставляющая нео-
граниченный ассортимент продуктов и услуг по 
максимально низким ценам, приведет к краху 
Сетевого Маркетинга. Мы полагаем, что право-
мерны обе точки зрения.

Влияние Интернета на Сетевой Маркетинг вы-
зовет трансформацию компаний, работающих 
на этом рынке. Безусловно, что компаний, ко-
торые не проявят гибкость и не начнут исполь-
зовать Мировую Паутину в качестве основно-
го инструмента своей деятельности, будут обре-
чены на вымирание. Останутся сильнейшие се-
тевые компании, которые смогут адаптировать-
ся к стремительно меняющимся экономическим 
условиям и выстроить новую модель Сетевого 
Маркетинга. Современная модель должна  осно-
вываться на стратегиях Интернета и принципах 
электронной коммерции. 

Преимущество использования Интерне-

та перед стандартными методами в сетевом 

маркетинге: 

18 Сетевой Маркетинг и Интернет: настоящее и будущее 
http://ref.rushkolnik.ru/v58147/
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Инновационные элементы в  Сетевом мар-

кетинге

 Презентации и семинары уже активно и эф-
фективно практикуют on-line многие сетевые 
компании компании, при этом дистрибьютор 
может находиться в доме.

Автоматическая почтовая рассылка, к приме-
ру, на SmartResponder.ru, фильтрует аудиторию, 
оставляя только ключевых клиентов. В результа-
те на email, телефон или skype  поступают толь-
ко те сообщения, которые уже заинтересовали в 
продукте пользователей.

 Сейчас эффективными являются в Интернете  
возможности подписки на трансляцию обнов-
лений сайта через RSS-каналы,  которые стали 
очень  популярными. Суть заключается в том, что 
пользователю, попавшему на сайт  дистрибью-
тора представляется возможность получать ав-
томатически новое на свой почтовый ящик или 
RSS-ленту. Для необходимо только  ввести свой 
email. Для владельца сайта это еще один способ 
фильтрования аудитории и получение, вслед-
ствие этого, потенциальных партнеров или кли-
ентов.

Информация в интернете о сетевом бизнесе 
теперь может принимать любые форматы, кото-
рые удобны для клиентов и посетителей: видео 
формат, аудио, или текст с изображениями. 

Век технологий предлагает новые методы ре-
крутинга в сетевом маркетинге  построение 
сети в различных регионах, не выходя при этом 
из своего офиса или квартиры.

 Сейчас возможны два варианта развития 

сетевого маркетинга. Личный сайт в Интер-

нете будет использоваться для передачи инфор-
мации своим дистрибьюторам, которых нашли 
офлайн, т.е вне Интернета, а также для привлече-
ния новых партнеров и клиентов из Интернета, 
увеличивать товарооборот компании.

 Интернет является мощным средством для 
передачи информации, обучения и администра-
ции операций. Устная коммуникация являет-
ся мощным средством влияния на отношение и 
поведение людей. Поэтому сетевой маркетинг 
и Интернет представляют собой оптимальную  
комбинацию.

Изменения коснулись основных функций 
(продажи продукта и спонсирования людей), а 
также методов их осуществления. Многие по-
прежнему продают выборочно или по катало-
гам. Однако клиенты получили дополнитель-
ную возможность покупать напрямую от ком-
пании, делая заказ по бесплатной телефонной 
линии или по факсу. Компании сетевого марке-
тинга 21 века имеют в своем распоряжении ау-
дио- и видеокассеты, помогающие продавать 
продукт, многие начинают осваивать возможно-
сти предложения каталогов через компьютер-
ный «online» сервис. 

Сетевой маркетинг (МЛМ или готовый бизнес) 
это самый доступный для большинства людей 
способ создать свой самовоспроизводящийся 
денежный механизм, который через некоторое 
время начинает работать независимо отучаст-
ника данного бизнеса.

Сетевой маркетинг 21 века как бизнес значи-
тельно усложнился, и в нем произошли серьез-
ные изменения, в основном  касательно мето-
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дов их осуществления. Так, наряду с выбороч-
ной продажей или по каталогам, клиенты полу-
чили дополнительную возможность покупать 
напрямую от компании, делая заказ по бесплат-
ной телефонной линии или по факсу. Компании 
сетевого маркетинга сегодняшнего дня име-
ют в своем распоряжении аудио- и видеокассе-
ты, которые помогают им продавать продукт. А 
большинство дистрибьюторов начинают осваи-
вать возможности предложения каталогов через 
компьютерный «online» сервис19.

Однако самые большие изменения претер-
пело спонсирование. Так, если несколько деся-
тилетий назад эффективными считались персо-
нальные и групповые презентации, то в настоя-
щее время их заменили  телеконференции, спут-
никовая связь, заказы по факсу, рекрутирование 
через компьютерные системы, адресная рассыл-
ка, презентации через средства массовой ин-
формации, видео- и аудиозаписи. 

В недалеком будущем полагаем, что сохранит-
ся та же тенденция  технологии все больше за-
менят персональные усилия20. Возможно, каж-
дый будет вовлечен в сетевой маркетинг, а  ком-
пании и дистрибьюторы МЛМ будут объединены 
через интерактивное телевидение. Клиент смо-
жет заказать любой продукт, включив телеви-
зор, набрав код своей компании, выбрав желае-
мый продукт, проведя свою кредитную карточку 
через считывающее устройство. Необходимый 
продукт будет доставлен домой на следующий 
день. Спонсирование будет осуществляться как 
в интерактивном, так и виртуальном варианте.

Выводы

1. Сетевой маркетинг  это способ распро-
странения товара, бизнес, т.е. система продви-
жения товаров или услуг от производителя к по-
требителю через сеть независимых дистрибью-
торов. Доход компании зависит не от привлече-
ния новых членов, а от товарооборота.

2. Сетевому маркетингу уже свыше 50 лет. В 
течение первых 40 лет данный вид бизнеса поч-

19 ПАРАБЕЛЛУМ, А., МРОЧКОВСКИЙ, Н.С., КАЛАЕВ, В.Ю. 
Социальные сети. Источники новых клиентов для бизнеса, 
Из-во: Питер, 2013. 176с,  ISBN: 978-5-496-00219-6.
20 ВАСИЛЬЕВ, Г.А., ЗАБЕГАЛИН, Д.А. Электронный бизнес. 
Реклама в Интернете, М.: Юнити-Дана. 2008. – 184 с.

ти не менялся. Поэтому в будущем, в связи со 
сложной экономической ситуацией, трудностя-
ми, связанные с переходным периодом в эконо-
мике развивающихся стран (рост цен, закрытие 
убыточных предприятий, массовые увольнения 
и безработица и т. п) большее число людей будет 
обращаться к сетевому маркетингу, как к реаль-
ным  возможностям заработать деньги, получить 
новые навыки и добиться успеха. 

3. Данный вид маркетинга основался в США, 
но со временем стал достоянием всей общече-
ловеческой культуры. Сетевой маркетинг в тече-
ние многих лет эволюционировал и в современ-
ной экономике превратился в мощный бизнес 
на современном рынке. В ближайшем будущем 
индустрия Сетевого маркетинга достигнет кри-
тической массы, что предвещает не только стре-
мительный рост, но и огромные прибылию.

4. Риск в сетевом маркетинге сравнительно 
невелик, а возможности достаточно большие. 
Позиции индустрии сетевой маркетинга как 
мощного и эффективного канала распростране-
ния продукции и услуг становятся прочнее. Сете-
вой маркетинг предлагает прекрасные возмож-
ности предпринимательства для новых профес-
сионалов его активно используют в продвиже-
нии произведений искусств. 

5.  Несмотря на полное отсутствие норматив-
ной базы и негативное общественное мнение, 
MLM, в силу именно объективных причин, полу-
чил свое бурное развитие в развитых странах, а 
затем и в странах ближнего зарубежья.

6. Сетевой маркетинг 21 века будет предла-
гать прекрасные возможности предпринима-
тельства для новых профессионалов. Индустрия 
сетевого маркетинга привлекательна как для 
мало- и среднеобеспеченной категории населе-
ния, так и для состоятельных, богатых людей, за 
счет низкого стартового капитала и возможно-
сти получения неограниченных доходов.

7. Сетевой маркетинг в последующее десяти-
летие будет продолжать становиться мощным 
каналом распространения и все больше тради-
ционных компаний начнут использовать сете-
вой маркетинг в качестве дополнительного ка-
нала уже существующим видам маркетинга. 

8. В Интернете уже сложился достаточно пер-
спективный рынок потенциальных дистрибью-
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торов (и клиентов) МЛМ, которые в большинстве 
имеют высшее образование и хорошую техниче-
скую подготовку, поэтому требования к предла-
гаемому бизнесу у них высокие. Однако не каж-
дая сетевая компания может занять эту нишу в 
Интернете, что связано с технологическим обе-
спечением бизнеса, предложением интеллек-
туальных продуктов и наличием современных 
бизнес-инструментов.

9. Гармоничное сочетание Сети Интернет и 
Сетевого маркетинга образуют в 21 веке новое 
качество, способное совершить прорыв в рас-
пределении продукции, открыть новые фор-
мы сотрудничества между людьми, изменить их 
жизнь к лучшему.

10. Влияние Интернета на Сетевой Маркетинг 
вызовет трансформацию компаний, работающих 
на этом рынке. Только гибкие сетевые компании 
будут использовать Мировую Паутину в каче-
стве основного инструмента своей деятельно-
сти, смогут адаптироваться к стремительно ме-
няющимся экономическим условиям и выстро-
ить новую модель Сетевого Маркетинга. Совре-
менная модель данного бизнеса должна осно-
вываться на стратегиях Интернета и принципах 
электронной коммерции.
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РЕФЕРАТ

Сетевой маркетинг как инновационный 

инструмент продвижения продукции в 21 

веке.  В статье освещаются вопросы сущности и 
преимущества сетевого маркетинга перед дру-
гими формами бизнеса. Показывается отличие 
сетевого маркетинга от финансовой пирамиды, 
а также перспективы многоуровневого марке-
тинга в ХХI столетии для продвижения иннова-
ционной продукции.  

Ключевые слова: сетевой маркетинг, мно-
гоуровневый маркетинг, инновационный ин-
струмент, индустрия сетевого маркетинга, ин-
новационная продукция, интернет.

REZUMAT

Marketingul de reţea ca instrument inovator 

de promovare a produselor în secolul XXI. În 
articol sunt examinate problemele legate de esenţa 
și benefi ciile marketingului de reţea comparativ cu 
alte forme de afaceri. Autorul evidenţiază diferenţa 
dintre marketingul de reţea și piramida fi nanciară, 
precum și perspectivele în secolul XXI ale market-
ingului pe mai multe niveluri pentru promovarea 
produselor inovatoare. 



70 | 

Cuvinte-cheie: marketing de reţea, marketing pe 
mai multe niveluri, instrument inovator, industria de 
marketing de reţea, produse inovatoare, internet.

ABSTRACT

Network Marketing as an Innovative Tool to 

Promote Products in the 21st Century. The article 
highlights the issues of the essence and benefi ts of 

network marketing over other forms of business. It 
shows the diff erence of network marketing from 
the fi nancial pyramid, as well as the prospects 
of multi-level marketing in the 21st century to 
promote innovative products.

Keywords: network marketing, multi-level 
marketing, innovative tool, network marketing 
industry, innovative products, Internet.
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INTRODUCTION. THE PROBLEM OF DIFFERENTIATION OF TA-
XATION, DEPENDING ON THE DEGREE OF POTENTIAL TAX-

PAYER WELL-BEING AIMED AT ACHIEVING THE OPTIMAL LEVEL OF 
TAX LOAD FOR ALL RECIPIENTS, HAS BEEN THE SUBJECT OF HEATED 
DISCUSSIONS FOR MORE THAN ONE CENTURY. IT DEMONSTRATES 
THE FACT THAT NO STATE HAS YET SUCCEEDED IN BUILDING A RA-
TIONAL SYSTEM THAT MEETS THE PRINCIPLE: THE RICH NOT ONLY 
PAY MORE, BUT ALSO AT HIGHER RATES. DESPITE THE FACT THAT IN 
EUROPEAN COUNTRIES THE “LUXURY TAX” APPEARED IN THE XVII-
XVIII CENTURIES AND HAS SURVIVED IN 130 COUNTRIES OF THE 
WORLD, ITS FORMS IN EACH STATE ARE STILL SPECIFIC, DIVERSE 
AND CONSTANTLY CHANGING. [1-4] 

For example, in the US, the luxury tax introdu-
ced in the early 1990s for jewelry, furs, yachts and 
private aircraft existed for only three years and the 
tax on expensive cars was abolished in 2005. But 
at the same time there are: a real estate tax in the 
amount of 1-2% of the market value for the year; 
inheritance tax at progressive rates ranging from 
18% on low-value properties to 55% on real estate 
valued at more than $3 million. An increased rate is 
also levied on luxury goods. [1]

One of the most stringent systems of the luxury 
tax is the solidarity tax on wealth, adopted in France 
back in 1982. All assets of a citizen, including bank 
accounts, securities and property, are subject to 

|  MIHAIL POISIC, PH.D. OF ECONOMICS, SENIOR RESEARCHER, |
NATIONAL INSTITUTE FOR ECONOMIC RESEARCH, REPUBLIC OF MOLDOVA*   

taxation. Even the real estate registered abroad is 
considered. In this case, the state of the taxpayer 
must exceed a certain threshold of 1.3 million euro 
for 2013. This is followed by a progressive scale from 
0.25% to 0.5%. [2]

The problems of taxation of luxury goods, weal-
th and high incomes in the world practice have re-
ceived much attention. That is why they are quite 
widely and thoroughly described by a number of 
scientifi c economists and politicians. In particular, 
they were deeply analyzed in the work of Robin 
Boadway, Emma Chamberlain and Carl Emmerson 
“Taxation of Wealth and Wealth Transfers”. [5] And 
the need for such taxes is popularly described by 
Howard Reed “The time is now for wealth taxes in 
Britain” [6], and most recently on 09.19.2018 Sam 
Mitha CBE “Why we need an annual wealth tax”. [7] 

At the same time, despite some pressure from 
Western development supervisors over the past two 
decades, the introduction of a comprehensive sys-
tem of taxation of wealth, which is an excess of com-
fort, pleasure, is in every possible way sabotaged in 
the Republic of Moldova. And if some taxes are intro-
duced, they either do not work or are illusory.

The information base. Analytical materials of 
the Ministry of Finance of the Republic of Moldo-
va to the annual projects of tax policies, from other 
regular sources of information, including diff erent 
monographic studies, for the last 10-20 years. * POISIC Mihail, m.poisic@gmail.com
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The basic content. Certain types of taxes, which 
can be attributed to the taxation of luxury goods, 
were introduced in Moldova in the nineties of the 
last century. In particular, these are excises for jewel-
ry made of silver, gold and other precious metals. 
At the same time, all these years in excise tax rates 
neither the percentage of the precious metal in the 
alloy nor which and how many precious stones were 
inserted by the jewelers into the product were taken 
into account, which occasionally caused criticism of 
opponents. Since January 1 of the previous year, as 
follows from the 2018 Tax Code, unexpectedly for 
many, jewelry was excluded from the list of excisa-
ble goods.

The problem of progressive taxation of luxury re-
sidential real estate, which can also be classifi ed as 
wealth, has a long history that goes back to the 90s. 
Foreign experts highly recommended to introduce 
such a tax in Moldova. On the one hand, if there is 
political will, it is possible to calculate it fairly trans-
parently, and on the other hand, recover from the 
taxpayer. In addition, it is an eff ective lever, which 
forces to minimize unproductive investment.

Based on foreign experience, a number of decisi-
ons were made on progressive housing tax rates for 
an area of more than 100 sq. m, 150, 200 and more 
than 300 sq. m. This scale had also diff erent increa-
sing coeffi  cients with a maximum 15-fold level. But 
the real introduction of the tax was restrained. And 
only in 2006 it was fi rst consolidated by the law of 
the parliament No. 448-XVI of 28.12.2006, OM 203-
206/31.12.06 Art.1001 and entered into force on 
01.01.2007. Subsequently, the rates of this tax were 
repeatedly adjusted, and the collected funds went 
to the local budgets with one nuance. Despite the 
fact that there is a lot of  housing with an area of 
more than 100 square meters in the country, reve-
nues to the local budgets, according to the Ministry 
of Finance, were insignifi cant.

Based on this statement, the Tax Code was sup-
plemented by a new section – “Tax on wealth” by 
the Law of the Republic of Moldova No. 138 of June 
17, 2016, whereby, in accordance with Article 2873 
(1) “The object of taxation is immovable property 
intended for housing, including country cottages 
(except for land plots), as well as its shares, which 
meet the following conditions: a) the total estima-
ted value is 1.5 million lei or more; b) the total area 

is 120 square meters or more.” According to Article 
2874, the tax rate is set at 0.8% of the taxable base. 
And it is necessary to transfer these funds not to the 
local budget, but to the state budget. At the same 
time, there was a paradoxical situation when two 
taxes are levied simultaneously for the same object 
of taxation, both to the state and local budgets.

No less paradoxical situation develops with the 
tax introduced from the last year on “Lux” class cars, 
in the edition, which was not discussed either with 
the business or with the expert community. With 
the submission of the Ministry of Finance, the go-
vernment submitted a draft tax policy with other 
proposals to the parliament. Now the tax on luxury 
cars will be calculated as the amount of the excise 
tax determined according to its rate, established 
depending on the service life and the working vo-
lume of the engine cylinders, plus 2 percent of the 
customs value of the car. To this category it was de-
cided to include those cars, the cost of which is 1.5 
million lei or more.

However, if you delve into the essence of this in-
novation, it turns out that it is more a mystifi cation 
of the progressive taxation of wealth. First of all, in 
Moldova the value-added tax for the import of cars 
is not charged for many years. The VAT is 20% on the 
absolute majority of other types of goods, besides 
socially signifi cant, but for the import of cars - 0. It 
has long been replaced with excise duty. The rates 
of this indirect tax in monetary terms have been 
established depending on the volume of the engi-
ne, the type of fuel: gasoline or diesel fuel, as well as 
the lifetime of the imported car. At the same time, 
the excise rate, attributed to the cost of new cars, 
with some variation was about 12%. And already 
this provided a benefi t to buyers of 8%. Whereas 
the usual level of VAT is 20%.

Nevertheless, lobbyists have repeatedly attemp-
ted to reduce this tax. At the same time, they direc-
ted their eff orts to reduce excise rates on cars with 
increased engine capacity: in which the volume of 
the gasoline engine exceeds 3000 сс, and the diesel 
engine - 2500 сс. They are the basis of the presti-
gious class of cars. And three years ago, under the 
pretext of replacing excise rates in euro to lei, it was 
still reduced by a third from 3.72 euro per one cubic 
centimeter of engine to 55.6 lei. For other classes 
of cars, excises were recalculated according to the 
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existing at the time exchange rate of the euro. Des-
pite the fact that in the past three years the annual 
consumer price index was in the corridor of 3.0-
6.4%, this excise rate remained unchanged. And 
there is the same amount of 55.6 lei in the Tax Code 
for 2019. So it turns out that taking into account the 
infl ation of 2% for luxury, this tax became a privile-
ge, which is annually increased by 4.2-4.3%. 

In order to more fully demonstrate the real tax bur-
den after the introduction of the tax on luxury in 2018 
for the luxury cars, as an example we will calculate ex-
cises not in monetary terms, but in percent for cars 
with engine capacity of more than 3000 cc, which 
are now off ered by the Moldovan dealer of Mercedes 
manufacturer. This price list is valid from September 
2017 and is publicly available on the Internet.

At the same time it turns out that for cars of di-
ff erent brands with engine capacity of 5980 cc, the 
cost of which is in the range of 223.0 thousand eu-
ros (Mercedes Maybach S 650) to 271.9 thousand 
euros (Mercedes AMG S 65), the ad valorem excise 
rate is the less, the more expensive the car is. In the 
example, this is 9.4 and 6.2 percent, respectively. In 
the case of the Mercedes Maybach S 450 4MATIC 
with an engine capacity of 2996 cc and a cost of 
118.2 thousand euros respectively, the calculated 
excise is 4.0 percent. And this is twice less than the 
VAT rate for socially important goods.

There is a similar level of excise taxes for other 
manufacturers of especially prestigious “super-lux” 
models, such as: Porsche, Lamborghini, Bentley, 
Maserati, Rolls-Royce and so on. [10] 

In general, low excise rates lead not only to a 
shortage of funds in the state budget, but also to 
the avalanche-like growth of the fl eet of cars in the 
country and especially in Chisinau. Only in compa-
rison with 2008 the number of such cars has incre-
ased by more than one and a half time. Especially 
there are a lot of cars with increased engine volume, 
which greatly worsened the ecological situation. 
Because of the congestion of the transport high-
ways, it became especially diffi  cult to move during 
peak hours, and the maximum permissible concen-
trations of harmful emissions on a number of stre-
ets already exceed the permissible norms by ten or 
more times. [10, 12]

A particularly paradoxical situation has evolved 
with the dynamics of “improving” the taxation of 

personal income in the Republic of Moldova. As we 
know, during the Soviet time, wages up to 60 rubles 
per month were not subject to the income tax. Af-
terwards, a progressive scale of up to 100 rubles was 
in force, from which 8 rubles and 20 kopeks were 
withheld. Finally, 13% were withheld from the sums 
exceeding 100 rubles. During that period, the range 
of the level of remuneration of various categories of 
workers, as a rule, was not as diff erent as nowadays. 
Even in government structures it diff ers tenfold. For 
example, the monthly salary of the Prime Minister of 
the Moldavian SSR, the fi rst secretary of the Commu-
nist Party of the Republic and the doctor of science, 
the head of the department of a higher educational 
institution accounted for 600 rubles in the eighties. 

Together with the independence of the Repu-
blic of Moldova, the range of wages has increased 
dramatically. The tax practice has also undergone 
some changes. And since the beginning of the two 
thousandth, the country has moved to a three-tier 
tax system. In particular, in 2007, an annual perso-
nal exemption was applied for persons who do not 
have the right to additional benefi ts - in the amount 
of 10.800 lei. The subsequent 16.200 lei were taxed 
at the rate of 7%, the next 4.800 lei - 10% and inco-
me tax in the amount of 20% was withheld from the 
amounts above. 

However, in many civilized countries, the size 
and range of income tax rates is much tougher. Tax 
on personal income is one of the most important 
elements of the tax system of any state. Its share in 
the state budget directly depends on the level of 
economic development. In developed countries, it 
accounts for a signifi cant portion of state revenues. 
The main problem of income taxation is to achieve 
the optimal balance between economic effi  ciency 
and social justice of the tax. In other words, those 
tax rates are needed that would ensure the most 
equitable redistribution of income with minimal 
damage to taxpayers’ interests from taxation. Tax 
benefi ts, such as the deduction of a portion of inco-
me allocated to housing, construction, education, 
and so on, have a socially and at the same time re-
gulating component.

It is believed that the achievement of greater social 
justice in income taxation contributes to a progressive 
scale of taxation, that is, the more income, the greater 
part of it is withdrawn in the form of tax is. In some de-
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tail the problem of tax diff erentiation is considered by 
a number of authors, in particular, P. Kokhno in his ar-
ticle: “The advanced economy requires a progressive 
scale of taxation of personal income.” [13], Mironova 
N.A. “On the peculiarities of taxation of individuals in 
individual countries” and so on. [14, 15]   

According to the latest publications, German law 
provides that with the annual income not exceeding 
8.820 euros, this type of fi scal tax is not applied. If an 
employee’s income for a year fl uctuates in the range 
of 8.820 – 54.058 euros, the income tax rate is 14%. 
With an income between 54.058 – 256.304 euros, 
42% are deducted from the gross salary. The largest 
income tax from the salary in Germany is 45%. It is 
applied if the annual amount of the salary of a citizen 
exceeds 256.304 euros. [16]

The main feature of the tax on income in France 
is that, in order to calculate it, it is not a specifi c in-
dividual who is taken, but the family of the taxpayer 
(spouses, children, and dependents). Single people 
are considered a family of one person.

The progressive rate scale covers 5 groups of ta-
xpayers with a range from 0 to 45% depending on 
the amount of annual income. France already has 
a negative experience in introducing the so-called 
“wealth tax”, the essence of which was that income 
over 1 million euros was taxed at a rate of 75%. As a 
result, this kind of innovations, as they are believed 

to be, have not justifi ed themselves, therefore, at 
the moment, the increased percentage of income 
tax for millionaires has been abolished. [17]

Income tax on individuals in Sweden begins to be 
charged from 45 thousand euros per year. Those, who-
se earnings are lower, pay at the zero rates. Those who 
surpassed the specifi ed diff erence should give to the 
state 20%. And this is not the limit. The rate rises de-
pending on the amount and can reach 57%. [18]

One of the most diff erentiated tax systems is 
in the United States. Kyle Pomerleau presents the 
rates valid there in 2017 in its publication in nine 
tables.  [19]

However, despite this global practice, since 2008 
the country has been transferred from a three-tier 
system of taxation of individuals to a two-tier one, 
which in 2018 included: personal annual exempti-
on in the amount of 11.280 lei; with 33.000 lei - 7% 
was charged, and from the sums exceeding these 
incomes - 18%.

And since October 1 of the last year, the parlia-
ment adopts a law in a hurry, according to which 
personal exemption increases to a living wage of 2 
thousand lei per month, which can only be appro-
ved, but then the single rate is set at 12%. In gene-
ral, the level of taxes levied according to the old and 
the new system of taxation of individuals is presen-
ted in the diagram below. 

Fig. 1. Taxes on personal income depending on tax rates [20]
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The approval of a new level of personal exemp-
tion of 2 thousand lei, as well as a tax rate of 12%, 
was carried out in violation of the current Law of 
the Republic of Moldova No. 181 of July 25, 2014 
“On public fi nances and fi scal responsibility”, which 
was developed in accordance with the recommen-
dations of experts from the European Union and it 
replaced the same old one. Articles 47 “On the bud-
get calendar” and 48 “On the budget forecast” set 
deadlines for the medium term for submission and 
the procedure for approving all indicators determi-
ning the country’s fi nancial life for the near future.

In particular, the government is obliged until June 
1st to approve the budget forecast and submit to Par-
liament the relevant draft laws on fi scal policy for the 
medium term, as well as the main indicators, called 
the macro-budget limits. Then, until October 15th, 
there should be the draft budget laws themselves for 
the next year. The parliament is obliged to adopt bud-
get laws for the next year until December 1st.

In general, a personal exemption of 2 thousand 
lei per month instead of the previous 940 lei, with 
such an income, gives a saving in a paid tax of 74.2 
lei. Then, as income increases to 3.500 lei, this tax 
benefi t is reduced to 0, and then the taxpayer be-
gins to pay more. And this excess persists to 3850 
lei, what is refl ected in Fig. 1.

And only if this threshold is exceeded, savings 
are again achieved, which, with an average wage in 
the country of 6 thousand lei, is about 128.3 lei.

But essentially, mainly those who have an inco-
me of 20 thousand lei, benefi t from 968.3 lei, and 
therefore, take advantage of this reform. At the 
same time, the governor of the National Bank of 
Moldova, Sergiu Cioclea, who resigned, received 
a severance pay exceeding 500 thousand lei, and 
won about 30 thousand lei. And it is not uncommon 
when high-ranking offi  cials, as well as the leaders of 
various agencies and a number of regulatory state 
structures, have offi  cial salaries 10 or more times 
higher than the average wage level in the country.

So far, offi  cial statistics has released data only 
until 2016. But even according to these indicators 
in 2016, 29.5% of the population had incomes only 
at the level of 200-1000 lei. Another 39.9% had an 
income varying from 1000.1 lei to 2000 lei. In fact, 
more than 2/3 of the population had extremely 
small amount of monetary funds. At the same time, 

we are witnessing the fact that a signifi cant part of 
our citizens have a luxurious lifestyle. And applicati-
on of a single rate of 12% in this situation is a disre-
gard for the norms of Christian morality. 

Conclusions. Great problems with the forma-
tion of an adequate system of taxation of luxury 
goods and wealth also occur in many other post-
soviet states. [3] Nevertheless, today many issues 
can be solved.

It is well known that the introduction of any 
tax requires the development of an appropriate 
concept, including the object of taxation and the 
amount of the tax rate. The necessary calculations 
are made, justifi cations are formulated and risks are 
estimated.

According to international practice, the intro-
duction of any tax requires the development of a 
concept in accordance with the principles of fairne-
ss and reliability; each new fi gure in tax legislation 
concerning the defi nition of the object of taxation, 
the amount of the tax rate, is substantiated and 
confi rmed by appropriate calculations, risk assess-
ments.

Luxury is a fl ashy manifestation of wealth, ex-
cess, excessive consumption. Therefore, the sub-
jects of taxation, fi rst of all, should be people with 
high (excess) income, who are able to pay higher 
taxes without threatening their economic indepen-
dence. And these taxes should be established not 
spontaneously and largely behind the scenes, but 
with a broad discussion of the expert community, 
business and civil society. Otherwise, in the future 
there will be a double tax on housing, and the tax 
on luxury cars will essentially remain a social bene-
fi t. And the fact that only in the years 2014-2018 
there were adopted 52 laws, which have made nu-
merous changes to the current Tax Code, cannot be 
considered normal, as by their unpredictability they 
largely caused the instability of the economy.

And of course, if the Republic of Moldova wants 
to become a non-declarative, but a realistic civilized 
and socially-oriented state, then in the near future 
it is necessary to return to a multi-level system of 
taxation of individuals.
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ABSTRACT

Taxation of Wealth and High Income: Featu-

res of the Fiscal Policy of the Republic of Mol-

dova. In countries with developed democracy, the 
level of taxation of individuals tends to diff erentiate 
depending on the amount of income received. At 
the same time, fi rst of all, special taxes are imposed 
on luxury goods, elite housing and other attributes 
of wealth that are inaccessible to the absolute ma-
jority of the population. And in parallel, diff erenti-
ated income tax rates are introduced. During the 
years of independence, a community of citizens has 
also formed in Moldova, which in the poorest coun-
try of Europe, on the one hand, demonstrates their 
elitism with high levels of expenditure that empha-
size their wealth, and on the other hand, they pay 
taxes at rates, like the absolute majority of citizens. 
Attempts to impose taxes on luxury, as in a number 
of other post-Soviet states, so far largely demons-
trate their ineffi  ciency. Moreover, in Moldova, their 
list and directly the tax rates themselves are redu-
ced.  And all this is happening against the backgro-
und of high corruption in the country for four and 
a half years, remaining unpunished and unprece-
dented theft from the banking sector of amounts 
equivalent to one billion euros. At that time, it was 
equivalent to 42% of the entire money supply in the 
country in lei in cash and non-cash forms for indivi-
duals and legal entities. Even Western development 
curators of the Republic of Moldova were forced to 
admit that the country is a seized state.
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And from October 1, 2018, the Republic of Mol-
dova moved to a one-tier system of taxation on in-
come. The article presents the results of studies that 
demonstrate the inadequacy of the fi scal policy in 
the fi eld of wealth taxation, which are discordant 
with the accumulated world experience. The me-
thodological basis of the research is a retrospective 
analysis of the consequences of the introduction of 
various forms of the luxury tax in Moldova and tax 
rates on personal income. The main results of the 
study are the evaluation of existing forms of wealth 
taxation, the identifi cation of ineffi  cient and erro-
neous approaches to solving this problem. This will 
allow modernizing the current taxation system in 
accordance with the practice of civilized countries 
and suggest mechanisms for redistributing the fi s-
cal burden between the richest taxpayers and the 
rest of the people, both in Moldova and in other 
countries in the transition economy.

Keywords: luxury, wealth, real estate, tax code, 
tax policy, luxury cars, jewelry.

REZUMAT

Impozitarea averii și a veniturilor mari: carac-

teristicile politicii fi scale a Republicii Moldova. 

În ţările cu democraţie dezvoltată, nivelul de impo-
zitare a persoanelor fi zice tinde să se diferenţieze în 
funcţie de suma veniturilor primite. În același timp, 
în primul rând, impozitele speciale se impun asu-
pra bunurilor de lux, a locuinţelor de elită și a altor 
atribute ale averii care sunt inaccesibile majorităţii 
absolute a populaţiei. În paralel, se introduc ratele 
diferenţiate ale impozitului pe venit. Pe parcursul 
anilor de independenţă, în Republica Moldova s-a 
format o comunitate de cetăţeni, care, în cea mai 
săracă ţară a Europei, pe de o parte, demonstrea-
ză elitismul lor cu niveluri ridicate de cheltuieli ce 

pun în valoare bogăţia lor și, pe de altă parte, plă-
tesc impozite în rate, precum majoritatea absolută 
a cetăţenilor. Încercările de a impune impozite pe 
lux, ca și în alte state post-sovietice, până acum de-
monstrează în mare măsură inefi cienţa lor. În plus, 
în Republica Moldova, lista lor și, în mod direct, 
cotele de impozitare în sine sunt reduse. Și toate 
acestea se întâmplă pe fundalul corupţiei înalte în 
ţară, timp de patru ani și jumătate, precum și furtul 
nepedepsit și fără precedent din sectorul bancar, în 
valoare de un miliard de euro, ce constituia la acea 
dată, echivalentul a 42% din întreaga ofertă de bani 
în ţară în lei, în numerar și în alte forme decât cele 
în numerar pentru persoane fi zice și juridice. Chiar 
și curatorii de dezvoltare occidentală ai Republicii 
Moldova au fost forţaţi să admită că ţara este un stat 
confi scat.

Iar din 1 octombrie 2018, Republica Moldova a 
trecut la un sistem de impozitare a veniturilor pe o 
singură linie. Articolul prezintă rezultatele studiilor, 
care demonstrează inadecvarea politicii fi scale în 
domeniul impozitării averii, care sunt discordante 
cu experienţa mondială acumulată. Baza meto-
dologică a cercetării este o analiză retrospectivă a 
consecinţelor introducerii în Republica Moldova a 
diverselor forme de impozit de lux și a ratelor impo-
zitului pe venitul personal. Principalele rezultate ale 
studiului reprezintă evaluarea formelor existente 
de impozitare a averii și identifi carea unor abordări 
inefi ciente și eronate pentru rezolvarea acestei pro-
bleme. Aceasta va permite modernizarea sistemului 
existent de impozitare în conformitate cu practicile 
ţărilor civilizate și va sugera mecanisme de redistri-
buire a sarcinii fi scale între cei mai bogaţi contribu-
abili și restul populaţiei, atât în Republica Moldova, 
cât și în alte ţări din economia în tranziţie.

Cuvinte-cheie: lux, avere, imobiliare, cod fi scal, 
politică fi scală, mașini de lux, bijuterii.
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„Economia viitorului va trebui să fi e mult mai efi -
cientă decât cea de astăzi; motivaţia este cunoscută 
deja; populaţia crește mereu, iar resursele naturale 
sunt adesea limitate, chiar dacă în prezent are loc 
o importantă mutaţie în locul și rolul factorilor de 
producţie”

 Acad. Gheorghe  DUCA

ASTĂZI REPUBLICA MOLDOVA PARCURGE O PERIOADĂ 
DE TRANZIŢIE DESTUL DE COMPLICATĂ, PLINĂ DE PRO-

FUNDE ȘI DUREROASE TRANSFORMĂRI. DE LA PROCLAMAREA 
INDEPENDENŢEI ȘI PÂNĂ ÎN PREZENT, CU REGRET, S-AU PRODUS 
MAI MULTE GREȘELI STRATEGICE, CARE AU AVUT UN IMPACT NE-
GATIV ASUPRA ECONOMIEI ȘI NIVELULUI DE TRAI AL CETĂŢENILOR. 
DE ASEMENEA, TIMPUL ȘI-A LĂSAT AMPRENTA ȘI ASUPRA ENERGIEI 
CREATOARE ȘI  STĂRII DE SPIRIT A POPULAŢIEI, FAPT CE A DUS LA 
DESTABILIZAREA ECONOMIEI, LA SCĂDEREA PRODUSULUI INTERN 
BRUT, LA EMIGRAREA CETĂŢENILOR ȘI, NU ÎN ULTIMUL RÂND, LA 
CREȘTEREA ȘOMAJULUI ȘI A NUMĂRULUI LOCURILOR DE MUNCĂ 
CU SALARII MINIME, CU AJUTORUL CĂRORA ESTE PRACTIC IMPO-
SIBIL DE SUPRAVIEŢUIT. ANUME DIN ACESTE CAUZE ÎN REPUBLICA 
MOLDOVA GRADUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR MUNCII 
INTELECTUALE ŞI A ACTIVITĂŢII INOVATIVE, CARE CONSTITUIE FUN-
DAMENTUL UNEI ECONOMII COMPETITIVE BAZATĂ PE CUNOAŞTERE, 
ESTE UNUL INSUFICIENT. IATĂ DE CE SE IMPUNE CU NECESITATE 
APROFUNDAREA  ANALIZEI ȘI STUDIERII ROLULUI PE CARE ÎL ARE 
PROPRIETATEA INTELECTUALĂ CA POTENŢIAL NAŢIONAL VALOROS 
ȘI PILON STATORNIC DE VALORIFICARE A PROCESULUI DE ÎNCURA-
JARE A INOVAŢIILOR ȘI TRANSFERURILOR TEHNOLOGICE.

Pentru început, este important să clarifi căm ur-
mătoarele noţiuni forte ale domeniului supus cer-
cetării noastre:

Inovaţia – noutate, schimbare, prefacere, rezol-
vare a unei probleme de tehnică sau de organizare 
a muncii cu scopul îmbunătăţirii (productivităţii) 
muncii, perfecţionării tehnice sau raţionalizării so-
luţiilor aplicate. 

Absorbţie a inovaţiei – capacitate a mediului so-
cio-economic de a asimila inovaţia (în special la 
întreprinderi), de a utiliza, transforma şi lărgi cunoş-
tinţele inovaţionale, de a extinde realizarea acesto-
ra în noi produse, servicii și procese. 

Inovare – aplicare a rezultatului fi nal, nou sau 
perfecţionat, al activităţii din domeniul cercetării 
ştiinţifi ce şi transferului tehnologic realizat în formă 
de cunoaştere, produs, serviciu, procese compe-
titive, noi sau perfecţionate, utilizate în activitatea 
practică şi/sau comercializate pe piaţă. 

Transfer tehnologic – introducere în circuitul 
economic a tehnologiilor şi utilajelor specifi ce, a 
echipamentelor şi instalaţiilor, a hibrizilor, soiurilor, 
raselor, stamelor, preparatelor rezultate din cerceta-
re sau achiziţionate în vederea sporirii efi cienţei şi 
calităţii unor produse, servicii, procese sau obţinerii 
altora, noi, care sunt cerute pe piaţă sau prin care 
se adoptă un comportament inovativ, inclusiv ac-
tivitatea de diseminare a informaţiei, de explicare, 
de transmitere a cunoştinţelor, de consultanţă, re-
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alizându-se trecerea unei idei sau tehnologii de la 
autor la benefi ciar. 

Invenţie – realizare tehnică dintr-un domeniu al 
cunoașterii, care prezintă noutate și progres faţă de 
stadiul cunoscut până atunci. Lucru inventat; nou-
tate ştiinţifi că sau tehnică1.

Inovaţia este prima etapă de comercializare a 
unei idei noi, iar procesul inovaţionl are menirea 
de a schimba sau reînnoi un anumit produs, ser-
viciu sau proces. Aceste idei reprezintă o sursă de 
rafi nament exagerat de informaţie și o refl ectare a 
dezvoltării sectorului economic de piaţă, a liberei 
concurenţe, a insistenţei și a avantajului producăto-
rilor autohtoni și străini de a-și dezvolta afacerile în 
Republica Moldova.

Mecanismul de încurajare a inovaţiilor și a 
transferului tehnologic include în sine proce-
sul inovaţional, reprezentat print-un complex de 
activităţi care promovează aprecierea, acumularea 
și transferul de cunoștinţe, precum ar fi : asocierea 
sau identifi carea unei direcţii comune de activitate 
cu partenerii străini, încheierea tratatelor comune 
de licenţe, inaugurarea unor noi instalaţii și exter-
nalizarea activităţii productive. În cadrul procesu-
lui inovaţional, cercetătorii și inovatorii recunosc 
faptul că inovaţiile sunt refl ectate prin prisma bu-
nurilor, serviciilor, proceselor sau practicilor de ma-
nagement noi sau celor semnifi cativ îmbunătăţite; 
iar mecanismul inovaţiilor cuprinde un proces prin 
care o invenţie modernă și productivă este trans-
formată într-un bun comercial ce poate fi  realizată 
ulterior cu o dobândă bine stabilită.

În doctrina de specialitate a economistului 
austriac, Joseph Alois Schumpeter, care a avut 
o contribuţie importantă în economia mondia-
lă ca pionier al teoriei dezvoltării economice, se 
menţionează că există 5 tipuri de inovaţii: bunuri 
noi, metode de producţie noi, resurse noi, pieţe 
noi și moduri noi de organizare a businessului. În 
baza acestor repere, mecanismul de încurajare a 
inovaţiilor îl reprezintă și continuitatea acestora, 
adică sincronizarea între nivelul de accelerare sau 
formare al companiei și tipul de inovaţie sau stadiul 
în care se afl ă procesul inovaţional. 

1 PÂRŢACHI, Ion, LUŢCAN Alexandru, Inovaţia – succesul unei 
afaceri, În: Revista / Journal „ECONOMICA”, BUSINESS ŞI AD-
MINISTRAREA AFACERILOR, Chișinău, nr.2(66), 2009, pag. 65.

Pentru elucidarea mai complexă și explicarea 
ideii menţionate mai sus, autorul S. Dougherty a 
precizat că în continuitatea procesului inovaţional 
își fac prezenţa două modele majore: modelul ci-
clului de viaţă, care depinde de procese percepti-
ve, și modelul inovaţiei persistente, care depinde 
de procese endogene; astfel, ,,modelul ciclului de 
viaţă decurge în patru etape și în fi ecare din ele 
sunt create resursele necesare pentru inovare, în 
timp ce sistemul inovaţional parcurge aceste etape 
una după alta. În prima etapă are loc crearea ideilor 
și a bazei de cunoaștere, etapa a doua continuă cu 
inovaţii de produs, iar a treia generează inovaţiile 
de proces. Etapa a patra determină inovaţiile incre-
mentale de produs și proces, dar odată ce acestea 
nu mai aduc un benefi ciu care merită un premiu 
din partea consumatorilor, instituţia trebuie să re-
vină la prima etapă de fermentare a ideilor în sco-
pul de a menţine cota pe piaţă. Modelul inovaţiei 
persistente reprezintă o îmbunătăţire a ciclului de 
viaţă pe baza criticilor aduse acestuia, și anume prin 
includerea resurselor și proceselor endogene, care 
schimbă direcţionalitatea procesului inovaţional, 
permiţând mici ecosisteme de feedback ce pot re-
zulta în inovaţii de proces, produs sau incrementale, 
nu neapărat urmând această succesiune”2.

Odată cu instaurarea epocii moderne, civilizaţia 
contemporană s-a abătut de la traseul pe care-l ur-
mase cultura statelor antice, care realizase marele 
miracol al  înfl oririi, în epoca de aur, a democraţiei, 
fi losofi ei, artelor, știinţei, tehnicii etc. La ora actua-
lă, Japonia, SUA, Germania, China, Regatul Unit și 
Republica Coreea sunt statele care prevalează con-
ducerea la nivel mondial în categoria avansării din 
punct de vedere tehnologic și al inovaţiilor. Acestea 
manifestă o creștere plenipotenţială de inovare a 
tehnologiilor industriale la capitolul roboticii, na-
notehnologiei moderne, precum și imprimarea 3D 
sau chiar și 5D. La fel, un pas decisiv al procesului 
de modernizare a tehnologiilor de conducere în ca-
litate de precursor și dezvoltării economice la rang 
internaţional au servit și inovaţiile moderne ale teh-
nologiei avansate care a schimbat cursul Europei, și 
anume: antibioticul, imprimările tridimensionale,

2 DUCA, Daniela, Abordări privind inovaţiile, procesul și ma-
nagementul inovaţional în literatura de specialitate, Analele 
Institutului de economie, fi nanţe și statistică, Ediţia a III-a, 
Chișinău, Ed. Academia de Știinţe a Moldovei, 2003, pag.88.
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fabricarea celor mai moderne aeronave și apariţia 
semiconductoarelor, care au însemnat începe-
rea unei pagini noi de istorie în direcţia dezvoltă-
rii economiei moderne și prosperarea unui cadru 
funcţional mai efi cient și mai avantajos3.

Marea majoritate a inovaţiilor menţionate an-
terior au fost elaborate teoretic și implementate 
practic în întreaga lume, în special o răspândire 
considerabilă a inovaţiilor și noilor tehnologii a 
fost înregistrată pe teritoriul SUA și în cuprinsul 
Eurasiei. La apariţia și producerea noilor mecanis-
me inovaţionale și a tehnologiilor moderne au fost 
aplicate concepţii noi, legităţi recente, ipoteze ori-
ginale, clasifi cări actuale, principii de instruire și 
educaţie contemporane, precum și diverse metode 
perfecţionate de predare.

Așadar, este important ca întregul proces de 
susţinere a tuturor inovaţiilor din domeniul eco-
nomic să se bazeze pe un anumit cadru legal bine 
punctat, iar ,,drept obiect de bază al reglementării în 
economie servește matricea ei instituţională: struc-
tura acesteia, caracterul și calitatea elementelor. 
Formarea și reglementarea instituţiilor economice 
asigură funcţionarea economiei la un anumit nivel 
al costurilor de tranzacţionare. Prin urmare, regle-
mentarea instituţiilor permite reglementarea dez-
voltării economiei și în cadrul acesteia – a nivelului 
de costuri de tranzacţionare, ultimele reprezentând 
un parametru sau chiar un atribut al economiei, 
care infl uenţează direct asupra calităţii funcţionării 
și asupra potenţialului de creștere al acesteia”4.

Este cunoscut faptul că numai prin eforturi in-
tegrate vom putea crea premisele pentru antre-
prenoriatul inovaţional de succes, întru asigurarea 
unei creșteri economice calitative și sustenabile. Iar 
novaţiile ce trebuie realizate trebuie să ţină de ur-
mătoarele aspecte:5

3 sait: e-INFO, news letter, Proprietatea intelectuală pe ma-
pamoud, nr.1, 2016, pag.11.
4 HÎNCU, Rodica, BILOOCAIA, Svetlana, Piaţa de capi-
tal și inovaţiile instituţionale ale pieţei fi nanciare globale, 
Conferinţa Știinifi că Internaţională, Republica Moldova: 20 
de ani de reforme economice din 23-24 septembrie 2011, 
vol. II, Chișinău, Ed. ASEM, 2011, pag.19.
5 SAVCA, Tatiana, Inovaţiile – necesitate pentru efi cientizarea 
activităţii administraţiei publice din Republica Moldova, Ma-
terialele conferinţei internaţionale știinţifi co-practice din 
21 martie 2010, Teoria și practica Administraţiei Publice, 
Chișinău, Ed. Academia de Administrare Publică de pe lângă 
Președitele Republicii Moldova, 2010, pag. 98.

 ▪ tehnologice (trebuie să găsim metode, 
modalităţi pentru producerea produselor, bunuri-
lor, tehnologiilor informaţionale, pentru stocarea, 
prelucrarea informaţiei etc);

 ▪ metodologice (în domeniul metodelor de in-
struire);

 ▪ organizaţionale (sunt necesare forme noi și 
metode de muncă);

 ▪ manageriale (idei în proiectarea structurilor, 
metodelor de conducere);

 ▪ economice (schimbări pozitive în domeniul 
fi nanţelor, economiei, planifi cării, salarizării, evaluării);

 ▪ sociale (forme de activizare a factorului uman, 
elaborarea și implementarea politicilor de personal);

 ▪ juridice (schimbări de legi și acte normative 
ce reglementează activitatea funcţionarilor publici 
și relaţiile dintre instituţiile publice).

O perioadă de succes în procesul încurajării 
inovaţiilor și transferului tehnologic pe teritoriul Re-
publici Moldova la începutul secolului al XXI-lea s-a 
datorat diverselor politici și instrumente folosite de 
către puterile statului la crearea parcurilor industri-
ale, elaborarea incubatoarelor de afaceri, precum și 
la implementarea programului de afaceri PARE 1+1. 
Pe parcursul anilor, acești precursori ai domeniului 
economic au avut drept scop facilitarea inovaţiior, 
partajarea riscurilor, precum și o mai bună adaptare 
la provocările și constrângerile mediului.

Într-o ţară de tranziţie, cum este Republica 
Moldova, în vederea încurajării inovaţiilor și a 
transferului tehnologic în faza de progresare a 
economiei, a fost implementat conceptul pieţelor 
fi nanciare, care reprezintă una dintre cele mai dez-
voltate direcţii de cercetare în economia modernă. 
Potrivit teoriei în cauză,  gradul înalt de dezvolta-
re economică se datorează unui amplu proces al 
inovaţiilor instituţionale. În același timp, vom sub-
linia că ,,în etapa contemporană a dezvoltării cerce-
tării, teoria pieţelor fi nanciare, care se bazează pe 
prevederile fundamentale ale direcţiilor neoliberală 
și neokeynesiană ale știinţei economice, nu poate 
să reacţioneze obiectiv la realităţile schimbătoare 
ale pieţei fi nanciare moderne”6.

6 HÎNCU, Rodica, BILOOCAIA, Svetlana, Piaţa de capi-
tal și inovaţiile instituţionale ale pieţei fi nanciare globale, 
Conferinţa Știinifi că Internaţională, Republica Moldova: 20 
de ani de reforme economice din 23-24 septembrie 2011, 
vol. II, Chișinău, Ed. ASEM, 2011, pag.18.



| 81 

Obiectul unor cercetări intense de încurajare a 
inovaţiilor pe teritoriul Republicii Moldova îl repre-
zintă infl uenţa organizării instituţionale a societăţii 
asupra productivităţii economiei și asupra creșterii 
economice. Un reper de mare importanţă îl con-
stituiau în acest sens mecanismele de creștere pe 
termen lung a calităţii anturajului instituţional asu-
pra dezvoltării economice. Aceste mecanisme de 
încurajare a domeniului inovaţional prevedeau efi -
cientizarea procesului de  protecţie a drepturilor de 
proprietate și drepturilor contractuale, respectarea 
sistemelor de aplicare a legislaţiei, îmbunătăţirea 
calităţii și consolidarea independenţei sistemului 
judiciar, protejarea calităţii aparatului birocratic, 
precum și anvergura pieţelor fi nanciare.

Un punct forte în procesul elaborării mecanisme-
lor de încurajare a inovaţiilor și transferului tehno-
logic l-a constituit principiul inovării antreprenoriale 
tehnologice și sociale, care a fost inclus în textul Stra-
tegiei Naţionale de Dezvoltare 2020. Acest principiu 
presupiune reducerea costului pentru resurse, crea-
rea de noi pieţe, satisfacerea cererii pentru serviciile 
sociale etc. Noile demersuri politice ar trebui să re-
considere susţinerea din mijloacele publice a aces-
tor instituţii exclusiv în baza principiului inovării și 
transferului tehnologic, conform priorităţilor social-
economice ale ţării. De asemenea, prioritate ar trebui 
acordată creării unor structuri pe baza instituţiilor de 
învăţământ superior și vocaţional tehnic. Orientarea 
strategică a principiului sus menţionat ar urma să fi e 
absorbţia creativă a inovaţiilor și tehnologiilor.

„Elementele posibile de realizare a acestui factor 
economic sunt:

  dezvoltarea competenţelor care permit iden-
tifi carea, comunicarea, înţelegerea și evaluarea noi-
lor cunoștinţe și informaţii;

  noi modele organizatorice și procese care mo-
tivează, determină și organizează resursele umane 
și materiale, diseminează și integrează cunoștinţele;

  dezvoltarea de reţele și mecanisme de comu-
nicare, de promovare a inovaţiilor; 

  elaborarea de politici și instrumente regulato-
rii care orientează și asigură coerenţa acumulării de 
cunștinţe și implementarea/utilizarea lor”7.

7 LAZĂR, Valeriu, Dezvoltarea antreprenoriatului prin 
absorbţia inovaţiilor și transferului tehnologic, Conferinţa 
naţională, Cercetarea și inovarea în parteneriatul cu mediul 
de afaceri din 10 noiembrie 2011, Chișinău, Ed. Academia 
de Știinţe a Moldovei, 2011, pag.9.

Implicarea educaţiei în procesul de cerceta-
re-inovare și legăturile tot mai strânse cu mediul 
economic au devenit nu doar surse suplimentare 
de venit, ci și  elemente intrinseci ale procesului de 
educaţie și formare.

Inovarea este un proces cu multe variabile și 
are în centrul său colaborarea dintre cercetare, 
educaţie și sfera de afaceri. Activităţile inovaţionale 
urmăresc:

  sprijinul sectorului inovaţiilor specifi ce, 
cluster-ele, reţelele inovaţionale, parteneriatului 
inovaţional privat și cooperarea cu organismele re-
levante internaţionale, utilizarea managementului 
inovaţional;

  suportul în preluarea tehnologiilor și concep-
telor inovaţionale, precum și implementarea celor 
existente;

  susţinerea naţională și regională a programe-
lor businessului inovaţional;

  sprijinirea serviciilor în domeniul cunoașterii 
transnaţionale și transferul de tehnologii, precum și 
protecţia și managementul proprietăţilor industria-
le și intelectuale;

  dezvoltarea și explorarea tipurilor noi de ser-
vicii inovaţionale.

Multe ţări au atins un nivel înalt de dezvolta-
re datorită implementării efi ciente a rezultatelor 
știinţei și tehnologiilor în anumite sectoare strate-
gice ale economiei. Realizările știinţifi ce continuă să 
extindă frontierele cunoașterii și contribuie semni-
fi cativ la progresul tehnologic. Legătura dintre un 
domeniu de cercetare sau chiar o anumită desco-
perire știinţifi că, un produs, proces sau serviciu nou 
poate fi  străină fenomenelor evidente de utilizare. 
Totuși, într-o cunoaștere economică rapid fl exibilă, 
este tot mai important a ne asigura ca aceste sis-
teme să fi e plasate astfel încât să relaţioneze cer-
cetările știinţifi ce cu inovările în business, utilizând 
potenţialul comercial al acestor produse8.

În această ordine de idei, putem reitera că ,,pro-
gresul știinţei și tehnologiei este esenţial pentru a 
spori competitivitatea economiei, a crea locuri de 
muncă, a îmbunătăţi educaţia și calitatea vieţii. În 

8 DUCA, Gheorghe, Educaţia, știinţa și inovarea – piloni ai 
economiei bazate pe cunoaștere, În: Materialele Conferinţei 
Știinţifi ce Internaţionale Competitivitatea și inovarea în 
economia cunoașterii: problem și soluţii pentru România 
și Republica Moldova, 26-27 septembrie 2008, Volumul I, 
Chișinău, Ed. ASEM, 2008, pag. 11.
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vederea impulsionării activităţilor de cercetare și 
inovare, statul a implementat diverse politici de 
susţinere a sectorului respectiv. În decursul celor 
20 de ani de reformă, în Republica Moldova, poli-
ticile de stat au suferit o metamorfoză esenţială: 
priorităţile au evoluat gradual de la știinţa funda-
mentală și necesităţile militare la tehnologii-cheie și 
industriale. În prezent, se conturează o nouă etapă, 
accentul fi ind pus pe inovaţii și necesităţile sociale 
în ansamblu. În particular, aceasta este și paradig-
ma de dezvoltare pe care se bazează Strategia de la 
Lisabona a Uniunii Europene”9.

Potrivit Clasamentului anual de inovaţie, realizat 
de către Universitatea americană Cornell, școala de 
management franceză Insead şi Organizaţia Mon-
dială a Proprietăţii Intelectuale, în anul 2018, Re-
publica Moldova a urcat șase poziţii în Clasament 
și ocupă locul 48 din 126 de state monitorizate, 
poziţionându-se între Chile și România. La sub-indi-
cele „Serviciile de export TIC”, ţara noastră s-a clasat 
pe locul 17, la sub-indicele „Serviciile de import TIC” 
a ocupat locul 22, iar la sub-indicele „Accesul la in-
frastructură TIC” s-a poziţionat pe locul 37.

Un nou indicator care măsoară numărul de 
aplicaţii mobile create într-o ţară a fost introdus în 
Clasament, Republica Moldova ocupând locul 9 în-
tr-un top de 15 economii inovative. Aceste evoluţii 
vizează măsurarea rezultatelor creative inovatoare 
produse într-o ţară. 

Se remarcă evoluţii pozitive și la alţi indicatori: 
iniţierea unei afaceri (locul 20), cheltuieli pentru 
educaţie (locul 13), crearea de cunoștinţe (locul 16)10.

Sistemul inovaţional este unul complicat, iar 
pentru a crea o economie inovaţională efi cientă, 
aseasta trebuie să fi e funcţională, inclusiv prin par-
ticiparea sectorului privat, căruia trebuie să-i fi e 
furnizate stimulente sufi cient de puternice pentru 
a adopta o cultură inovaţională.

În lumina considerentelor de mai sus, putem 
concluziona că comunicarea ideilor, proceselor și 
tehnologiilor noi reprezintă un punct de plecare 
foarte important pentru majoritatea antrepreno-

9 CRUDU, Rodica, Inovaţiile în Republica Moldova: progres, pro-
bleme, perspective, Conferinţa Știinţifi că Internaţională, Re-
publica Moldova: 20 de ani de reforme economice din 23-24 
septembrie 2011, vol. I, Chișinău, Ed. ASEM, 2011, pag. 389.
10 http://agora.md/stiri/47592/r--moldova-a-urcat-sase-pozi-
tii-in-topul-inovatiei-pentru-2018 (vizualizat la 18 iulie 2018).

rilor, iar defi nirea inovaţiilor reprezintă unul dintre 
factorii-cheie pentru succesul tuturor ramurilor 
economiei. Propulsarea procesului inovaţional sau 
transformarea bazei de cunoștinţe în mijloace ma-
teriale rămâne una din cele mai studiate difi cultăţi 
ale societăţii umane, iar invenţiile devin inovaţii 
doar atunci cînd sunt implementate cu succes și 
generează valoarea economică. Consider că statul 
trebuie să-și reanimeze calitativ funcţia strategico-
inovaţională. Prognozarea, programarea și planifi -
carea sarcinilor domeniului raţionalizării soluţiilor 
aplicate și noilor tehnologii în baza indicatorilor de 
performanţă și standardelor internaţionale trebuie 
să pregătească terenul pentru idei inovatorii noi. 
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REZUMAT

Mecanisme  de  încurajare  a  inovaţiilor  și  

transferului tehnologic. Dezvoltarea economică a 
Republicii Moldova este imposibilă fără aportul ne-
mijlocit al tuturor forţelor din domeniul cercetării și 
inovării astfel încât această dezvoltare să fi e  bazată 
pe cunoaștere, pe investiţiile de succes. În ultima 
perioadă, transferurile economice și inovaţiile în Re-
publica Moldova devin din ce în ce mai numeroase. 
Încurajarea inovaţiilor și a transferului tehnologic 
reprezintă o treaptă  cheie în dezvoltarea econo-

miei naţionale. Sistemul inovaţional este unul com-
plicat, iar pentru a crea o economie inovaţională 
efi cientă, aseasta trebuie să fi e funcţională, inclusiv 
prin participarea sectorului privat, căruia trebuie 
să-i fi e furnizate stimulente sufi cient de puternice.

 Cuvinte-cheie: inovare, transfer, tehnologie, 
știinţă, produs, economie.

ABSTRACT

Mechanisms to Encourage Innovation and 

Technology Transfer. The economic development 
of the Republic of Moldova is impossible without 
the direct contribution of all the forces in the fi eld 
of research and innovation so that this develop-
ment may be based on knowledge, on successful 
investments. In the last period, economic transfers 
and innovations in the Republic of Moldova are be-
coming more and more numerous. Encouraging 
innovation and technology transfer is a key step in 
the development of the national economy. The in-
novative system is complex and, in order to create 
an effi  cient innovation economy, it must be func-
tional, including through the participation of the 
private sector, which should be given suffi  ciently 
strong incentives.

Keywords: innovation, transfer, technology, sci-
ence, product, economy.
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V  :   

OMENIREA SE DEZVOLTĂ NEUNIFORM, CHIAR ȘI ÎN 
CONDIŢIILE GLOBALIZĂRII. SUNT CUNOSCUTE MAI MULTE 

MODELE DE DEZVOLTARE ECONOMICĂ, DEOARECE FIECARE ŢARĂ 
ADOPTĂ MODELUL SĂU:  GERMAN, CHINEZ, JAPONEZ, AMERICAN 
ETC. DAR, INDIFERENT DE DIVERSITATEA SPECIFICULUI GEOGRAFIC, 
REGIONAL SAU NAŢIONAL, CONDIŢIILE DE CREȘTERE ECONOMICĂ 
SUNT, ÎN MULTE PRIVINŢE, SIMILARE. 

Creșterea valorii și a nivelului calităţii capita-
lului uman, investiţiile majore, autoreproducerea 
adecvată, nivelul scăzut de corupţie, gestionarea 
efi cientă, competitivă, precum și nivelul ridicat de 
creștere a PIB-ului, îmbunătăţirea calităţii vieţii – 

aceste tendinţe sunt caracteristice tuturor modele-
lor de dezvoltare. Concomitent, ţările sunt afectate 
de aceleași probleme, globale, cu care se confrun-
tă întreaga omenire. Căile de depășire a barierelor 
din calea dezvoltării economice sunt actuale pen-
tru toate ţările. Doar că metodele de soluţionare a 
problemelor sunt diferite în funcţie de ţară, regiune, 
perioadă, mediu și politica social-economică adop-
tată.

Scopul prezentei cercetări constă în investiga-
rea problemelor globale (Fig. 1) și a impactului lor 
asupra oportunităţilor și riscurilor de dezvoltare 
prin prisma inovaţiilor.

 Fig. 1. Dependenţa și interacţiunea problemelor globale ale umanităţii

Sursa: Investigaţiile autorului
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Ţările dezvoltate economic se caracterizează 
printr-o dezvoltare ciclică a economiilor, inclusiv 
prin crize, recesiuni și creștere treptată. Acestea di-
feră în funcţie de tipul sistemului economic. Astfel, 
distingem ţări: preindustriale; cu economii mixte; 
industrializate; post-industriale; cu economie ba-
zată pe cunoaștere. În mare parte, dezvoltarea și 
ascensiunea economiilor majorităţii ţărilor sunt 
legate de aplicarea politicii de industrializare, infor-
matizare și utilizarea cunoștinţelor din diverse do-
menii, în acest sens fi ind importantă determinarea 
vectorului dominant general în dezvoltarea ome-
nirii și modul de aplicare a ajunsurilor tehnologice. 
Anume în acest scop ar fi  oportun să fi e susţinute și 
încurajate eforturile pentru inovare. 

Astfel, conform datelor WIPO1, Germania, Israel, 
Italia, Regatul Unit (U.K.), Statele Unite ale Americii și 
Brazilia au înregistrat un declin în cheltuielile pentru 
cercetare și dezvoltare în 2009, dar cele globale și 
cheltuielile de afaceri în sectorul cercetare și dezvol-
tare (GERD și BERD) s-au recuperat pe deplin până în 
2016 (ultimul an pentru care datele sunt disponibile). 

1 http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_
2018.pdf p.50

Chile și Columbia au înregistrat o scădere bruscă a 
BERD în 2009, dar ritmul de creștere al BERD a sărit 
în urma crizei. Franţa, Polonia, Republica Coreea, Chi-
na și Costa Rica s-au dovedit a fi  printre economiile 
cel mai rezistente la criză, demonstrând o puternică 
și constantă creștere în ambele GERD și BERD în în-
treaga perioadă a anilor 2010-2016. Unele ţări nu au 
revenit încă la cercetarea și dezvoltarea lor înainte 
de criză după nivelurile de cheltuieli. Finlanda, Por-
tugalia și Spania continuă să cheltuiască mai puţin 
pe cercetare și dezvoltare decât în 2008, Letonia, în 
schimb, a avut și GERD, și BERD recuperate în 2014, 
dar a experimentat o scădere nouă în 2016.

Alocările fi nanciare în cercetare-dezvoltare con-
duc la apariţia unor noi produse, tehnologii, care 
sporesc competitivitatea economiilor naţionale și 
reduc riscul crizelor economice. Evoluţia alocărilor 
în Republica Moldova sunt mult inferioare, înregis-
trând în anii 2014-2016 respectiv 415, 2 mii lei sau 
24,3 mil. dol. SUA – în 2014, 450976,7 mii lei sau 26,3 
mil. dol. SUA – în 2015 și  445 268,2 mii lei sau 26,1 
mil. dol. – în 20162.  Distribuţia alocărilor pe tipuri 
de activităţi c-d și domenii este prezentată în Tab.1.
2 http://www.statistica.md/public/fi les/publicatii_electroni-
ce/Anuar_Statistic/2017/7_AS.pdf p.165

Tabelul 1  
Alocările pentru C&D în R. Moldova, inclusiv pe tipuri de c-d și domenii, anul 20163

Total Știinţe 
naturale

Știinţe 
inginerești 
și tehnologii

Știinţe 
medicale

Știinţe 
agricole

Știinţe sociale Știinţe 
umanistice

Total
Cercetare 
fundamentală 
Cercetare 
aplicativă 
Dezvoltare 
tehnologică 

432 598,8
111 199,9 

239 208,0 

82190,9

153 794,3 
60 102,9 

86 380,7 

7310,7

101 211,4 
7 191,5 

19 520,0 

74,499,9

43 999,4 
6 026,1 

37 973,3 

-

70 296,4 
2 353,5 

67 942,9 

-

33 967,2 
13 551,2 

20 035,7 

380,3

29 330,1
21 974,7

7 355,4

-

3 http://www.statistica.md/public/fi les/publicatii_electronice/Anuar_Statistic/2017/7_AS.pdf p.166

Conform Bloomberg Innovation Index 2018, 
poziţia inovaţională a economiilor este determi-
nată de impactul a 7 factori și subfactori, inclusiv: 
1. intensitatea c-d; 2. producerea valorii adăuga-
te; 3. productivitatea; 4. densitatea tehnologiilor 
avansate; 5. efi cienţa învăţământului superior; 6. 

concentraţia cercetătorilor; 7. activitatea de bre-
vetare. Astfel, ţările pot reacţiona la poziţia lor 
internaţională printr-o politică inovaţională bine 
fi nanţată, prin regim fi scal favorabil pentru sectorul 
c-d, fi nanţarea cercetărilor orientate pe comerciali-
zarea tehnologiilor (Fig.2). 
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Fig. 2. Cele mai inovaţionale economii ale lumii 4

4 https://www.bloomberg.com/news/terminal/P2Z4BGT25UKH

Se consideră că râmânerea în urmă a dezvoltării 
inovaţionale este caracteristică ţărilor unde cultura im-
pune evitarea riscurilor iar sectorul c-d este perceput ca 
cheltuieli, și nu ca investiţii, inovaţia constituindu-se în-
tr-un pas crucial deoarece este difi cil să se calculeze ris-
curile posibile din implementarea lor în etapele iniţiale. 

Dezvoltarea rapidă a progresului tehnic, încu-
nunată cu cele mai de succes evoluţii din domeniul 
tehnologiilor de vârf, are un impact imens asupra 
vieţii umane, existând trei domenii principale în 
care se introduc inovaţiile: știinţă și educaţie, indus-
tria și alte domenii. Cele mai importante tehnologii, 
cu impact major asupra dezvoltării inovaţionale a 
economiilor, sunt industria aerospaţială, apăra-
rea, biotehnologia, industria semiconductorilor, 
producţia de echipamente, software, software și 
servicii pentru Internet, industria surselor regene-
rabile de energie. Realizarea unor progrese semni-
fi cative în productivitatea resurselor în sectoarele 
de producţie și consum prin proiectarea sistemelor 
logistice efi ciente, dezvoltarea de produse demate-
rializate, servicii și infrastructuri cu o productivitate 
ridicată a resurselor oferă oportunităţi economice 
durabile pe termen lung. Acest proces oferă, de ase-
menea, o îmbunătăţire constantă a calităţii vieţii, 
noi oportunităţi și competitivităţi sporite pentru 
afaceri, posibilităţi extinse pentru ocuparea forţei 
de muncă și un potenţial crescut pentru generarea 
bogăţiei și distribuirea mai echitabilă a acesteia. 

De fapt, proiectele și interesele știinţifi ce sunt 
axate în prezent pe procese care determină și ana-

lizează cauzele limitării relaţiei dintre om și tehno-
logie, rolul High-Tech în lumea modernă fi ind difi -
cil de supraestimat și generând noi discuţii despre 
principalele avantaje și dezavantaje ale aplicării 
inovaţiilor. Iată câteva avantaje deosebit de impor-
tante ale inovaţiilor moderne: 

- îmbunătăţirea calităţii bunurilor și servi-
ciilor produse prin participarea la programele 
internaţionale; 

- dezvoltarea inteligenţei umane moderne prin 
introducerea de inovaţii ce contribuie la apariţia 
unor noi descoperiri și realizări știinţifi ce,  folosirea 
noilor tehnologii în scopul autodezvoltării;

- susţinerea și promovarea inovaţiilor generează 
creșterea gradului de concurenţă dintre producă-
tori, fapt ce duce la o sporire semnifi cativă a calităţii 
produsului fi nal; 

- dezvoltarea noilor tehnologii contribuie la eli-
minarea parţială a muncii umane sporind astfel 
acurateţea operaţiunilor și calitatea rezultatului fi nal; 

- satisfacerea nevoilor emergente de noi produ-
se și servicii; 

- perfecţionarea metodelor de management, 
cele inefi ciente pierzând din forţă; 

- creșterea cererii de bunuri vândute pe pieţele 
mondiale contribuie la fl uxul de capital în ţară, 
sporește bunăstarea fi nanciară generală; 

- inovaţiile pot reduce consumul de resurse na-
turale, inclusiv consumul de resurse  energetice, 
menţinând, în multe zone industriale, un grad înalt 
al condiţiilor prielnice pentru viaţă.
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În ultimii zece ani, industria energetică a cu-
noscut un boom al inovării. În primul rând, în jurul 
anului 2005 a izbucnit revoluţia șisturilor: compa-
niile au început să dezvolte noi rezerve nesfârșite 
de gaze naturale și petrol folosind două tehnologii 
inovatoare – foraj orizontal și fracturare hidraulică. 
Aceste metode inovatoare au dus la scăderea dras-
tică a preţurilor petrolului – de la un record de 145 
dolari/baril în iulie 2008 la mai puţin de o treime 
din această valoare în iulie 2017 – privând OPEC 
de infl uenţa asupra preţurilor mondiale. Și acesta a 
fost doar începutul. Tehnologiile inteligente de con-
trol pentru sistemele cele mai complexe și analiza 
datelor cu ajutorul automatizării omniprezente sti-
mulează din nou o altă revoluţie energetică, mărind 
radical productivitatea și fl exibilitatea industriei. 
Modifi cările menţionate au afectat nu numai com-
paniile producătoare de energie, ci și metodele de 
generare a energiei electrice și distribuţia acesteia. 
O nouă generaţie de energie este în curs de dezvol-
tare – mai descentralizată, care demonstrează o mai 
bună utilizare a acesteia, precum și posibilitatea in-
tegrării multor surse de alimentare cu energie elec-
trică în sisteme de alimentare cu fi abilitate sporită. 

În anii următori, aceste tendinţe vor conduce la o 
economie mai ieftină și mai viguroasă, iar gradul de 
efi cienţă al industriei energetice și capacitatea aces-
teia de a răspunde la condiţiile de piaţă în schimbare 
vor atinge cote fără precedent. Cu toate acestea, pe-
rioada de tranziţie nu va fi  una fără probleme. Acest 
proces poate să destabilizeze situaţia din ţările în 
care economia depinde de veniturile provenite din 
vânzarea surselor tradiţionale de energie – de exem-
plu, în Rusia, în cele mai mari state producătoare de 
petrol din Golful Persic și Venezuela. Ţări ca Angola și 
Nigeria nu au reușit să realizeze reforme de acest fel 

în proporţii sufi ciente, iar o reducere semnifi cativă a 
costului energiei se constituie într-unul dintre princi-
palii factori ai instabilităţii în aceste ţări. Costul scăzut 
al combustibililor fosili poate fi  un obstacol în calea 
unei reduceri radicale a emisiilor în atmosferă, ceea 
ce este vital pentru prevenirea încălzirii globale.5

În acest context, posibilele dezavantaje ale 
utilizării inovaţiilor moderne pot fi : costul aces-
tora la modernizarea echipamentelor, literaturii 
educaţionale, spaţiilor de producţie; instruirea și 
programele de recalifi care profesională. Există opi-
nii potrivit cărora folosirea inovaţiilor determină ca-
racterul ciclic al economiei, provocând infl aţia6, iar 
eliminarea muncii umane sporește șomajul.

Specialiștii de la Institutul de Tehnologie din 
Massachusetts (MIT) au determinat care sunt teh-
nologiile ce intimidează cel mai mult omul mo-
dern (supravegherea totală, cyborgizarea corpului, 
infl uenţa informaţiilor, substituirea realităţii) și cât 
de justifi cată este această frică7.  Propunem mai jos 
o analiză a impactului noilor tehnologii asupra eco-
nomiei ţărilor.

Infl uenţa industriei high-tech asupra econo-

miei ţărilor

Una dintre cele mai importante tehnologii de 
acest fel sunt reacţiile nucleare. Descoperirile din 
acest în domeniu s-au soldat cu efecte pozitive și ne-
gative. Vectorul gândirii știinţifi ce a fost direcţionat 
spre generarea curentului electric în centrale nucle-
are (Fig.3) și focoasele nucleare (Tab. 2).

5 https://www.2000.ua/v-nomere/derzhava/resursy/oche-
rednaja-revoljucija-v-jenergetike-pljusy-i-minusy-vysoko-
tehnologichnyh-innovacij.htm
6 https://viafuture.ru/katalog-idej/plyusy-i-minusy-innovatsij
7 http://www.mit.edu/innovation/
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Fig. 3. Amplasarea centralelor nucleare pe glob [8, 9]

Cursa înarmărilor din secolele XX-XXI a stimulat 
ţările spre dezvoltarea potenţialului nuclear sub 
pretextul plauzibil al preîntâmpinării atacurilor 
nucleare. De fapt, unele ţări neagă în mod cate-
goric implicarea lor în procesele de acest fel, dar 

dovezile indirecte demonstrează existenţa unui 
arsenal nuclear pe teritoriul lor. Din totalul de circa 
14900 de focoase, cele mai  aproape de Republica 
Moldova sunt cele 50 de la bazele militare SUA din 
Turcia [8, 9].

Tabelul 2 

Numărul de focoase pe ţări, 2017-2018 [17]

Ţara Numărul de focoase nucleare Ţara Numărul de focoase nucleare

Marea Britanie 215 Pakistan 120-130

Israel 80 Rusia 7000

India 110-120 Coreea de Nord 10

China 270 SUA 6800

Franţa 300

Spre sfârșitul secolului al XX-lea, medicina și 

alte domenii au avansat soluţii uimitoare în re-
zolvarea unor probleme cu caracter și semnifi caţie 
globală. Una din probleme este sănătatea. Pro-
gresul tehnologic a permis substituirea părţilor 
corpului uman care se uzează. Inventarea  în anii 
'50 a stimulatorului cardiac astăzi nu mai este ceva 
exotic, sau restabilirea auzului, văzului etc. Aceste 
tehnologii, care au fost la fază incipientă cu doar 
câteva decenii în urmă, astăzi sunt adânc înrădă-
cinate în viaţa noastră. Există tehnologii medicale 
care, actualmente, se afl ă la faza incipientă și par 

încă science-fi ction, dar foarte curând vor intra cu 
ușurinţă în viaţa noastră. Unele dintre ele vor fi  sub 
formă de aplicaţie pentru organismele noastre, iar 
altele vor fi  destinate îmbunătăţirii elementelor 
deja funcţionale.

Exoscheletul (exocostumul) este un aparat ase-
mănător după mecanisme cu articulaţiile  unui 
corp omenesc şi care imită mişcările corpului la 
care este cuplat. Exoscheletul permite oamenilor cu 
defi cienţe să se deplaseze și să transporte greutăţi. 
Costumul robotizat a fost inspirat de către HULC, 
sau Human Universal Load Carrier, fi ind proiectat 
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de către Ekso Bionics şi Lockheed Martin și realizat 
de compania japoneză Cyberdine [12]. HULC (24 
kg) este destinat soldaţilor care operează pe front, 
în speţă în zonele cu teren accidentat, pentru a le 
facilita transportul unor echipamente grele [13]. Se 
preconizează ca robotul Jibo să fi e exploatat pe pla-
neta Marte [11].

Implanturile neurale. Implanturile neurale 
reprezintă orice dispozitiv care este introdus în 
materia cenușie a creierului. Implanturile neu-
rale [6] pentru creier sunt destinate pentru  „re-
pararea” zonelor afectate ale creierului uman și 
a funcţiilor lui cognitive, precum și pentru  per-
miterea accesului creierului la dispozitive exter-
ne. Aplicarea lor a fost permisă din  anul 1997. În 
armata americană s-a declanșat testarea implan-
turilor cerebrale pe oameni de inteligenţă artifici-
ală (IA), schimbând comportamentul uman [10]. 
Unele laboratoare occidentale au început colec-
tarea biomaterialelor – un material din ţesuturi 
vii, pregătit special pentru cercetarea medicală. 
Descifrarea genomului poate duce la eradicarea 
unor boli genetice, dar și la răspândirea și ataca-
rea unor entităţi sau rase umane (prin Coca-Cola 
sau gume de mestecat) [1]. Cu toate „beneficiile” 
potenţiale pe care o astfel de tehnologie le-ar 
putea aduce, există, de asemenea, potenţialul 
de mare tiranie. Ce s-ar întâmpla în cazul în care 
aproape toată lumea ar avea un implant cerebral 
care îţi citește gândurile, conectat la Internet? Ar 
putea fi folosite aceste implanturi pentru a ne 
controla și a ne manipula? Acestea sunt lucruri 
înfricoșătoare care trebuiesc luate în considerare.

Exocórtex constituie un sistem extern al re-
giunii corticale, care ţine de scoarţa creierului 
mare. Exocórtex este un complex de procesare 
a informaţiilor care va interacţiona și va extinde 
capacităţile creierului biologic – o adevărată fuziu-
ne a minţii și a calculatorului. Creierul va deveni cel 
mai bun depozit de informaţii, dar va procesa și mai 
rapid informaţiile – exocortex va fi  conceput pentru 
a gândi și a înţelege la nivel superior. 

Cyberextremităţi. Proteza a fost folosită pentru 
a înlocui membrele lipsă de zeci de ani, dar versi-
unea modernă – cyber-extremity – caută nu doar 
înlocuirea estetică, ci și funcţională a acestora. Sar-
cina unui astfel de fi nit este de a restabili sau înlocui 
membrul pierdut cu funcţionalitate și aspect total. 

Și, deși, interfeţele neurocomputer sunt din ce în ce 
mai utilizate în dezvoltarea protezelor, alte studii 
sunt desfășurate în mod activ, ceea ce ar trebui să 
elimine restricţiile în acest domeniu. 

Ţesutul cibernetic – tranzistori biocompatibili  în 
ţesutul uman. Ţesutul cibernetic constituie ţesutul 
uman cu electronică funcţională biocompatibilă 
încorporată. Într-un fi nal, vorbim despre fuziunea 
ţesutului cu electronica în așa fel încât devine difi cil 
să se determine unde se termină ţesutul viu și unde 
începe electronica. Se propun cipuri pentru telepa-
tie, care permit oamenilor să controleze compute-
rele, televizoarele și întrerupătoarele cu puterea 
minţii [4]. 

Ingineria genetică este un complex de măsuri 
prin intermediul cărora se introduc schimbări în 
genomul natural al unui organism prin impregna-
rea de elemente noi în ADN. Astfel, se formează noi 
organisme cu calităţi genetice noi, care se transmit 
constant la mii  de organisme şi care nu constituie o 
selecţie naturală. Activitatea genetică preconizează 
operarea în direct a ADN-ului, unele scări elicoidale 
din acizii nucleici care criptează software-ul vieţii, 
identifi cat prin cele 4 baze azotate A-adenina, C-ci-
tozina, G-guanina și T-timina, combinându-se într-
un mod logic. Schimbarea ADN-ului unui organism 
pentru a trata o maladie cons  tuie o modifi care 
considerabilă în medicină. Prin ingineria gene  că 
se tratează nu simptomele, după efectul medi-
camentelor, ci corectarea cauzei gene  ce a unei 
maladii. Anul 2017 s-a adeverit a fi  crucial în practi-
ca tratării cancerului. The Food and Drug Administra-
tion a aprobat o terapie genică inovatoare pentru 
leucemie [23].

Nanotehnologii. Știinţe care au apărut datorită 
nanotehnologiilor (la nivel 10-9) sunt: nanoelectro-
nica, nanoengineering, nanionics, nanomedicina, 
nanorobotics, nanochimia, biocipuri, nanohaine, 
nanoautomobile, elaborări militare. 

Spre exemplu, nanomedicina sau medicina mo-
leculară are ca scop menţinerea sau îmbunătăţirea 
sănătăţii omenirii la scară de atomi și molecu-
le, defi niţia, expusă de către Consiliul Medical al 
Fundaţiei Europene pentru Știinţă, remarcând că este 
o știinţă și tehnologie a diagnosticării, tratării și pre-
venirii bolilor, diminuării suferinţelor, menţinerii și 
ameliorării nivelul ui de sănătate a populaţiei prin 
utilizarea cunoștinţelor la scară moleculară [16].
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Aplicarea nanotehnologiei în construcţii este 
una dintre direcţiile promiţătoare în materie de 
producţie, iar materialele de înaltă tehnologie vor 
deveni baza industriei construcţiilor în deceniile 
următoare. Principalele materiale de construcţie 
în producţia cărora sunt în prezent abordările na-
notehnologice sunt: cimenturi și betoane (transpa-
rent); ceramică; materiale izolatoare; sticlă (elastică, 
termoizolatoare, cu senzori electrici); vopsele (după 
structura cărăbușilor Cyphochilus); fi tinguri; nano-
lemnul [15; 22]. 

Nanotehnologiile se aplică de la purifi carea apei 
până la crearea unui material plastic, biodegrada-
bil, care va fi  capabil să lupte cu diverse maladii, 
să amelioreze proprietăţile materialelor, procesele 
tehnologice, aparate de dimensiuni mici. În termeni 
de nanometri, aceste dispozitive incomprehensibil 
de mici pot opera pe scara ADN-ului uman și funda-
mental pot schimba comportamentul substanţelor 
și celulelor cu scop creativ sau distructiv, în funcţie 
de efectul dorit. Aceste mașini sunt atât de mici 
încât pot primi energie din bătăile inimii sau din 
reacţiile chimice din interiorul celulelor. Cu ajutorul 
nanotehnologiei, putem monitoriza dezvoltarea 
unor boli, cum ar fi  boala Alzheimer și cancer. De 
asemenea, nanotehnologia poate fi  folosită pentru 
crearea unor baterii mai efi ciente, dar și pentru cre-
area materialului inofensiv din inox, care ar putea fi  
utilizat pe termen nedefi nit sau ar putea fi  degrada-
bil, fi ind expus la anumite lungimi de unde.

Se presupune că, într-un sfert de veac, vom sca-

na complet creierul. Dar dacă într-adevăr putem 
cupla conștiinţa noastră la lumea digitală, vom 
putea petrece o perioadă nedefi nită într-o lume 
digitală fantastică. Un adevărat program pe hard 
disk! Oamenii se vor putea transfera pe distanţe 
lungi în spaţiul cosmic și percepe instantaneu toate 
cunoștinţele disponibile pentru omenire. Oamenii 
care sunt mai deștepţi decât noi vor face asta chiar 
înainte ca ei să moară. 

Evident că descoperirile de vârf nu se utilizea-
ză doar spre binele omului, ci și în defavoarea lui. 
Invenţiile de toate timpurile – de la roată până la 
aerul condiţionat –  îmbunătăţesc viaţa, dar nu sun-
tem cu toţii în siguranţă. Siguranţa unora dintre ele 
a fost testată prin încercări și erori, ceea ce a condus 
adesea la moarte. Dar, mai presus de toate, în ori-
ce invenţie ne sperie răul, care se poate manifesta 

după mulţi ani și poate duce la consecinţe dintre 
cele mai neașteptate. Unele descoperiri pot fi  uti-
lizate în scopuri militare sau destructive, teroriste. 
Când un planor a fost proiectat fără succes – este o 
tragedie [21]. Când un medicament pentru femeile 
gravide provoacă mutaţii la nou-născuţi – deja este 
o catastrofă.

Olestra a fost creată de om ca un substituent 
pentru grăsime, care adaugă zero colesterol, calorii 
sau grăsimi efective produselor alimentare, desco-
perit în anul 1968. S-ar părea că totul este bine. Cu 
toate acestea, spre deosebire de mulţi alţi aditivi 
alimentari chimici, acesta este asociat cu proble-
mele care determină declanșarea cancerului. În 
plus, el prezintă și alte riscuri pentru sănătate, cum 
ar fi : probleme de tranzit intestinal și defi ciente de 
absorbţie a vitaminelor [18].

Baza îngrășămintelor chimice a fost pusă la mij-
locul anilor 1930, însă numai recent (sec. XX-XXI) și-a 
început producţia și utilizarea în masă. Astăzi, cele 
mai populare și mai frecvente sunt îngrășămintele 
pe bază de fosfor și azot. Îngrășămintele chimice 
sunt un fel de armă lentă pentru distrugerea fl orei 
și a faunei planetei, precum și pentru apariţia unor 
boli periculoase.

Diclor-Difenil-Tricloretanul, denumirea pre-
scurtată DDT, este unul dintre cele mai efi ciente 
insecticide inventate vreodată de omenire, care s-a 
dovedit perfect în lupta împotriva ţânţarilor malari. 
Din păcate, efectul său toxic asupra oamenilor și a 
mediului nu a fost descoperit imediat. DDT nu nu-
mai că provoacă cancer și mutaţii, dar se acumulea-
ză și în organism, trecând prin lapte către copii.

Thalidomide – cel mai strălucitor exemplu de 
neglijenţă în testarea medicamentelor la mijlocul 
secolului al XX-lea. El a fost prescris ca sedativ pen-
tru femeile însărcinate, dar a cauzat malformaţii 
congenitale la copiii lor – lipsa membrelor și a or-
ganelor interne. Thalidomida a afectat aproximativ 
10.000 de nou-născuţi (1950-1960), până când a 
fost interzisă. Mai târziu, totuși, s-a constatat că me-
dicamentul este extrem de efi cient împotriva leprei 
și a cancerului.

Motorul cu ardere internă. Ecologiștii califi-
că motoarele cu combustie internă, bazate pe 
arderea de motorină sau benzină, ca fiind cele 
mai periculoase și dăunătoare invenţii ale ome-
nirii. Motoarele aruncă în atmosferă metale gre-
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le, care, arzând, consumă oxigenul atmosferic, 
otrăvesc oamenii cu monoxid de carbon, sunt un 
factor declanșator al efectului de seră (încălzirea 
climei, seceta etc.). Potrivit Organizaţiei Mondia-
le a Sănătăţii, astfel de emisii reduc durata vieţii 
umane în medie cu 4 ani.

Freonul a fost sintetizat în anul 1928 de către un 
chimist american. Având în vedere că are proprietăţi 
termodinamice ridicate, acest gaz a devenit în cu-
rând utilizat pe scară largă în producţia de aparate 
de aer condiţionat, frigidere, aerosoli și parfumuri. 
Numai descompunerea Freonului în atmosferă prin 
eliberarea clorului, fenomen descoperit de oamenii 
de știinţă în anii 1980, distruge stratul de ozon, iar 
încălzirea acestui gaz până la o temperatură de pes-
te 250°C duce la formarea unor produse puternic 
otrăvitoare.

Polietilena a găsit o aplicare în masă în producţia 
de folii de ambalaj, pungi, ţevi și jucării. Pericolul 
este că, în urma arderii sale, substanţele nocive eli-
berate, nu se descompun deloc în sol. Potrivit oa-
menilor de știinţă, din cauza deșeurilor de polieti-
lenă numărul locuitorilor oceanului scade anual cu 
peste 100 de mii. 

Roboţii asasini încă nu au fost inventaţi, dar cre-
dem că în curând vor apărea [3]. Un alt pericol vine 
din partea descoperirilor și invenţiilor înseși. Aceiași 
viruși din domeniul IT pot bloca unele procese in-
dustriale, centrale nucleare. Virusul care a atacat 
instalaţiile nucleare ale Iranului a marcat începu-
tul erei războiului cibernetic. Daunele provocate 
instalaţiilor nucleare ale Iranului (virusul Stuxnet) 
sunt comparabile cu daunele cauzate de atacul 
forţelor aeriene israeliene. Colapsul tacit este războ-
iul cibernetic. În epoca electronicii, informatizarea 
este o armă teribilă, numai pentru că toate sferele 
de comunicaţii multiple și mijloacele de sprijin sunt 
pătrunse de computerizare, precum și în interiorul 
fi ecărui oraș, între orașe, în interiorul ţării și între ţări 
și state. Întreaga infrastructură a orașelor și ţărilor 
este în prezent dependentă de computere.

Unui atac global al „virusului extorcării” au fost 
supuse sistemele IT (iunie 2017) ale companiilor 
din mai multe ţări ale lumii, acesta afectând, într-o 
mai mare măsură, România, Italia, Serbia, Ungaria, 
Ucraina, Rusia, Polonia, Argentina, Germania, Israel, 
Cehia și alte ţări, inclusiv companiile de petrol, ener-
gie, telecomunicaţii, farmaceutice, precum și orga-

nismele de stat. Virusul bloca calculatoarele și cerea 
pentru deblocare 300 USD în Bitcoin.

Din nefericire, din cauza roboţilor, angajaţii unor 
fabrici mari au fost uciși. Primul astfel de incident 
a avut loc în 1979, când un muncitor de la Ford a 
primit o lovitură în cap de la un robot. În 1981, în 
orașul japonez Akashi, robotul l-a împins într-un 
concasor pe inginerul care l-a reparat. În 2015, un 
tânăr a murit la uzina Volkswagen. În același an, un 
robot din Detroit a ucis o femeie. Un an mai târziu 
(2016), la fabrica Ajin USA, robotul l-a bruscat pe un 
angajat de 20 de ani cu o asemenea forţă încât a 
doua zi acesta a decedat [3]. 

Telefoanele inteligente sunt cauza multor ac-
cidente și decese. Adesea, atenţia oamenilor  este 
distrasă de un obiect care cauzează accidente. Po-
trivit statisticilor, 43% din persoanele care folosesc 
smartphone-uri se ciocnesc cu obiecte mecanice 
sau se prăbușesc de la înălţime. În fi ecare an, 1,5 mi-
lioane de oameni ajung la spital, deoarece atenţia 
lor le este distrasă când traversează drumul într-un 
loc neautorizat. Experţii de la Zendrive constată că 
88% din 3 milioane de șoferi utilizează smartphone-
uri în timp ce conduc mașina.

Un alt pericol îl constituie sistemele autopilot, 
GPS, care, în mod normal, ajută șoferii și piloţii la 
circulaţie, dar, cu regret, sunt și cauza unor catas-
trofe. 

Jocurile video constituie o experienţă cogni-
tiv-culturală relativ nouă. Experienţele sunt dintre 
cele mai controversate. Potrivit unor studii, jocu-
rile video ne fac mai buni și mai fericiţi, în timp 
ce, potrivit altor studii, acestea ne fac să devenim 
agresivi sau rupţi de realitate. Trebuie să ţinem 
cont însă de faptul că jocurile video comportă un 
șir de efecte fi zice și psihologicee.  Jocurile video 
violente provoacă jucătorilor agresivitate și furie. 
Acestea pot creste gradul de agresivitate și în ca-
zul în care un jucător continuă să se gândească la 
joc, potenţialul de agresivitate putând dura până 
la 24 de ore. În unele jocuri video, iniţial, jucătorul 
este obligat să-și selecteze arma cu care va lupta: 
o șurubelniţă, un cuţit, un pistol etc. Un copil nu 
poate învăţa din aceste jocuri altceva decât pro-
cedee de asasinare! Jocurile video au provocat, 
în mod repetat, moartea fanilor lor. Dar aceas-
ta nu înseamnă că ele creează doar o stare de 
dependenţă. În 2007, Jennifer Strange, de 28 de 
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ani, a participat la un concurs câștigătorul căruia 
trebuia să bea cea mai mare cantitate de apă, fără 
a vizita toaleta. Drept cadou, organizatorii ofereau 
convertorul Nintendo Wii. Domnișoara dorea cu 
disperare să obţină un asemnea adaptor, așa că a 
băut 7,5 litri de apă și a murit în cele din urmă din 
cauza stării de intoxicaţie provocate. În anul 2005, 
un tânăr din Coreea de Sud a fost găsit mort într-
un internet-café. S-a dovedit că a jucat în StarCraft 
fără întrerupere timp de 50 de ore, fără pauze pen-
tru somn sau mâncare. 

Concluzii 

Adesea ne punem întrebarea  „De ce toate acestea 
au fost inventate?” și nu găsim răspunsul. Pe de o par-
te, există argumente pro- faţă de astfel de invenţii, iar 
pe de altă parte, ele pot fi  folosite pentru a face rău. 
Până la urmă, decizia privind utilizarea unor sau altor  
instalaţii/invenţii aparţine oamenilor. 

Omul, cu mintea lui sclipitoare, a parcurs victo-
rios drumul difi cil al marilor descoperiri și invenţii 
schimbând semnifi cativ viaţa societăţii. Astăzi nive-
lul nostru de viaţă este în strânsă legătură cu pro-
gresul tehnic, cu gradul de implementare a noilor 
tehnologii, noilor invenţii și descoperiri. Descope-
ririle și invenţiile examinate ne fac viaţa mai con-
fortabilă, mai convenabilă și mai interesantă. Este 
necesar doar de a comensura binele și răul adus 
de anumite invenţii și propuneri, pentru că au fost 
identifi cate și efectele lor nefaste. Concluzia noas-
tră ar fi  că realizările civilizaţiei propriu-zise nu pot 
fi  dăunătoare sau benefi ce. Toate aceste realizări ar  
putea fi  doar benefi ce dacă ar fi  utilizate în mod co-
respunzător. 

Spre exemplu, dacă toate naţiunile ar realiza 
scopul asociat cu Acordul asupra climei de la Paris, 
emisiile de gaze s-ar reduce cu 1% până în 2030, 
iar omenirea posibil ar scăpa de unele riscuri. În 
acest context, guvernele trebuie să conștientizeze 
responsabilitatea acţiunilor în faţa generaţiilor vii-
toare.  În anul 2040, pe autostrăzile  de pe glob vor 
fi  prezente 2,8 miliarde de automobile, din care 
doar 5,8% (160 milioane) vor fi  cu tracţiune electri-
că. Hidrocarburile vor rămâne până la urmă sângele 
civilizaţiei, forţa de propulsare modernă a deceni-
ilor viitoare, deoarece oferă, în cantităţi mari, un 
carburant ieftin, accesibil, transportabil, cu putere 
energetică mare pentru transporturi – un domeniu 

vital pentru dezvoltarea economică, a nivelului de 
trai și a securităţii energetice.

În acest context, Republica Moldova va imple-
menta cu stricteţe prevederile Declaraţiei fi nale 
a Conferinţei ONU vizând Dezvoltarea Sustenabi-
lă „Viitorul pe care ni-l dorim” (adoptată la Rio de 
Janeiro la 20.06.2012), care și-au găsit refl ectare 
în Strategia naţională de dezvoltare „Moldova 
2020” [14] și prin care ţara noastră își ia angaja-
mentul de a asigura tranziţia către dezvoltarea 
economică „verde”. Se va ţine cont de asemenea 
de aceleași priorităţi naţionale şi sectoriale vizând 
dezvoltarea economică „verde” cu aplicare în sfera 
agriculturii, construcţiilor, transportului, industri-
ei, energiei, dezvoltării regionale, achiziţiilor pu-
blice, turismului și educaţiei,  creionate în Strategia 
de mediu pentru anii 2014-2023 (HG RM nr. 301 din 
24.04.2014) [19], precum și de cele 5 măsuri priori-
tare pentru economia „verde”  din cadrul Iniţiativei 
pentru economia „verde”, lansată la Batumi (BIG-E), 
măsuri pe care Republica Moldova a început să le 
implementeze din anul 2016, eforturile fi ind con-
centrate pe aspectele asociate cu barierele în calea 
dezvoltării durabile [7; 20].

Doar respectând cu stricteţe și implementând 
cu succes măsurile enunţate mai sus, vom pu-
tea atinge obiectivele noii Strategii de Dezvoltare 
Naţională, prin care Republica Moldova își propu-
ne să devină,   la orizontul anului 2030, o ţară în 
care oamenii vor dori să trăiască și de care  își vor 
lega visele și aspiraţiile, o ţară pe care părinţii o vor 
percepe ca pe un loc sigur și atrăgător  pentru co-
piii și nepoţii lor.
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REZUMAT

Vectorul inovaţiilor: pro și contra. Investigaţia 
se axează pe rolul inovaţiilor în rezolvarea proble-
melor cu caracter global și infl uenţa lor asupra 
oportunităţilor și riscurilor social-economice. Sen-
sul sintagmei „inovaţiile și globalizarea” este similar 
sensului cunoscutei formule „Veninul si otrava – bi-
necuvântare sau blestem”. Descoperirile și invenţiile 
examinate ne fac viaţa mai confortabilă, mai con-
venabilă și mai interesantă. Este necesar doar de a 
comensura binele și răul adus de anumite invenţii și 
propuneri știinţifi ce, pentru că au fost identifi cate și 
efectele lor nefaste. Concluzia autorului este că rea-
lizările civilizaţiei propriu-zise nu pot fi  dăunătoare 
sau benefi ce. Toate aceste realizări ar  putea fi  doar 
benefi ce dacă ar fi  utilizate în mod corespunzător.

Cuvinte-cheie: noutăţi ştiinţifi ce, inovaţii, avan-
taje, viitor durabil, probleme globale.
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ABSTRACT

Innovation Vector: Pros and Cons. The investi-
gation focuses on the role of innovations in addres-
sing global issues and their infl uence on formal and 
economic opportunities and risks. The meaning of 
the syntagm “innovations and globalization” is simi-
lar to the meaning of the well-known formula “Ve-
nom and Poison - Blessing or Curse”. The discoveries 
and inventions examined make our lives more com-

fortable, more convenient and more interesting. It 
is only necessary to commensurate the good and 
evil brought by certain inventions and scientifi c 
proposals, because their harmful eff ects have also 
been identifi ed. The author’s conclusion is that the 
achievements of civilization itself cannot be harm-
ful or benefi cial. All these achievements could only 
be benefi cial if used properly. 

Keywords: scientifi c news, innovations, advanta-
ges, sustainable future, global issues.
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R      

SUCCESUL ORGANIZAŢIEI ESTE DETERMINAT DE O SERIE DE 
FACTORI, ATÂT INTERNI, CÂT ȘI EXTERNI, CARE ÎI PERMIT 

SĂ FIE COMPETITIVĂ PE O ANUMITĂ PIAŢĂ. ÎN MOD CATEGORIC 
PRINTRE ACEȘTIA UN LOC DE FRUNTE ÎI REVINE CALITĂŢII RESUR-
SELOR UMANE. ASPECTELE LEGATE DE RESURSELE UMANE SUNT ÎN 
CENTRUL FILOSOFIEI CALITĂŢII, IAR IMPLICAREA ANGAJAŢILOR DE 
LA TOATE NIVELURILE ESTE ESENŢIALĂ  PENTRU ASIGURAREA UNEI 
ACTIVITĂŢI PERFORMANTE A ORGANIZAŢIEI. 

Calitatea resurselor umane trebuie să fi e una din 
preocupările centrale ale organizaţiilor, deoarece 
angajaţii corespunzători, instruiţi, bine motivaţi 
și recompensaţi sunt una din premisele succesu-
lui în organizaţie. Totodată, și multiple cercetări 
știinţifi ce continuă să abordeze probleme ce ţin de 
resursa umană, de gestiunea efi cientă a acesteia. 
Menţionăm câteva cercetări ale savanţilor autoh-
toni, cum ar fi   preocupările pentru competitivita-
tea factorului uman [1; 2], motivarea angajaţilor din 
perspectiva managerială și cea de marketing [3, 4], 
argumentarea necesităţii auditului resursei umane 
[5; 6]etc. 

Studiul nostru ia în considerare că resursele 
umane, în rând cu faptul că determină succesul 
unei organizaţii,  sunt una din sursele fundamentale 
de riscuri, fi ind  în același timp și cele care gestio-
nează și controlează sistemele de management al 
organizaţiei. Astfel, resursele umane au un rol dublu 
în managementul riscului. În primul rând, oamenii 

|  CONSTANTIN SCARLAT, 
DOCTORAND, ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA

pot fi  o sursă de risc, iar în al doilea rând, oamenii 
sunt importanţi în identifi carea și tratamentul riscu-
lui, deci ca manageri de risc.

Scopul prezentului studiu constă în evidenţierea 
riscurilor de personal ca categorie independentă 
de riscuri ale organizaţiei și concretizarea esenţei și 
conţinutului acesteia.

Metode. În vederea elaborării prezentului articol, 
autorul a folosit metode știinţifi ce generale: analiză 
complexă a surselor bibliografi ce, comparaţie, sin-
teză, abordare sistemică.

Rezultate

Riscul și evoluţia abordărilor acestuia

Riscul reprezintă una dintre cele mai mari și cap-
tivante provocări datorită prezenţei acestuia în toa-
te domeniile de activitate. Este considerat un con-
cept tânăr şi în acelaşi timp unul din puţinii termeni 
de afaceri cu origini directe în mediul comercial şi 
fi nanciar şi nu derivat din vocabularul militar, psiho-
logic sau ştiinţifi c [7].

 Există multiple defi niţii ale riscului, fără a avea 
una unanim acceptată, dar, indiferent de tratarea 
fenomenului abordat, marea lor majoritate sunt 
axate pe aspectul negativ al riscului. Menţionăm 
câteva din acestea: ISO, în documentul intitulat 
„ISO/IEC Guide 73 Risk Management –Vocabulary – 
Guidelines for use in standards”, defi nește riscul ca 
o „combinaţie a probabilităţii unui eveniment și 
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consecinţele sale” [8]. Totodată, ISO 31000:2018. Ma-
nagementul riscului, defi nește riscul drept „efectul 
incertitudinii asupra obiectivelor” [9]. 

Una dintre cele mai complete defi niţii ale riscului 
o găsim în Dicţionarul Merriam-Webster’s Collegia-
te Dictionary, Eleventh Edition [10],  unde riscul este 
defi nit astfel:

1 – posibilitatea de a pierde sau de a suferi un 
prejudiciu; 

2 – cineva sau ceva care creează sau sugerează 
un pericol (hazard); 

3 – şansă de pierdere sau de pericol pentru 
obiectul unui contract de asigurare; de asemenea, 
gradul de probabilitate al unei astfel de pierderi; 

4 – posibilitatea ca o investiţie (stoc sau marfă) să 
îşi piardă din valoare.

Deși majoritatea defi niţiilor referitoare la risc 
se concentrează pe managementul ameninţărilor, 
iar instrumentele și tehnicile la care se apelează în 
acest sens, se orientează mai mult pe componenta 
negativă a riscului, totuși  unele surse menţionează 
[11, pag.5] că, relativ recent, abordarea conceptului 
de risc a început să includă și componenta pozitivă, 
însemnând posibilitatea de a crea oportunităţi prin 
intermediul unui management și strategii adecvate. 

Multipli cercetători din diferite domenii ale știinţei 
au studiat și continuă să  studieze caracterul com-
plex al riscului. Abordările fi ecăruia derivă din speci-
fi cul domeniului știinţifi c respectiv. Fără a pătrunde 
în detalii, menţionăm  gruparea diferitor defi niţii, 
noţiuni ale riscului, în funcţie de  abordarea acestora, 
efectuată de cercetătorii N. Munteanu și Iu. Muntea-
nu [12].  Cercetătorii aranjează aceste defi niţii în trei 
grupuri: primul grup îl reprezintă acei autori, precum 
și accepţiunile lor, care tratează riscul cu canotaj ne-
gativ, doar ca o daună posibilă. Al doilea grup exa-
minează riscurile ca o deviere la scopul propus, deci 
coincide cu abordarea ISO 31000:2018, menţionată 
mai sus. Al treilea grup consideră riscul ca o condiţie-
cheie pentru recunoaşterea incertitudinii de către 
risc. 

În evoluţia sa istorică, riscul în anii ‘70  ai secolului 
XX era o noţiune asociată în special cu ştiinţele na-
turii şi mai puţin cu teoria fi nanciară şi a asigurărilor. 
În ultimii ani, conceptul de risc a câştigat importan-
ţă în rândul decidenţilor din lumea afacerilor.  Deși 
astăzi observăm că noţiunea de risc devine prezen-
tă în multe domenii ale vieţii organizaţiei, totuși cel 

mai des aceasta este asociată cu sectorul fi nanciar-
bancar, existând multiple cercetări  și studii anume 
în domeniul respectiv. 

Riscuri de personal și manifestările acestuia

Schimbările, constituind un imperativ al se-
colului XXI și fi ind la ordinea de zi în fi ecare 
organizaţie, aduc după sine apariţia și evidenţierea 
mai pronunţată a altor tipuri de riscuri, printre care 
menţionăm riscurile de personal. Acestea reprezintă 
o direcţie relativ nouă în cadrul managementului 
riscurilor afacerii. Considerăm, în mare măsură, că 
evidenţierea anume acum a acestui tip de risc se 
datorează faptului că întreprinderile acordă atenţie 
subiectelor primordiale la moment, din punctul lor 
de vedere. Acest lucru ar putea fi  tratat și explicat 
prin faptul că, dacă până nu demult resursele uma-
ne erau în umbra preocupărilor întreprinderilor, 
astăzi se face tot posibilul ca ele să-și ocupe locul 
bine meritat.  Totuși, deși se recunoaște că „din ce în 
ce mai mult avantajul competitiv al unei organizaţii 
rezidă în oamenii săi” [13, pag.17], sunt încă puţine 
organizaţii care acordă o sufi cientă atenţie acestui 
fapt, obiectivul acestora fi ind mai degrabă rentabi-
litatea pe termen scurt și mediu.

În același timp, o analiză a surselor știinţifi ce în 
domeniu  a evidenţiat absenţa unei abordări teore-
tice și metodologice unice pentru defi nirea și ges-
tionarea riscurilor de personal. Se datorează acest 
lucru, în opinia noastră, în mare parte faptului că 
categoria menţionată are la bază natura și esenţa 
fi inţei umane, care este cel mai difi cil obiect al ma-
nagementului, generând în același timp o oarecare 
nesiguranţă la nivel informaţional și comportamen-
tal. În același timp, remarcăm faptul că, în clasifi că-
rile analizate, riscurile de personal nu sunt prezente 
în mod explicit, ci indirect. Această imagine este 
tipică pentru majoritatea clasifi cărilor, ceea ce cau-
zează o mai mică atenţie acordată acestei categorii 
de riscuri în studiile efectuate. 

În cadrul acestui studiu,  interpretăm riscul de 
personal ca fi ind probabilitatea abaterii de la re-
zultatul planifi cat în interacţiunea companiei cu 
angajaţii săi, legată de procesele de management 
al resurselor umane. Riscul de personal este riscul 
pierderilor apărute ca urmare a funcţionării inefi ci-
ente a sistemului de management al personalului 
organizaţiei, al greșelilor comise de managementul 
organizaţiei în elaborarea strategiei de personal sau 
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în luarea deciziilor operaţionale în domeniul gesti-
unii personalului.

Având în vedere că factorul uman mediază toa-
te aspectele relaţiilor economice într-o organizaţie, 
putem afi rma că  riscurile de personal sunt foarte  
complexe și prezente în toate domeniile de activi-
tate ale organizaţiei.

Referindu-ne la  riscurile de personal avem în ve-
dere atât acele riscuri (evenimente) care afectează 
personalul,  cât și riscurile a căror cauză (sursă) este 
personalul. Deci, condiţional vom diviza aceste ris-
curi în două grupe:

 ▪ riscurile cu  personalul – adică riscurile care 
afectează personalul ca obiect, riscurile la care este 
supus factorul uman; 

 ▪  riscurile asociate cu factorul uman, riscurile 
care implică factorul uman – adică riscurile, cauza 
(sursa) cărora este personalul.

Ambele grupuri de riscuri, menţionate mai sus, 
sunt complexe și afectează întreaga activitate a 
organizaţiei. Din aceste considerente, fi ecare dintre 
grupurile  prezentate conţine clasifi cările lor privind 
riscurile de  personal. Alegerea mijloacelor specifi ce 
de identifi care și clasifi care a riscurilor de personal 
depinde de specifi cul activităţii organizaţiei și de 
mediul în care aceasta operează. În plus, identifi ca-
rea corectă a riscurilor din această categorie ajută 
organizaţia să determine cele mai efi ciente acţiuni 
pentru minimizarea acestora în cadrul sistemului 
global de management al riscurilor. Această sarcină 
capătă cea mai mare relevanţă în companiile mari, 
pentru care personalul este o resursă-cheie.  

Dintre riscurile cu personalul, menţionăm urmă-
toarele tipuri:

  riscurile asociate recrutării personalului; 
  riscurile cauzate de prezenţa așa-numitelor 

grupuri de risc în cadrul organizaţiei;
  riscurile generate de motivaţia inefi cientă a 

personalului;
  riscurile asociate securităţii informaţiilor și 

protejării secretelor comerciale; 
  riscurile de concediere a angajaţilor etc. 

Riscurile asociate cu factorul uman sunt și ele foar-
te diverse. Menţionăm una dintre posibilele divizări 
ale acestora pornind de la individualitatea persoanei:

  riscuri fi ziologice – riscuri care sunt cauzate 
de reacţiile fi ziologice și de proprietăţile organis-
mului unei anumite persoane; 

  riscuri comportamentale – riscuri ale căror 
cauze sunt deciziile și acţiunile unor persoane care 
acţionează ca persoane independente.

Principalii factori care contribuie la  apariţia ris-
curilor de personal mai des sunt divizaţi în două gru-
pe mari [14, pag.112]:

1. Factorii interni care determină condiţiile de 
apariţie a riscurilor. Aceștia pot fi  gestionaţi, adică 
depind de managementul întreprinderii și, indirect,  
de factorii externi. Ei sunt cauzaţi de activităţile 
și procesele ce au loc în întreprindere și pot afec-
ta rezultatele afacerii. Cei mai semnifi cativi sunt: 
defi cienţele în calitatea planifi cării și luării decizii-
lor, respectarea  tehnologiei, organizarea muncii și 
lucrul cu personalul, politica fi nanciară a întreprin-
deri, disciplina și multe altele.

2. Factorii externi care determină gradul de risc. 
Ei nu pot fi  gestionaţi, adică nu depind  de mana-
gementul organizaţiei, dar determină politica de 
personal a întreprinderii. De regulă, aceștia refl ectă 
diferite schimbări în mediul extern al organizaţiei, 
care pot provoca daune. Cazurile de risc sunt cla-
sifi cate în aleatorii (neintenţionate) și nealeatorii 
(intenţionate). În așa mod, diferă și cauzele genera-
toare de riscuri de personal.

Astfel, riscurile aleatorii de personal pot avea ur-
mătoarele cauze: 

 ▪ lipsă de înţelegere a esenţei a ceea ce se în-
tâmplă și a consecinţelor acţiunilor întreprinse;

 ▪ neglijenţă, neatenţie, încălcare sau lipsă de 
reguli și instrucţiuni relevante; 

 ▪ formare internă nesatisfăcătoare; 
 ▪ decalaj dintre valorile organizaţionale reale și 

cele declarate.
Comportamentul intenţionat la risc se datorează 

în principal: 
 ▪ viziunii proprii a situaţiei (intenţii bune); 
 ▪ câștigului personal; 
 ▪ valorilor individuale diferite de valorile 

organizaţiei; 
 ▪ diferenţei dintre valorile organizaţionale reale 

și cele declarate; 
 ▪ interesului redus pentru dezvoltarea  

organizaţiei; 
 ▪ confl ictelor intergrup;
 ▪  ș.a. 

Riscul la nivelul unei organizaţii nu poate fi  eli-
minat, el va exista întotdeauna, managementul 
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organizaţiei fi ind responsabil de reducerea lui la un 
nivel acceptabil prin asigurarea unei gestiuni efi -
ciente.

Managementul riscului de personal este proce-
sul de identifi care, evaluare și control al tuturor 
factorilor de risc interni și externi ai personalului, 
a căror schimbare poate afecta negativ activităţile 
organizaţiei și ale personalului acesteia. Mana-
gementul riscului de personal este un proces care 
începe în stadiul elaborării unei strategii de mana-
gement al personalului și acoperă întregul sistem 
de management al personalului unei organizaţii la 
toate nivelurile.

În prezent, cercetările în domeniul riscurilor de 
personal sunt axate, în principal, pe analiza  riscu-
rilor care apar în diferite domenii ale organizaţiei și 
foarte  puţină atenţie este acordată posibilităţii pre-
venirii riscurilor de personal, precum și eliminării 
consecinţelor acestora. Menţionăm  că astăzi majo-
ritatea organizaţiilor nu încearcă să rezolve această 
problemă, ci să evite posibila situaţie prin angajarea 
celor mai buni angajaţi.

Concluzii: 

1. Pe parcursul ultimelor decenii a suferit schim-
bări substanţiale modul de abordare și de defi nire a 
riscului. Astfel, de la conotaţia de eveniment advers, 
prejudiciu sau pierdere s-a trecut la cea de proba-
bilitate a producerii unor evenimente cu impact 
asupra organizaţiei, iar mai târziu la cea de incerti-
tudine asupra obiectivelor. 

2. În trecut riscul era echivalat în totalitate cu 
evenimente cu impact negativ și tratat ca un lucru 
care trebuie neapărat transferat. Concepţia actuală  
apreciază riscul ca fi ind un element inerent vieţii sau 
organizaţiei, pe care trebuie să și-l asume pentru a 
prospera și a obţine benefi cii.

3. Studiul a arătat că mulţi cercetători manifestă 
unanimitate  în opinia că personalul organizaţiei, 
fi ind cea mai importantă resursă a acesteia, de cali-
tatea și efi cienţa căreia depind rezultatele activităţii 
și competitivitatea acesteia, acţionează în același 
timp ca principala sursă de pierderi mari, adică re-
prezintă un factor de risc major pentru organizaţie.

4. Riscurile de personal sunt prezente în toate 
organizaţiile, având o manifestare diferită. În pre-
zent, chiar dacă se conștientizează acest lucru, 
tipului de risc menţionat nu i se acordă sufi cientă 

atenţie nici la nivel de teorie, nici la nivel de activita-
te practică. Acest fapt este confi rmat prin cercetări-
le știinţifi ce  reduse în domeniul respectiv, cât și prin 
lipsa preocupărilor la nivel de organizaţie. 
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REZUMAT 

Riscurile de personal în managementul 

organizaţiei. Prezentul articol abordează un su-
biect important și actual ce ţine de domeniul larg al 
managementului organizaţiei – riscurile de perso-
nal. Este o direcţie relativ nouă atât în teoria, cât și în 
practica organizaţiilor. Sunt prezentate în evoluţie 

istorică diverse abordări ale riscurilor, în general. Un 
loc aparte le revine cercetării conceptului de risc al 
personalului, defi nirii, evidenţierii conţinutului, cla-
sifi cării acestuia.

Cuvinte-cheie: resursa umană, risc, risc de perso-
nal, risc asociat cu factorul uman.

ABSTRACT

Staffi  ng Risks in the Management of the Or-

ganization. This article addresses an important 
and current topic related to the broad area of or-
ganization management - staffi  ng risks. It is a re-
latively new direction both in theory and practice 
of organizations. Historically, various approaches 
to risks are presented in general. A special place 
belongs to the research of the concept of staffi  ng 
risk, defi nition, highlighting of the content, its 
classifi cation.

Keywords: human resource, risk, staffi  ng risk, risk 
associated with human factor.
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SITUAŢIA PRIVIND VALORIFICAREA PROPRIETĂŢII INTELEC-
TUALE ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI ȘI ÎN CEL AL ȘTIINŢELOR 

EDUCAŢIEI PARE A FI UNA PARADOXALĂ. DE FACTO, FIECARE OM 
PARCURGE PROCESUL DE FORMARE ȘI DEVENIRE A PERSONALITĂŢII 
PRIN EDUCAŢIE ȘI INSTRUIRE, ÎNSĂ FOARTE PUŢINI CONȘTIENTIZEAZĂ 
ÎN PROFUNZIME MUNCA INTELECTUALĂ ENORMĂ DEPUSĂ DE 
PEDAGOGI ÎN ACEST SENS. ÎN APRECIEREA ACTIVITĂŢII ȘI MUN-
CII PEDAGOGILOR, MAI FRECVENT, SE PUNE ACCENT PE EFORTUL 
PSIHOEMOŢIONAL ȘI MORAL AL ACESTORA ȘI MAI PUŢIN PE CEL 
INTELECTUAL ȘI PE ASPECTUL ȘTIINŢIFIC DE  ÎNTEMEIERE/FUNDA-
MENTARE, EXPLICARE A ANSAMBLULUI DE  ACŢIUNI ȘI ACTIVITĂŢI  
EDUCAŢIONALE.

Este evident că o asemenea stare a lucrurilor 
naște un șir de nedumeriri și întrebări după cum 
urmează:

-  Oare, în elaborarea documentelor de politici 
și practici educaţionale, nu valorifi căm reperele 
teoretico-aplicative ale domeniului, nu explorăm 
conceptualizarea, analiza critică,  abordarea cate-
goriilor de legi și legităţi ale acţiunilor instructiv-
educative, argumentarea și explicaţia știinţifi că și, 
implicit, știinţifi citatea?

- Oare nu este cazul să avem o atitudine 
conștientă în valorifi carea știinţifi cităţii, elaborând 
materialele și documentaţia respectivă?

- Când și în domeniul nostru vor fi  respectate 
drepturile de proprietate intelectuală?

Specialiștii din domeniul educaţiei (la toate 
nivelurile, începând cu instituţiile preșcolare și 
fi nalizând cu universităţile) se ocupă de organi-
zarea, desfășurarea, monitorizarea procesului de 
învăţământ, asigurarea acestuia cu planuri de 
învăţământ, curriculumuri, manuale, ghiduri meto-
dologice, monografi i și alte materiale didactice. În 
acest scop, pedagogii și managerii școlari se ocupă 
de studierea resurselor și valorifi cărilor epistemo-
logice  și, implicit, de elaborarea, transferul, imple-
mentarea experienţei pedagogice avansate. Funcţia 
de bază – instruirea și educaţia tinerei generaţii, 
asugurarea știinţifi cităţii și a efi cienţei procesu-
lui educaţional – rămâne  permanent în centrul 
atenţiei acestora, dar totodată rămâne a fi  ignorată 
de reprezentanţii și factorii de decizie ai instituţiilor  
de învăţământ și de cei cu responsabilităţi în dome-
niul asigurării respectării drepturilor de proprietate 
intelectuală. În marea majoritate a instituţiilor de 
învăţământ, inclusiv în universităţi, cadrele didac-
tice sunt obligate să ofere colegilor și discipolilor 
materialele elaborate, care mai apoi sunt valorifi ca-
te  fără scrupule, fără  respectarea celor mai elemen-
tare  norme etice. 

În societate, deseori suntem martorii unor bla-
mări și critici neîntemeiate în legătură cu munca 
pedagogilor. Desigur, nu putem nega faptul că în 
orice domeniu sunt persoane ce-și fac datoria la cel 
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mai superior nivel, dar sunt și persoane care nu-și 
onorează funcţiile.

Dacă analizăm și medităm asupra activităţii 
pedagogilor și școlii în general,  nu putem să nu 
menţionăm faptul că elevii noștri, plecând în alte 
state, se adaptează foarte repede și cu succes la 
sistemul de învăţământ de acolo.  În acest caz, mai 
apare o întrebare:

-  Oare acest fapt, incontestabil, nu este expresia 
performanţei cadrelor didactice și, implicit, a famili-
ei și copiilor,  ghidaţi de primii? 

Pe bună dreptate, trezește uimire, dar și com-
pasiune, abnegaţia, răbdarea și creativitatea peda-
gogilor în elaborarea multitudinii de  documen-
te școlare, materiale, care deseori sunt urmate 
de formula cât mai urgent posibil etc., fără a ţine 
cont de primordialitatea și efi cienţa procesului de 
învăţământ.

Oare n-a venit timpul să clarifi căm și să stabi-
lim precis care este documentaţia strict necesară 
funcţionării unei instituţii de învăţământ?

La fel, este supărător faptul că materialele elabo-
rate nu se apreciază adecvat.

Atunci când pedagogii lucrează asupra elabo-
rării și valorifi cării multiplelor documente școlare 
(proiecte didactice ale lecţiei, proiecte calendaristi-
ce, proiecte de dezvoltare a unităţii de învăţământ 
de perspectivă, teste de evaluare, elaborări meto-
dologice, scenarii ale activităţilor educative formale 
și nonformale, variate rapoarte etc.), oare ei nu au 
nevoie de un anumit timp, oare aceștia  nu se con-
formează  anumitor rigori și condiţii știinţifi ce?

În acest context, propunem să comparăm sfera 
de activitate  pedagogică cu alte sfere profesio-
nale, în care, paralel cu realizarea celei mai difi cile 
activităţi umane, învăţarea și educarea persoanei, să 
fi e efectuate atâtea acţiuni complexe de planifi care, 
monitorizare, ghidare a copiilor în cariera școlară, 
instruire și educaţie, consiliere a elevilor și părinţilor; 
de pregătire, desfășurare și prezentare a orelor de-
monstrative, a întrunirilor metodice, consiliilor de 
calitate, de atestare și acreditare;  desfășurare a 
evaluării elevilor, organizarea activităţilor educa-
tive nonformale, munca și colaborarea cu părinţii,  
iluminarea pedagogică a acestora; elaborarea 
documentaţiei școlare, a manualelor etc.

Da, este ușor să criticăm, să găsim neajunsuri în 
procesul complex și multiaspectual al educaţiei, dar 

este mult mai difi cil să normăm activitatea pedago-
gilor. Dar și mai difi cil este să le observăm eforturile 
intelectuale, cognitive, moral-volitive ale acestora 
și să le apreciem la justa lor valoare, să respectăm 
drepturile de autor.

Cu această ocazie, ne întrebăm:
- Cum se valorifi că proprietatea intelectuală în 

domeniul educaţiei și știinţelor educaţiei și cum se 
asigură respectarea  drepturilor de proprietate inte-
lectuală în acest domeniu?

-  Câţi învăţători emeriţi avem?
- Câţi membri corespondenţi și/sau academici-

eni din aceste domenii avem?
Bineînţeles că putem găsi multe răspunsuri, 

explicaţii  de justifi care, dar  totuși am fi  bucuroși 
să credem că evenimentul de azi, organizarea Sim-
pozionului știinţifi co-practic „Lecturi AGEPI”, repre-
zintă un fenomen-cheie foarte important de tip 
tehnico-știinţifi c și informaţional, care va pune niște 
accente, va creiona și niște strategii de ameliorare și 
schimbare a situaţiei expuse în domeniul educaţiei 
și a știinţelor educaţiei.

Finalizând aceste interogaţii și pledoarii pen-
tru domeniul abordat atât de necesar progresu-
lui comunităţii umane, și, dorind să oferim unele 
sugestii pentru sporirea calităţii acestuia, vom 
realiza o succintă incursiune în esenţa educaţiei, 
particularităţile explicaţiei fenomenului educaţiei și 
condiţiile  de știinţifi citate ale cunoașterii pedago-
gice. Așadar, încă la sesiunea UNESCO din septem-
brie 2001 cu genericul Educaţia pentru toţi, a fost 
foarte exact formulată esenţa educaţiei. Pe lângă 
faptul că educaţia trebuie să transmită, efi cient și 
extins, un volum tot mai mare de cunoștinţe și de 
informaţii adaptate unei civilizaţii puse în mișcarea 
de cunoaștere, ea va trebui să pună la dispoziţia oa-
menilor instrumente de orientare, explicare și valo-
rizare a acestora. 

 În această ordine de idei, considerăm impor-
tantă viziunea expusă privind necesitatea de valo-
rifi care, securizare și respectare a drepturilor asupra 
proprietăţii intelectuale în domeniul educaţiei, dar 
și partea a doua a studiului nostru teoretic, care 
urmează să specifi ce cele două aspecte la care, 
noi, cei din domeniul vizat, ar trebui să atragem o 
deosebită atenţie. În acest sens, analiza volumului, 
conţinutului, a rezultatelor muncii intelectuale în 
domeniul educaţiei și a știinţelor educaţiei, materi-
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alizat în cumulul și varietatea tipurilor de materiale 
cu caracter știinţifi co-didactic și teoretico-aplicativ, 
necesită  o studiere, structurare și valorizare (fi e în 
instituţia concretă, fi e de un departament, care ar 
putea fi  creat, de exemplu, în cadrul Ministerului de 
resort sau în IȘE etc.), care este nu numai necesară, 
dar și obligatorie pentru a preîntâmpina încălcarea 
normelor  de etică și respectare a drepturilor de au-
tor/proprietate intelectuală, inclusiv pentru evalua-
rea calităţii acestora, în scopul evitării folosirii prea 
lejere și/sau incorecte a explicaţiei și a  principiului 
știinţifi cităţii.

Concomitent cu dezvoltarea fi losofi ei educaţiei, 
teoriei generale a educaţiei și instruirii, a sociologi-
ei educaţiei,  pedagogiei comparate,  astăzi epis-
temologia pedagogică a evoluat, s-a consolidat și 
impune specialiștilor din domeniul vizat axarea pe 
paradigma cognitiv-constructivistă, respectarea 
condiţiilor și principiilor știinţifi cităţii și realizarea  
autentică a relaţiilor interconexe de tip inter-, pluri- 
și trandisciplinar. În educaţie și știinţele educaţiei, 
datorită epistemologiei pedagogice, se tinde spre 
precizări, delimitări epistemice, echilibru teoretic și 
refl exiv, ceea ce acoperă ruptura dintre epistemolo-
gie și refl ecţia epistemologică, dintre teorie și prac-
tică, știinţă și educaţie, difi cultate, care anterior se 
manifesta prin plasarea discursurilor în lumile para-
lele ale știinţei și empirismului [2, pp. 6-7 ].  

Anume această apropiere a permis știinţelor 
educaţiei să benefi cieze  de performanţele concep-
tuale și metodologice  ale epistemologiei contem-
porane, care  corespunde condiţiei de știinţifi citate, 
principiu abordat încă de Imm. Kant în Critica 
raţiunii pure [7].   Știinţifi citatea desemnează ceea 
ce se petrece în structura de profunzime a teoriei/
teoriilor educative, ca mulţime de enunţuri și de 
aplicaţii intenţionate. În acest fel, știinţifi citatea 
reprezintă un proces și un produs al întemeierii 
pedagogice. Semnifi caţia știinţifi cităţii înglobează 
anumite proprietăţi: deschiderea cognitivă și nega-
tivitatea cognitivă, care îmbină organic acţiunile și 
posibilităţile largi de cunoaștere constructivă cu 
capacitatea de elaborare și fundamentare a ceva 
nou în baza valorifi cării posibilităţilor cognitive ne-
limitate de care dispun știinţele educaţiei [2, p. 8]. 
Știinţifi cul în educaţie și știinţele educaţiei se ma-
nifestă prin: prezenţa obiectului de studiu, a de-
limitrării metodelor de cercetare, a identifi cării și 

valorizării limbajului noţional, întemeiat din punct 
de vedere semantic, epistemologic și logic, acesta, 
fi ind adecvat folosit în explicaţie și armonizat cu 
toate componentele nominalizate. Sarcina de bază 
a știinţifi cităţii constă în disciplinarea utilizării lim-
bajului și depășirea difi cultăţilor interne teoretice, 
legate de necesitatea ridicării de la faptele pedago-
gice  la argumentarea, întemeierea și explicarea lor 
știinţifi că, folosirea unui ansamblu de criterii de vali-
dare, de explorare a  atitudinii pedagogice știinţifi ce  
și valorifi carea  propriei gândiri în demersul tehno-
logic, cel de prioiectare  instructiv-educativă sau cel 
de cercetare realizat.  

În virtutea posibilităţii, create de acest forum, 
„Lecturile AGEPI”, considerăm oportun să facem 
unele precizări și delimitări epistemologice cu pri-
vire la  folosirea explicaţiei știinţifi ce în domeniul  
știinţelor educaţiei/pedagogiei, teoriei și practicii 
educaţiei (una din cele mai importante condiţii de 
respectare a știinţifi cităţii).

Așadar, explicaţia necesită o abordare riguroa-
să, ea reprezintă, de fapt, o metodă generală de 
învăţare și de cercetare, o tehnică de descriere și 
argumentare, deseori explicaţia se aplică ca o etapă 
a comparaţiei sau/și a generalizărilor, alteori poate 
fi  o incursiune de anticipare a unor sistematizări, a  
predicţiei și concluziilor. 

Spre regretul nostru, deseori în știinţele 
educaţiei/pedagogie întâlnim pseudoexplicaţii, ne-
glijarea celor mai simple exigenţe faţă de explicaţie, 
faţă de predicţia cu caracter știinţifi c. La fel, se mai 
poate observa  încă proliferarea ambiguităţii, car-
caselor lingvistice, metaforelor, a sloganurilor, a 
redundanţei sau sofi sticarea enunţurilor și a tex-
telor etc.  Plecând de la neajunsurile evidenţiate, 
explicaţiile pedagogice riscă să fi e:

 ▪ parţiale, aplicabile numai unor cazuri particu-
lare, unor evenimente izolate etc.;

 ▪ limitate, orientate spre luarea unor decizii și 
descrierea lor sau redarea  acţiunilor ulterioare in-
sufi cient întemeiate;

 ▪ circumstanţiale, care ţin de condiţiile specifi ce 
ale unei situaţii educative concrete ce nu poate fi  
extrapolată;

 ▪ neconcluzive, care nu includ intemeierile sufi -
ciente pentru a trage concluzii și care sunt nevalide 
în totalitate;

 ▪ probabile, care au un grad sporit de nedeter-
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minare, fi ind obţinute de multe ori prin proceduri 
statistice, și nu prin experimentări riguroase;

 ▪ circulare, elaborate prin utilizarea de  fapte și 
concepte, care, la rândul lor, se fundamentează pe 
însuși obiectul explicaţiei;

 ▪ nedesăvârșite, demersul explicativ se oprește 
doar la concept și/sau la faptele neexplicate încă [2, 
p.129].

Cu toate acestea, nu este cazul să minimalizăm 
succesele obţinute sau avantajele căutării și valori-
fi cării unor explicaţii coerente, logice și valide în pe-
dagogie/educaţie și știinţele educaţiei. Anume cu 
acest scop precizăm un moment-cheie: necesitatea 

respectării structurii explicaţiei știinţifi ce și propunem 
reprezentarea grafi că, care ilustrează aspectul dat 
(vezi Figura 1). 

După cum putem observa, în linii generale, 
explicaţia știinţifi că este un demers alcătuit din 
două zone fundamentale, cea a explanans-ului (nu-
mit și explicatum, bazele explicaţiei, legi și condiţii 
explicative), în calitate de antecedent, și cea a ex-
planandum-ului (explicandum, obiectul explicaţiei, 
ceea ce este explicat), în calitate de consecvent.

Menţionăm că explanansul conţine nu numai 
baza explicaţiei (în sens de condiţii antecedente), ci și 
legile de acoperire corespunzătoare [Ibidem, p. 128].

Figura 1. Structura explicaţiei știinţifi ce.

Sursa: Elaborată de autor

Totodată, vom enumera punctele forte, adică 
avantajele explicaţiei coerente și logice în peda-
gogie. În câmpul știinţelor educaţiei, explicaţia 
știinţifi că contribuie la sporirea preciziei conceptu-
ale; ea este un criteriu de validare a teoriilor; com-
pensează și completează lipsurile descrierii; sprijină 
elaborarea ipotezelor; permite construirea calitati-
vă a modelelor; deschide calea spre predicţie; poate 
fi  o bază adecvată pentru clasifi cări și tipologii; spri-
jină formularea generalizărilor și concluziilor; valori-
fi că utilizarea tehnicilor statistice; reprezintă un ele-
ment important în constituirea unei epistemologii 
a știinţelor educaţiei și în afi rmarea maturităţii lor 
știinţifi ce.

În contextul expus, se conturează situaţia opti-
mă de realizare a unei inventarieri esenţializate a 
tipurilor de explicaţii folosite în știinţele educaţiei. 
Deci, în educaţie și știinţele educaţiei, în funcţie de 

explanans, se apelează la:

  explicaţii teleologice, care au și un caracter 
normativ, fi ind orientate spre acţiunile intenţionate 
– fi nalităţile educaţiei; 

  explicaţii genetice/istorice, care asigură expli-
carea genezei unui fenomen educaţional; 

  explicaţii cauzale, care surprind și redau 
condiţiile necesare și sufi ciente pentru producerea 
unui eveniment/acţiuni;

  explicaţii functional-sistemice, care asigură  
o întrepătrundere a tipurilor de explicaţii expu-
se anterior și sunt focalizate pe analiza intrărilor 
și ieșirilor din sistem, pe relaţiile funcţionale din 
cadrul sistemului, pe starea părţilor și a întregului 
sistem, inclusiv, pe posibilităţile de monitorizare și 
ameliorare a acestuia;

  explicaţii fi losofi ce, care pot avea caracter on-
tologic, axiologic și alternativ, abordate din per-
spectiva diferitor sisteme conceptuale și interpre-
tative.
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Tot din acest șir de explicaţii, fac parte explicaţiile 
prognostice/anticipative și cele statistice.

Din perspectiva explanandum-ului, aceste 
explicaţii pot fi  de două tipuri:

 ▪ explicaţii ale disfuncţionalităţilor pozitive: ex-
plicarea producerii unor evenimente concordante 
cu funcţiile și scopurile educaţiei și explicaţia meta-
teoretică cu o evidentă funcţie critică;

 ▪ explicaţii ale disfuncţionalităţilor negative: 
explicaţii ale abaterilor de la funcţionalitatea opti-
mă (eșec școlar, abandon,comportament neadec-
vat etc.).

Important este să conștientizăm că  în știinţele 
edicaţiei/pedagogie există și explicaţii clasifi cate  

după tipul construcţiei: 

  aici predomină explicaţiile inductive și cele 
transductive/analogice, care facilitează transferurile 
metodologice, analizele și interpretările pluraliste, 
cele de la particular spre general și invers, contribu-
ind la formularea unor noi ipoteze de cercetare;

  explicaţiile circulare, care  pot avea forma unei 
spirale ascendente sau descendente.  Conform vizi-
unii cercetătorilor din știinţele educaţiei [1; 2; 5 etc.], 
toate explicaţiile sunt responsabile de logica internă 
a desfășurării graduale a fenomenelor și expunerii 
acestora și, bineînţeles, de respectarea știinţifi cităţii.                           

Cu siguranţă că putem identifi ca o serie de con-
cepte de referinţă și accepţiuni la care se rapor-
tează numeroase defi niţii ale explicaţiei știinţifi ce, 
menţionează Călin Marin C. [2, p.125], însă într-o în-
delungată tradiţie în pedagogie, explicaţia știinţifi că 
este raportată la lege. Acest tip de defi niţie (cu 
distincţia aferentă) este dezvoltată de R. B. Braith-
waite și, într-un mod remarcabil, de C. G. Hempel, 
care în 1942 a propus modelul (teoria) explicaţiei prin 
legi de acoperire. Mai târziu defi niţia a fost precizată 
de W. Dray și G.H. Wright Von, care considerau (și au 
adus explicaţii logice și convingătoare) mai potrivi-
tă denumirea de explicaţie prin subsumare de legi.

Modelul explicaţiei prin subsumare de legi are ca 
supoziţie fundamentală faptul că un eveniment 
este explicat dacă apariţia lui este urmată de res-
pectarea unui ansambu de legi specifi ce și legi de 
circumstanţe particulare [Apud 2, p.126].

Cu toate că fi losofi a educaţiei operează cu mai 
multe defi niţii ale explicaţiei, savantul subliniază 
că este adeptul explicaţiei realizate din perspectiva 
epistemologică,  aserţiune la care am aderat și noi, 

și pe care o abordăm în lucrările noastre [3; 4;  etc.].                           
Așadar, explicaţia știinţifi că în domeniul știinţelor 

educaţiei este un demers știinţifi c de întemeiere 
a cunoașterii prin evidenţierea legilor, condiţiilor, 
relaţiilor, funcţiilor, scopurilor, tendinţelor, ce stau 
la baza unui eveniment cu caracter pedagogic. Deși 
ușor eclectică, defi niţia dată este extrem de utilă în 
teoria și practica educaţiei, deoarece  urmează  lo-
gic procesului educaţional.

În câmpul educaţiei sunt trei sensuri fundamen-
tale care particularizează explicaţia: de explicaţie di-
dactică, de explicaţie educaţională și de explicaţie în 
discursul școlar [2, p. 126]. Esenţialul  moment con-
stă aici în faptul să nu uităm că toate cele trei tipuri 
de explicaţie au dreptul la existenţă, dar trebuie să 
posede caracter știinţifi c, adică să corespundă prin-
cipiului știinţifi cităţii. 

Anterior am elucidat structura și specifi cul 
explicaţiei știinţifi ce, acum ne rămâne să concre-
tizăm specifi cul explicaţiilor neștiinţifi ce. Acestea 
nu satisfac criteriile de validitate, includ așa-zisele 
explicaţii preștiinţifi ce, care sunt imprecise, incom-
plete, schematice; ele operează nedeterminat 
sau reducţionist, analogic sau eronat/incorect cu 
informaţia; alteori explicaţiile sunt lacunare, parţial 
redundante și nu sunt decât doar ipoteze sau niște 
schiţe explicative [5].

În concluzie, tendinţele observate la nivelul va-
lorifi cării proprietăţii intelectuale din domeniul te-
oriei, metodologiei şi praxiologiei  educaţiei, pot fi  
concentrate în câteva strategii:

 – axarea pe principiul știinţifi cităţii;
 – axarea pe valorifi carea perspectivelor anali-

tice de tip axiologic-cognitiv, motivaţional-atitudi-
nal, constructivist şi acţional-strategic;

 – valorifi carea fi losofi ei educaţiei, epistemolo-
giei şi a antropologiei pedagogice în educaţia tine-
rei generaţii;

 – fundamentarea şi valorifi carea activă  a mo-
delelor educative în contextul respectării drepturi-
lor de proprietate intelectuală;

 – sensibilizarea factorilor de decizie privind re/
evaluarea necesităţii elaborării materialelor și docu-
mentelor școlare.

Bineînţeles, ar fi  incorect să considerăm că într-
un singur articol, care refl ectă un mic studiu teore-
tic, ar fi  fost posibil să elucidăm toate difi cultăţile 
și particularităţile valorifi cării proprietăţii intelec-
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tuale și cele de respectare a  știinţifi cităţii în do-
meniul practicii și a știinţelor educaţiei. Prin acest 
studiu, noi  am decis să sensibilizăm comunitatea 
pedagogică și academică cu privire la asigurarea 
protecţiei  drepturilor asupra proprietăţii intelec-
tuale a pedagogilor, specialiștilor și cercetători-
lor din domeniul educaţiei și știinţelor educaţiei, 
să atragem atenţia acestora asupra necesităţii de 
respectare riguroasă a știinţifi cităţii și a valorifi că-
rii explicaţiei știinţifi ce, ceea ce ar spori calitatea 
producţiei didactico-știinţifi ce, ar contribui la efi ci-
entizarea  întregului proces educaţional și ar redu-
ce unele critici neîntemeiate ale acestui  domeniu 
complicat.
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REZUMAT 

Valorifi carea proprietăţii intelectuale în dome-

niul educaţiei și știinţelor educaţiei: importanţa 

explicaţiei știinţifi ce. Studiul include două mici 
compartimente, unul – care elucidează un șir de 
interogaţii pe marginea valorifi cării proprietăţii inte-
lectuale în domeniul educaţiei, respectării drepturi-
lor de autor ale pedagogilor și cercetătorilor din do-
meniul vizat, și altul – care oferă un șir de accepţiuni 
și precizări teoretice cu privire la aplicarea corectă a 
explicaţiei știinţifi ce în același context.

Cuvinte-cheie: educaţie, știinţele educaţiei, 
explicaţie știinţifi că, proprietate intelectuală, drept de 
autor, pedagogie.

ABSTRACT

Capitalization of Intellectual Property in Edu-

cation and Education Sciences: The Importance 

of Scientifi c Explanation. The study includes two 
small compartments, one  which elucidates a se-
ries of interrogations on the capitalization of intel-
lectual property in the fi eld of education, observan-
ce of copyright of educators and researchers in the 
given fi eld, and another  which off ers a number 
of theoretical acceptations and clarifi cations to the 
correct application of the scientifi c explanation in 
the same context.

Keywords: education, education sciences, scien-
tifi c explanation, intellectual property, copyright, pe-
dagogy.



 106 | 

   
   

   
 

CZU: 331.556

A     
     

   

EVOLUŢIEI SPECIEI UMANE ÎI ESTE CARACTERISTICĂ, ÎN ANU-
MITE LIMITE, MOBILITATEA TERITORIALĂ SAU GEOGRAFICĂ. 

ACEASTĂ PARTICULARITATE ESTE CUNOSCUTĂ SUB NUMELE DE 
MIGRAŢIE ȘI POATE FI DEFINITĂ DREPT MIȘCARE TERITORIALĂ A OA-
MENILOR ATÂT ÎN LIMITELE UNEI ŢĂRI, CÂT ȘI ÎN AFARA LOR.

Migraţiile, în accepţiunea foarte largă a terme-
nului, implică ideea de deplasare, de schimbare de 
loc și de locuinţă. Termenul se referă atât la plecarea 
individuală, la deplasarea grupelor umane, cât și la 
mișcările sezoniere, în căutare de lucru [1, p.116].

Etapa actuală se caracterizează prin migraţiile 
economice, dar și politice; se atestă un fl ux mare de 
migranţi din ţările Americii Latine spre SUA, o nouă 
destinaţie sunt ţările din Orientul Apropiat care pri-
mesc migranţi originari din India, Pakistan, Africa de 
Nord, de asemenea, o destinaţie importantă a mun-
citorilor necalifi caţi este Rusia.

În ultimul timp, o amploare tot mai mare a căpătat 
migraţia populaţiei din diferite „puncte fi erbinţi”, cum 
ar fi : Ucraina de Est, Sudanul de Sud, Siria etc. [1, p.117].

În lumea contemporană, migraţia este un feno-
men global și fi ecare stat și societatea sa sunt afecta-
te de acest fenomen. Ultimele decenii au creat o ne-
voie reală din partea statelor de a-și instrui „specialiști 
în materie de migraţie” – managementul migraţiei, 
migraţia legală, protecţia frontierelor, azilul etc. Mai 
mult decât atât, migraţia deţine o poziţie puternică 
în aspecte cum ar fi  legislaţia privind drepturile omu-

lui, piaţa forţei de muncă, demografi a, dezvoltarea 
economică, socială și culturală a statului, aspecte de 
securitate a statului, activităţi ale poliţiei și ale altor 
instituţii de aplicare a legii. Acest fapt devine impor-
tant pentru Republica Moldova ca parte a procesului 
de globalizare a migraţiei [2, p.5].

Cauzele care pot determina migraţiile populaţiei 
sunt: economice (surplusul sau defi citul de forţă de 
muncă, nivelul bunăstării materiale a populaţiei), 
naturale, politice, familiale etc. [3, p.36-37].

Experţii în domeniu elucidează alte cauze carac-
teristice epocii contemporane, cum ar fi : războaiele; 
persecuţiile politice și religioase; discriminările etni-
ce; condiţiile climatice nefavorabile; condiţiile geo-
grafi ce periculoase (ex: cutremure, inundaţii); căuta-
rea unor condiţii economice mai bune etc. [4, p.16].

În perioada postbelică, în fl uxul migraţiei interne 
predomina migraţia de la sat la oraș, fenomen de-
terminat de: mecanizarea agriculturii, ritmul avan-
sat al industrializării orașelor, creșterea decalajului 
dintre calitatea vieţii la oraș și cea de la sat. Sporul 
numeric al populaţiei urbane din perioada respecti-
vă a fost atins pe baza migraţiei populaţiei de la sat 
și mai ales pe contul migraţiei populaţiei din spaţiul 
sovietic. Cel mai mare fl ux de imigranţi a fost cel din 
Rusia și Ucraina. 

În anii 1940-1950, au avut loc migraţii forţate ale 
populaţiei băștinașe, pe motive politice, organizate 
de regimul sovietic, în special în Kazahstan și Rusia.

|  MASTERAND ÎN DREPT GHEORGHE GRAUR, 
ASISTENT-UNIVERSITAR, INSPECTOR, 
CATEDRA ,,DREPT POLIŢIENESC”, 
ACADEMIA „ŞTEFAN CEL MARE” A MAI AL REPUBLICII MOLDOVA
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După obţinerea independenţei, direcţiile 
migraţiunii populaţiei între Republica Moldova și 
alte state s-au modifi cat esenţial. Exodul cetăţenilor 
din Republica Moldova în străinătate pentru angaja-
re la locuri de muncă a devenit un fenomen de pro-
porţii semnifi cative. Un fl ux mare de emigranţi din 
Republica Moldova s-a îndreptat în afara spaţiului 
ex-sovietic (SUA, Germania, România, Israel).

O parte însemnată din emigranţi și imigranţi, în 
ultimele două decenii, s-a repatriat în ţarile de ori-
gine. Mulţi moldoveni s-au întors în ţară din Rusia și 
Ucraina și invers: mulţi ruși și ucraineni s-au întors în 
ţările lor de origine.

O formă specifi că de migraţiune este cea ilega-
lă (clandestină). Ea include migranţii care pătrund 
pe căi ilegale pe teritoriul ţării. În Republica Mol-
dova, în perioada crizei economice, aceasta a atins 
proporţii deosebit de mari. Cel mai mare fl ux de 
migranţi clandestini se îndreaptă spre Rusia, Italia, 
Spania, Israel [3, p.37-38].

În Republica Moldova instituţia specializată a 
statului responsabilă de gestionarea problemelor 
ce ţin de regimul de ședere a străinilor, inclusiv 
de integrarea și naturalizarea acestora, este Biroul 
Migraţie și Azil din cadrul Ministerului Afacerilor In-
terne. La nivel teritorial, Biroul Migraţie și Azil este 
reprezentat de două servicii regionale cu sediul la 
Bălţi și Comrat [6, p.18].

Potrivit art.6 al Legii nr.200 din 16.07.2010 pri-
vind regimul străinilor în Republica Moldova, intra-
rea pe teritoriul Republicii Moldova este permisă 
străinilor care întrunesc următoarele condiţii:

a) posedă un document valabil de trecere a fron-
tierei de stat;

b) posedă viză acordată în condiţiile prezentei 
legi sau, după caz, permis de şedere valabil ori bule-
tin de identitate pentru refugiaţi sau pentru benefi -
ciarii de protecţie umanitară;

c) prezintă documente care justifi că scopul intră-
rii şi fac dovada existenţei unor mijloace corespun-
zătoare etc. [5, art.6].

Necesitatea studierii proceselor migraţionale 
în ţara noastră este determinată de faptul că  Re-
publica Moldova este conectată la procesele 
migraţionale globale. În ţară se simte tot mai ac-
centuat nevoia cetăţenilor de a-și pune în aplicare 
intenţiile privind migrarea temporară sau defi nitivă 
[7, p.215]. 

Una din problemele cu care se confruntă Repu-
blica Moldova este migraţia forţei de muncă. Pro-
cesele migraţionale afectează potenţialul economic 
al ţării: piaţa muncii, sectorul public şi cel privat se 
confruntă cu exodul forţei de muncă califi cate – în 
migraţia pe termen scurt sau lung sunt implicate 
aproximativ 42% din populaţia economic activă a 
Republicii Moldova .

Fluxurile migratorii au dus la sporirea interesu-
lui de cercetare a fenomenului migraţiei de către 
experţii autohtoni, care caută răspunsul la întreba-
rea: ce anume îi determină pe cetăţenii moldoveni 
să emigreze peste hotare? Răspunzând la între-
barea dată, vom menţiona că, potrivit experţilor, 
procesele migraţioniste în Republica Moldova sunt 
condiţionate de schimbările cu caracter social-eco-
nomic și politic, cum ar fi  consecinţele destrămării 
URSS și războiul moldo-rus de la Nistru din 1992, 
de procesul de democratizare a societăţii, precum 
și de dezvoltarea relaţiilor de piaţă, apariţia unor 
oportunităţi de a obţine cetăţenia unor ţări din Uni-
unea Europeană și alte ţări dezvoltate, de liberali-
zarea regimului de vize pentru cetăţenii Republicii 
Moldova etc. Toate aceste procese, în mare parte 
de ordin obiectiv, au infl uenţat și în continuare 
infl uenţează schimbarea tabloului demografi c. Iar 
fenomenul migraţiei în statul nostru capătă tot mai 
mare amploare [16]. 

Procesele migraţionale infl uenţează nu doar 
situaţia socială, economică, demografi că din ţară, 
dar și stabilitatea și securitatea statului [7, p.215]. 
Actualul program de guvernare nu se axează pe 
gestionarea deplină a ameninţărilor reale, palpabile 
ce ţin de securitatea statului și siguranţa cetăţenilor 
lor. Un factor determinant al ascensiunii terorismu-
lui mondial este chiar procesul  migraţional. 

Date relevante despre migraţia din Republica 
Moldova pentru perioada anului 2013[8] sunt pre-
zentate prin intermediul sondajelor gospodăriilor și 
migranţilor. Acestea au fost realizate consecutiv de 
Centrul de Analiză și Investigaţii Sociologice, Polito-
logice și Psihologice CIVIS și IASCI în cadrul NEXUS 
Moldova.

Constatările principale ale studiului gospodării-
lor din 2013:

A. Cadrul general: 

a) 38,6% din gospodăriile din Moldova au avut 
una sau mai multe persoane care au practicat 
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migraţia internaţională și / sau mobilitatea geogra-
fi că (mobilitate internă);

 b) 29,4% din gospodării au avut unul, mai mulţi 
sau toţi membrii în migraţie internaţională, fi e pe 
termen lung sau sezonier;

B. Migraţia internaţională pe termen lung (de-
fi nită drept migraţie pentru o perioadă mai mare de 
12 luni): 

a) 411 000 sau 12,4% din populaţia totală sunt în 
migraţie internaţională pe termen lung;

Dintre aceștia: 

b) 370 000 sunt lucrători migranţi sau 11% din 
totalul populaţiei:

 » 23% din gospodării au cel puţin un membru 
care lucrează peste hotare pe termen lung;

 » 56% (sau 206 000) din lucrătorii migranţi sunt 
în Rusia, 22% (sau 81 000) în Italia, iar între 2% și 3% 
(sau de la 8 000 la 10 000) în fi ecare din următoarele 
ţări – Franţa, Turcia și Portugalia;

 » 56% sunt bărbaţi / 44% femei;
 » 68% provin din mediul rural / 32% din mediul 

urban;
Suplimentar: 

 ▪ 18 400 moldoveni se afl ă la studii peste ho-
tare;

 ▪ 18 700 persoane sunt în migraţie în scopul re-
întregirii familiei[9].

În Republica Moldova există diverse surse de 
date cu referire la migraţie. Biroul Naţional de Sta-
tistică, prin intermediul cercetării Anchetei Forţei 
de Muncă, estimează numărul de lucrători migranţi 
în vârstă de 15 ani și peste (persoane care în perioa-
da de referinţă se afl ă peste hotare la muncă sau în 
căutare de lucru) în baza cercetării realizate la nivel 
naţional în mod reprezentativ. 

Datele Poliţiei de Frontieră cu privire la trecerea 
frontierei oferă posibilitatea cunoasterii perioadei 
de ședere atât în Republica Moldova, cât și peste 
hotarele ei pentru toate persoanele care traversea-
ză frontiera de stat în mod legal. EUROSTAT furni-
zează date importante cu privire la migranţii mol-
doveni cu cetăţenie și ședere regularizată în ţările 
de destinaţie [10, p.106].

Statisticile EUROSTAT, disponibile în domeniul 
cetăţeniei active, utilizează doi indicatori relevanţi 
ai Uniunii Europene privind integrarea migranţilor 
(Declaraţia Conferinţei ministeriale europene pri-
vind integrarea – Zaragoza, 15-16 aprilie 2010):

1) Rata de naturalizare în 2013: statele membre 
ale UE au acordat cetăţenie la aproximativ 1 milion 
de persoane (circa 980 de mii de cetăţeni străini), 
ceea ce reprezintă 3% din totalul cetăţenilor străini 
în UE – 27[13] de state membre (din totalul de 33 
milioane de cetăţeni externi domiciliaţi în UE).

2) Ponderea de ședere pe termen lung a 
cetăţenilor non-UE în 2014: majoritatea cetăţenilor 
rezidenţi non UE a fost înregistrată în Letonia și Es-
tonia, cu un permis de ședere pe termen lung (mai 
mult de 87%, în reședinţă totală pentru fi ecare ţară).

În baza acelorași statistici ale EUROSTAT, statele 
membre ale UE au acordat în 2015 protecţie la mai 
mult de 330.000 solicitanţi de azil, ceea  ce reprezin-
tă o creștere cu 72% în raport cu anul 2014 [4, p.51].

Potenţialul uman al membrilor diasporei 

Conceptul de diasporă își are rădăcinile în Gre-
cia Antică, semnifi când fenomenul de „dispersare 
a unui popor, a unei comunităţi”. De-a lungul timpu-
rilor, termenul de diasporă a fost extins ajungând 
să defi nească treptat toate tipurile de migranţi sau 
populaţia minoritară, dar care menţine un simţ al 
diferenţierii etnice și sentimentul că provin din altă 
parte. Cele mai mari diaspore contemporane sunt: 
afroamericană – 25 de milioane, kurzilor – 14 mili-
oane, irlandeză – 10 milioane, italiană – 8 milioane, 
ungară – 4,5 milioane, poloneză – 4,5 milioane, tur-
că – 3,5 milioane, iraniană – 3,5 milioane, japoneză 
– 3 milioane, libaneză – 2 ,5 milioane.

Se consideră că evoluţia diasporei moldovene 
constă din mai multe etape, cea mai importantă 
fi ind supravieţuirea comunităţii (a fi ecărui mem-
bru individual și independent) într-un mediu străin, 
selectarea din cadrul comunităţii a celor mai între-
prinzători, activi și mai rezistenţi membri.

Diverse sondaje confi rmă faptul că migranţii 
moldoveni menţin nivele solide de coeziune soci-
ală. Aceștia îşi aleg destinaţia în baza alegerii prie-
tenilor sau a familiei deja emigrate, se întâlnesc în 
mod regulat cu alţi conaţionali peste hotare, co-
munică frecvent cu cei de acasă şi accesează relativ 
frecvent media din ţara de baştină. Cu toate aces-
tea, numărul în creştere al asociaţiilor diasporei nu 
este considerat de migranţi drept o sursă de infor-
maţie şi suport, astfel în unele ţări, cum ar fi  Rusia, 
existenţa unor astfel de asociaţii se ignorează, pe 
când în alte ţări, cum ar fi  Italia, asociaţiile diasporei 
se dezvoltă luând forma unor centre de întrunire, 
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având mai cu seamă un caracter cultural [11, p.37].
Guvernul Republicii Moldova recunoaște 

importanţa diasporei și își asumă rolul de promotor 
și apărător al drepturilor fi ecărui cetăţean, indife-
rent de locul său de reședinţă, precum și de facilita-
tor al mobilizării diasporei. 

Includerea domeniului diaspora, migraţie și 
dezvoltare în politicile naţionale este un proces 
complex, care implică ministere, autorităţi publice 
centrale și instituţii. Întrucât diaspora constituie 
un factor catalizator al dezvoltării ţării, Strategia 
naţională „Diaspora – 2025” (în continuare – Strate-
gie) se axează pe dezvoltarea relaţiilor cu membrii 
diasporei, pe promovarea și respectarea drepturilor 
tuturor cetăţenilor ţării, indiferent de locul afl ării 
acestora [12, p.5].

Veniturile din remitenţe au infl uenţat semnifi -
cativ diminuarea în Republica Moldova a ratelor 
de sărăcie, acestea alimentând consumul de bază 
al gospodăriilor și asigurând ieșirea din sărăcie. 
Remitenţele reprezintă aproximativ 26% din PIB și 
depășesc de 7,7 ori valoarea netă a investiţiilor stră-
ine directe, estimate la 207,4 mil. dolari SUA. În anul 
2014 rata sărăciei absolute în Republica Moldova 
a constituit 11,4%, cu 1,3 puncte procentuale mai 
puţin decât în anul 2013. Astfel, pe parcursul anului 
2014 au părăsit zona sărăciei peste 46 mii de per-
soane. În anii 2006-2014 rata sărăciei absolute a scă-
zut de la 30,2% până la 11,4%, adică de circa 2,6 ori. 

În scopul dezvoltării naţionale, este imperativ 
ca politicile și intervenţiile să promoveze caracterul 
circular al contribuţiilor și rezultatelor productive 
ale migranţilor și diasporei. Diaspora poate contri-
bui la dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova 
prin competenţe profesionale, abilităţi umane și 
resurse fi nanciare, fără o reîntoarcere propriu-zisă 
în ţară. 

Anume din aceste considerente trebuie sprijinite 
pe toate căile implicarea durabilă a migranţilor și a 
diasporei în dezvoltarea ţării lor de origine, facilitarea 
reîntoarcerii lor defi nitive, temporare sau virtuale. Pe 
termen lung, această abordare devine și mai relevan-
tă odată cu dezvoltarea comunităţilor de migranţi în-
tr-o diasporă bine defi nită și structurată. Generaţiile 
viitoare de moldoveni născuţi în străinătate pot fi , de 
asemenea, motivate să contribuie la dezvoltarea și 
progresul ţării de origine printr-o implicare efi cientă, 
bine orientată și multilaterală [12, p.10].

În prezent, diaspora Republicii Moldova este 
structurată în aproximativ 250 de asociaţii în peste 
30 de ţări, inclusiv în diverse grupuri de iniţiativă și de 
excelenţă profesională. Cele mai numeroase asociaţii 
sunt înregistrate în Italia, România, Ucraina, Federaţia 
Rusă, Portugalia, Franţa, SUA și Canada. 

Diaspora moldovenească este una tânără și frag-
mentată. Ea cuprinde atât  „diaspora clasică” – per-
soanele care au emigrat defi nitiv peste hotare, cât și 
„diaspora nouă” – migranţii care au plecat la muncă 
în străinătate începând cu anii 1990. Asociaţiile di-
asporei nu au sufi ciente capacităţi și experienţă în 
motivarea și angajarea cetăţenilor în activităţi de 
voluntariat sau de dezvoltare a comunităţii [12,p.16].

Tipologia asociaţiilor diasporei este complexă 
și diversă, în funcţie de statutul juridic, modelul de 
gestionare a activităţilor și domeniul de activitate. 

Asociaţiile și grupurile diasporei au un rol impor-
tant în realizarea acţiunilor și obiectivelor strategice 
în domeniul diaspora, migraţie și dezvoltare. Facto-
rul integrator pentru toate structurile diasporei este 
apartenenţa naţională și civică, care necesită conso-
lidare și valorifi care pe 3 dimensiuni: 

1) voluntariat: potenţialul contribuţiei civice și 
de voluntariat al membrilor diasporei poate fi  im-
plicat în activităţi şi stipulat în programe dedicate 
acestora în Republica Moldova; 

2) advocacy și diplomaţie publică: comunităţile 
proactive și grupurile de excelenţă ale diasporei pot 
facilita promovarea imaginii Republicii Moldova și 
iniţierea unor dialoguri bilaterale în domeniul eco-
nomic, investiţional, cultural și academic; 

3) caritate: membrii diasporei au o legătură 
emoţională și culturală puternică cu persoanele 
social-vulnerabile din Republica Moldova [12,p.11].

Republica Moldova, după destrămarea Uniunii 
Sovietice, a trecut prin mai multe valuri de emigrări. 
Drept rezultat numărul populaţiei Republicii Mol-
dova, conform datelor oferite de ultimul recensă-
mânt, a scăzut semnifi cativ. Magenta Consulting a 
demarat un studiu în rândul părinţilor moldoveni, 
care a arătat câţi dintre părinţi au copii plecaţi peste 
hotare.

Aproape 9 din 10 părinţi se pot lăuda cu copii 

rămași acasă. Conform studiului Magenta Consul-
ting [13], circa 70% din moldoveni sunt părinţi. Re-
zultatele studiului indică faptul că, în cazul a 86% 
de părinţi, copiii sunt în Moldova, 14% din părinţi 
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au copii care muncesc în afara ţării, dar sunt în con-
tinuare cetăţeni ai Republicii Moldova și 9% de mol-
doveni au copii care sunt plecaţi din ţară și care s-au 
stabilit cu traiul permanent în acea ţară. 

Dintre părinţii care se pot bucura de faptul că 
fi ii și fi icele lor sunt pe lângă ei, mai mulţi sunt cei 
din zona de centru a Moldovei și cei ce au vârsta cu-
prinsă între 18 și 40 de ani și deţin studii superioare. 
Părinţii copiii cărora sunt plecaţi din ţară, dar tem-
porar, păstrându-și cetăţenia Republicii Moldova, 
sunt într-o pondere mai mare reprezentaţi de cei ce 
au mai mult de 51 de ani, sunt divorţaţi sau văduvi 
și văduve, au studii secundare profesionale și sunt 
pensionari sau liber profeșioniști.

Un moment comun între părinţii copiii căro-
ra sunt plecaţi temporar la muncă peste hotare și 
părinţii copiii cărora sunt stabiliţi cu traiul în afara 
Moldovei ţine de statutul marital al acestora – o 
bună parte sunt divorţaţi, văduvi și văduve. Cu alte 
cuvinte, acești părinţi rămân singuri la bătrâneţe, 
dacă luăm în considerare un alt indice, cel al vârstei 
– de la 50 de ani și mai mult. Totodată, din categoria 
moldovenilor odraslele cărora au plecat peste ho-
tare defi nitiv este în majoritate reprezentată de cei 
care nu deţin studii deloc, doar primare sau maxim 
studii medii incomplete.

Poziţia faţă de emigrări a părinţilor de minori. 
Sondajul realizat de Magenta Consulting a urmărit, 
de asemenea, să afl e care sunt viziunile părinţilor 
care au copii ce încă nu au împlinit 16 ani în legă-
tură cu o eventuală plecare peste hotarele ţării. Re-
zultatele arată că 65% dintre părinţi nu vor ca, odată 
deveniţi maturi, copiii lor să plece din Moldova.

15% din moldoveni ar vrea ca odraslele lor să-și 
facă studiile în altă ţară, dar la fi nalizarea acestora, 
să se întoarcă acasă, iar 5% ar vrea ca copiii lor să 
câștige un ban peste hotare cu condiţia să se întoar-
că acasă. Totuși, există și cei care le doresc fi ilor și 
fi icelor lor să se stabilească permanent cu traiul într-
un stat străin – 13%.

Părinţii care le doresc copiilor lor minori să se sta-
bilească permanent cu traiul în altă ţară atunci când 
vor deveni maturi, sunt reprezentaţi într-o măsură 
mai mare de către cei ce locuiesc la oraș, în zona de 
centru a Moldovei, sunt divorţaţi și cei care deţin 
propria afacere.

În concluzie, indicii sondajului realizat de echipa 
Magenta Consulting cu privire la numărul de părinţi 

copiii cărora sunt plecaţi peste hotare temporar sau 
defi nitiv arată că numărul de părinţi care duc dorul 
odraslelor lor crește odată cu înaintarea în vârstă ai 
moldovenilor [13].

Principala disfuncţie pe care o creează fenome-
nul migraţiei în relaţiile familiale se manifestă prin 
infl uenţa nefastă a acestui fenomen asupra stabili-
tăţii familiei. Practic toţi respondenţii menţionează 
că destrămarea căsătoriilor în urma migraţiei devi-
ne a fi  un fenomen destul de răspândit. „Sunt familii 
distruse din cauza migraţiei, copiii nu primesc acea 
educaţie care le trebuie, şi sunt multe cazuri de di-
vorţ”, spun ei [14, p.265].

Evoluţia fenomenelor demografi ce, precum şi 
fl uxurile migratorii, atât externe, cât şi interne, îşi 
găsesc refl ectare în repartizarea populaţiei pe sexe 
şi vârste.

Populaţia de sex feminin continuă să fi e predo-
minantă (51,9% din totalul populaţiei în 2004 şi 
52,3% în 1989). 

Impactul migraţiei asupra situaţiei sociode-

mografi ce 

Migraţia internaţională constituie un factor im-
portant în dezvoltarea demografi că a ţării, având 
atât un impact direct – imediat, cât şi unul indi-
rect – în timp. Procesele migraţionale infl uenţea-
ză negativ indicatorii sociodemografi ci: numărul 
populaţiei, numărul copiilor nou-născuţi și structu-
ra pe vârste, nupţialitatea și divorţialitatea. 

În 2015, mai mult de un milion de migranţi și 
refugiaţi au trecut în Europa, ceea ce a generat o 
adevărată criză în ţările care s-au confruntat cu 
afl uxul acestora și a creat dezbinare în cadrul UE pe 
marginea modului de gestionare a reașezării oame-
nilor. Criza migranţilor: Migraţia în Europa explicată 
în șapte diagrame este titlul sub care mass-media 
străină, într-un articol publicat pe site-ul BBC-News, 
a prezentat aspecte privind criza generată în rândul 
statelor membre ale UE, în domeniul migraţiei și 
azilului, răspunzând la un număr de șapte întrebări, 
după cum vom arăta pe scurt în cele ce urmează:

1) Răspunsul la întrebarea: Din ce ţări provin 
migranţii?

Confl ictul din Siria continuă să fi e cel mai impor-
tant factor al migraţiei, precum și violenţele care au 
loc în Afganistan și Irak, abuzurile în Eritreea și sără-
cia din Kosovo.
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2) Răspunsul la întrebarea: Ce destinaţii au 
migranţii?

Germania a primit cel mai mare număr de noi ce-
reri de azil, în 2015, peste 476.000.

Ungaria a ocupat locul al doilea pentru cererile de 
azil, având 177.130.

3) Răspunsul la întrebarea: Cum ajung migranţii 
în Europa?

Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM) 
a estimat că mai mult de 1.011.700 migranţi  au sosit 
pe mare, în 2015, și aproape 34.900 pe uscat. Forţa 
de frontieră externă a UE, Frontex, monitorizează 
rutele utilizate de migranţi și numărul celor care 
ajung la frontierele Europei și a apreciat că numă-
rul de trecere în Europa, în 2015, a fost mai mare de 
1.800.000.

4) Răspunsul la întrebarea: Cât de periculoasă este 
călătoria?

Conform OIM, a fost raportat un număr de peste 
3.770 migranţi care au murit încercînd să traverseze 
Marea Meditereană, în 2015.

5) Răspunsul la întrebarea: Ce ţări europene sunt 
afectate cel mai mult?

Deși Germania a avut cele mai multe cereri de 
azil în 2015, Ungaria a avut cel mai mare număr de 
cereri în raport cu populaţia sa. Aproximativ 1.800 
de refugiaţi, la 100.000 de locuitori din populaţia 
Ungariei, au cerut azil în 2015. A urmat Suedia cu 
aproximativ 1.667 de cereri de azil, la 100.000 de 
locuitori. Numărul de cereri pentru Germania a fost 
de 587, la 100.000 de locuitori. La nivelul UE, media 
a fost de 260 de cereri de azil, la suta de mii de locu-
itori.

6) Răspunsul la întrebarea: Cum a reacţionat Eu-
ropa?

Tensiunile din UE au fost în creștere din cauza 
sarcinii disproporţionate cu care se confruntă anu-
mite ţări, în special: Grecia, Italia și Ungaria.

7) Răspunsul la întrebarea: Câte cereri de azil sunt 
aprobate?

În 2015, deși numărul persoanelor care au solici-
tat azil a fost mult mai mare, ţările UE au oferit azil 
la un număr de circa 292.540 refugiaţi. În același an, 
mai mult de un milion de migranţi au solicitat azil, 
dar cererea de azil poate urma o procedură de lun-
gă durată.

Într-un alt articol publicat sub titlul Cum divid 
criza migranţilor ţările UE?, pe site-ul BBC – News, 

se arată că: Linii mari s-au deschis în toată Uniunea 
Europeană – atât în est-vest, cât și în nord-sud, din ca-
uza crizei migranţilor, întrucât mulţi migranţi doresc 
să obţină azil în Germania sau Suedia, dar aceste ţări 
doresc ca partenerii lor din UE să dea dovadă de „soli-
daritate” și să împartă povara [4, p.53-54].

În cuprinsul articolului citat este prezentată 
situaţia diferită privind criza migraţiei, la nivelul mai 
multor ţări europene.

În 2015, în Germania au sosit în jur de 1,1 milioa-
ne de solicitanţi de azil, reprezentând un număr re-
cord, care a pus o mare presiune asupra autorităţilor 
locale. Cancelarul german Angela Merkel a declarat 
că Germania va avea grijă de refugiaţi autentici, în-
deplinind datoria umanitară internaţională. Germa-
nia dorea ca partenerii săi din UE să accepte cote 
obligatorii, pentru a răspândi migranţii la nivelul 
UE. Franţa, Italia și Grecia au sprijinit această soluţie, 
dar liderii UE în ansamblu au decis asupra unui sis-
tem voluntar [4, p.55].

Criza migraţiei este analizată retroactiv de 
Președintele Consiliului European, Donald  Tusk, în 
Raportul de activitate al Consiliului European, de-
cembrie 2014 – aprilie 2016, care  arată că aceasta 
reprezintă o perioadă de provocări unice, în care un 
fl ux inexorabil de oameni a devenit cea mai gravă 
criză, după al doilea război mondial, fi ind prioritate 
protejarea valorilor fundamentale – solidaritatea, 
libertatea și unitatea.

Statisticile Eurostat privind cererile de azil în UE 
au relevat că, în 2015, statele membre ale UE au 
acordat protecţie la mai mult de 330.000 solicitanţi 
de azil, ceea ce reprezintă o creștere cu 72 % în ra-
port cu anul 2014.

Potrivit datelor provenite de la Eurostat, Biroul de 
statistică al Uniunii Europene, principalii benefi ciari 
ai stării de protecţie în UE, în 2015, au fost cetăţenii 
din Siria (166.100 persoane, 50% din numărul total 
al persoanelor care au obţinut acest statut în UE).

În 2015, cel mai mare număr de persoane care au 
obţinut statut de protecţie a fost înregistrat în Ger-
mania (148.200, cu 212 % mai mult faţă de 2014).

Opinii ale liderilor europeni privind migraţia, ex-
primate în mass-media, au relevat implicaţiile crizei. 
În luna mai 2016, în discursul rostit la Vatican, Pre-
sedintele Parlamentului European, Martin Schulz, a 
estimat că Europa „se confruntă cu ceea ce ar putea 
fi  o probă difi cilă pentru unitatea ei”, referindu-se la 
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criza refugiaţilor, care în opinia sa poate fi  rezolvată 
prin aplicarea cotelor obligatorii.

Tensiunile din UE au fost în creștere din cau-
za sarcinii disproporţionate cu care se confruntă 
anumite ţări, în special cele în care sosesc majori-
tatea migranţilor: Grecia, Italia și Ungaria, potrivit 
aceluiași articol publicat pe site-ul BBC – News.

Așadar, evenimente precum criza migraţiei pot 
răsturna deviza Uniunii Europene „Unitate în diver-
sitate” și pot genera unele consecinţe pe termen 
lung, greu de estimat și de gestionat” [4, p.55-56].

În prezent, Republica Moldova se afl ă în topul 
ţărilor afectate de procesele migraţionale. Migraţia 
are loc în două direcţii: internă (de la sat la oraș) și 
externă (pentru muncă, scop educaţional, afaceri sau 
turism). Conform datelor statistice ofi ciale înregistra-
te, circa 370.000 de emigranţi (cifra neofi cială con-
statând circa 800.000 de cetăţeni) au plecat în stră-
inătate numai cu scopul angajării în câmpul muncii, 
iar volumul remitenţelor în urma migraţiei atinge 
proporţii considerabile de 33%-37% faţă de PIB.

Republica Moldova este afectată și de fenome-
nul de exod intelectual: din cei care pleacă, intelec-
tualii reprezintă 18%. Această grupă de migranţi 
este formată de ingineri, medici, învăţători, juriști și 
economiști.

La începutul sec. XXI numărul imigranţilor, cei 
care s-au stabilit cu traiul permanent în Moldova, 
constituie 1,2-2,7 mii persoane anual și repatriaţi 
1,5-2 mii persoane/an. Cei mai mulţi imigranţi au 
venit din Ucraina, Turcia, România, Rusia, Israel și 
alte state. Majoritatea au imigrat cu scopul muncii 
și din motive familiare, restul pentru studii. Jumăta-
te din repatriaţi provin din Rusia, un sfert le revine 
celor din Ucraina.

În procesele migraţioniste de astăzi, la nivelul 
comunitar, sunt evidenţiate două etape ale migraţi-
ei. Prima etapă a fost caracteristică pentru perioada 
iniţială a schimbărilor economice în Republica Mol-
dova. Migraţia la această etapă a fost cauzată de scă-
derea bruscă a nivelului de trai al populaţiei rurale şi 
urbane la începutul anilor ’90 ai sec. XX. Din această 
cauză scopul migranţilor a fost supravieţuirea. Deoa-
rece, în urma terapiei de şoc, la marginea supravieţu-
irii s-au pomenit toate păturile sociale şi categoriile 
societăţii moldoveneşti, conţinutul contingentului 
migranţilor nu a fost omogen, ci se caracteriza prin-
tr-o componenţă socială foarte pestriţă [14, p.258].

Fluxurile emigraţionale reprezintă un interes şi o 
preocupare primară pentru Republica Moldova. În 
contextul reducerii numărului populaţiei şi a forţei 
de muncă, este important mai cu seamă numărul 
de emigranţi internaţionali, defi niţi atât de ONU, cât 
şi de EUROSTAT drept persoane care îşi schimbă re-
şedinţa obişnuită prin şederea peste hotare timp de 
12 luni şi mai mult, implicând astfel o probabilitate 
crescândă a emigrării permanente şi pierderii de 
capital uman din ţară. Există un şir de surse de date 
interne şi externe care conţin informaţie cu privire 
la migraţia cetăţenilor moldoveni, totuşi niciuna din 
acestea nu este sufi cient de fi abilă pentru a putea 
aprecia numărul de emigranţi internaţionali sau cir-
cularitatea mişcărilor migraţionale temporare, care 
sunt de asemenea importante şi relevante pentru 
politicile din domeniul dat [11].

La acest capitol putem menţiona că condiţii-
le de imigrare în Republica Moldova  în scop de 
muncă nu sunt extrem de riguroase, iar evidenţa 
lucrătorilor imigranţi este ţinută de autoritatea 
competentă pentru ocuparea forţei de muncă prin 
Sistemul informaţional automatizat, în condiţiile le-
gii [15, art.4].

Concluzii 

Având în vedere că sprijinirea migraţiei legale 
şi a eforturilor de integrare, combaterea migraţiei 
neregulamentare și returnarea rapidă și efi cien-
tă a celor care nu au drept de ședere în UE este o 
componentă integrantă a politicii Uniunii Europe-
ne privind migraţia, dar și faptul că  migraţia poate 
avea un impact pozitiv asupra dezvoltării, așa cum 
s-a subliniat în cadrul Dialogului ONU la nivel înalt 
privind migraţia, noiembrie 2006, Republica Moldo-
va ar trebui să iniţieze acţiuni hotărâte în vederea  
identifi cării metodelor şi mijloacelor adecvate care 
ar maximiza benefi ciile de dezvoltare şi ar diminua 
efectele negative ale migraţiei. Cu atât mai mult cu 
cât migraţia se asociază în conştiinţa oamenilor cu 
viaţa bogată, asigurată. 

În acest sens, statul trebuie să asigure realizarea, 
aplicarea și  protejarea la maxim a drepturilor și 
intereselor cetăţenilor Republicii Moldova stabiliţi 
peste hotare prin  implementarea mecanismului 
de integrare a domeniului diasporei, migraţiei și 
dezvoltării în strategiile și planurile de dezvoltare 
naţională.
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De asemenea, este necesară crearea condiţiilor 
favorabile pentru investirea în ţară a mijloacelor 
obţinute de cetăţenii afl aţi la muncă peste hotare 
astfel încât să fi e îmbunătăţită situaţia materială a 
acestora. Creşterea nivelului de viaţă al populaţiei 
la nivel local va reduce însăşi procesul de migraţie. 

Se impune, totodată, crearea unui mediu sigur 
și sănătos al afacerilor, un mediu democratic, bazat 
pe relaţii de piaţă liberă și concurenţă loială; perfec-
ţionarea cadrului legislativ din domeniu fi scal şi al 
antreprenoriatului; eliminarea corupţiei și a cumă-
trismului instituţional; abordarea integrată a dome-
niului diasporei, migraţiei și dezvoltării la nivel local; 
consolidarea capacităţilor persoanelor responsabi-
le de domeniul diasporei, migraţiei și dezvoltării 
din cadrul autorităţilor publice centrale și locale; 
susţinerea și consolidarea societăţii civile din cadrul 
diasporei Republicii Moldova; consolidarea legă-
turilor dintre diaspora și ţara mamă; promovarea 
în mass-media naţională a iniţiativelor și acţiunilor 
desfășurate de reprezentanţii diasporei etc.
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REZUMAT

Amplifi carea fenomenului migrator ca 

premisă pentru mobilizarea și valorifi carea 

potenţialului uman al diasporei. Procesele 
migraţionale infl uenţează situaţia socială, eco-
nomică, demografi că a ţărilor, stabilitatea și se-
curitatea lor. Republica Moldova se afl ă în topul 
ţărilor afectate de procesele migraţionale. În sco-
pul dezvoltării naţionale, este imperativ necesar 
ca politicile și intervenţiile statului să promoveze 
caracterul circular al contribuţiilor și rezultatelor 
productive ale migranţilor și diasporei. Diaspora 
poate contribui la dezvoltarea durabilă a Republi-
cii Moldova prin competenţe profesionale, abilităţi 
umane și resurse fi nanciare, fără o reîntoarcere 
propriu-zisă în ţară. Anume din aceste conside-
rente trebuie sprijinite pe toate căile implicarea 
durabilă a migranţilor și a diasporei în dezvolta-
rea ţării lor de origine, facilitarea reîntoarcerii lor 
defi nitive, temporare sau virtuale. Pe termen lung, 
această abordare devine și mai relevantă odată cu 
dezvoltarea comunităţilor de migranţi într-o di-
asporă bine defi nită și structurată.

Cuvinte-cheie: migraţie, diasporă, situaţie demo-
grafi că, imigraţie, emigraţie etc.

ABSTRACT

Amplification of the Migratory Phenome-

non as a Prerequisite for Mobilizing and Using 

the Human Potential of the Diaspora. Migration 
processes influence the social, economic, demo-
graphic situation of countries, their stability and 
security. The Republic of Moldova is in the top of 
the countries affected by the migration proces-
ses. For the purpose of national development, it 
is imperative that state policies and interventions 
promote the circular nature of contributions and 
productive outcomes of migrants and diaspora. 
Diaspora can contribute to the sustainable de-
velopment of the Republic of Moldova through 
professional skills, human abilities and financial 
resources without a proper return to the country. 
It is for these reasons that the sustainable invol-
vement of migrants and diasporas in the develo-
pment of their country of origin, the facilitation 
of their final, temporary or virtual return must 
be supported in all ways. In the long run, this 
approach becomes even more relevant with the 
development of migrant communities in a well-
defined and structured diaspora.

Keywords: migration, diaspora, demographic si-
tuation, immigration, emigration etc.
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SĂRBĂTOARE CU VALENŢE ȘI ABORDĂRI VARIATE ÎN SPAŢIUL 
ROMÂNESC, PAȘTELE BLAJINILOR SE CARACTERIZEAZĂ 

PRINTR-UN DECUPAJ INTERESANT DE OBICEIURI, RESPECTATE CU 
PRECĂDERE ÎN TERITORIILE ROMÂNEȘTI ÎNSTRĂINATE DIN STÂNGA 
PRUTULUI: BASARABIA, NORDUL BUCOVINEI, ŢINUTUL HERŢA ȘI 
TRANSNISTRIA, ÎNSĂ FĂRĂ A FI NEGLIJATE NICI DINCOACE DE PRUT. 
ÎN VEDEREA UNEI ANALIZE PERTINENTE A SĂRBĂTORII, LUCRAREA 
ACEASTA ÎȘI PROPUNE SĂ PUNĂ ÎN LUMINĂ PRACTICILE ÎNTÂLNITE 
ÎN REPUBLICA MOLDOVA, MENŢIONÂND, ÎN SCOP COMPARATIV, ȘI 
CÂTEVA NUANŢE ATESTATE ÎNTRE HOTARELE ROMÂNIEI, PRECUM ȘI 
FELUL ÎN CARE ESTE TRATATĂ SĂRBĂTOAREA ÎN BUCOVINA. 

Întrucât fi nalitatea studiului constă în a ilustra 
aderenţa sărbătorii la conceptele postulate de Mir-
cea Eliade în Sacrul și profanul, mă voi raporta la 
această antinomie în a doua parte a lucrării.      Ca 
materiale de cercetare, am utilizat observaţii de 
teren (enunţate în Anexe), care implică o compo-
nentă empirică și subiectivă, și surse bibliografi ce 
notabile. 

Ion Ghinoiu face o prezentare generală a Blaji-

nilor, numindu-i ,,enigmatice reprezentări mitice 
ale oamenilor primordiali, ale moșilor și strămoșilor, 
sinonimi cu Rocmanii”.1 Aceștia sunt celebraţi primă-
vara, la o săptămână de la Paște, în Duminica Tomii. 

1 Ion Ghinoiu, Mică enciclopedie de tradiţii românești, 
București, Agora, 2008, p. 33.

Ghinoiu speculează și pe marginea etimologiei nu-
melui, considerând că acesta a intrat în folclor prin 
romanul popular medieval Alexandria, cu referire la 
credinţe mult mai vechi, cert precreștine. Ancorată 
livresc, denumirea centrează un popor creștin care 
locuia departe (,,la marginea lumii”)2, pe unde tre-
cea Apa Sâmbetei. Blajinii reprezentau niște oameni 
evlavioși, care trăiau numai cu Dumnezeu în sufl et și 
își petreceau toată viaţa în rugăciune. Amintind de 
acel illo tempore pe care îl discută și Eliade, Blajinii nu 
se îmbrăcau și se hrăneau doar cu poame. Bărbaţii se 
întâlneau cu femeile lor doar o dată pe an, de Paști, 
cu scopul de a procrea, însă nu știau să calculeze ziua 
exactă a sărbătorii, fi ind ajutaţi de femeile care arun-
cau coji de ouă roșii pe râu. Astfel, Blajinii celebrau 
Paștele abia peste o săptămână, așa cum obiceiul a 
fost actualizat de spaţiul românesc de astăzi. 

În acord cu accepţiunea lui Ghinoiu, folclorista 
și scriitoarea Elena Niculiţă-Voronca trasează niște 
particularităţi ale celebrării din Moldova, având ca 
reper mărturii ale oamenilor implicaţi în practicile 
de Blajini. De remarcat că expunerile vizează modul 
în care Paștele Blajinilor (sau al Rohmanilor) se săr-
bătorea ,,mai demult”:

2 V. ,,Istoria marelui împărat Alexandru Macedon, în vre-
mea când era cursul lumii 5250 de ani” în Cărţi populare 
românești, Chișinău, Litera, 2002.
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,,Iată cum se petrecea mai demult Paștele noastre, 
precum și ale Blajinilor, la Dracșani, lângă Botoșani: În 
ziua întăi de Paști, mergeau cu pasca numai la părinţi, 
abia luni și marţi la neamuri. Miercuri mergeau cu 
pasca la crâșmă și la fântână și beau acolo, ca să aibă 
roadă la cânepă. […] Luni, după Duminica Tomei, în-
cepeau iar vizitele cu pasca, de la părinţi, și sfârșeau în 
aceeași zi, la fata popei. Fetele și feciorii luau pască și 
ouă și mergeau cu muzică să facă petrecere pe malul 
iazului Dracșani. După ce mâncau, aruncau pască, 
găoace de ouă, șipuri cu băutură, păhăruţe și tot ce ră-
mânea în iaz, ca să meargă la blăjini. Mai jucau ceva 
și apoi mergeau pe acasă și să chema că s-a petrecut 
și Paștele Blajinilor.”3

Autoarea mai punctează că în Botoșani, pentru 
a-i face pe Blajini să se bucure că li se serbează ziua, 
oamenii merg pe câmp și mănâncă pască și ouă pe 
iarbă verde.

În continuare, se evocă celebrarea în Bucovi-
na de Sud, unde Blajinii se numesc ,,Rohmani”, iar 
Paștele lor se ţine miercurea, în a patra săptămână 
după Paști. Și de această dată scriitoarea mizează pe 
credinţele oamenilor4:

,,Dacă nu ţii ziua lor, vine ploaia mare și-ţi sfarămă, 
îţi ia toată sămănătura.”

,,Rohmanii sunt așa de buni la Dumnezeu, că Dum-
nezeu pentru dânșii ne ţine. Ei trăiesc pe apă și nu se 
cufundă.”

,,Ei sunt cei mai buni oameni, sunt sfi nţi.”
,,Paștele lor e bine să le ţii, pentru durere de cap, de 

măsele, de picioare, că ei se învoiesc 17 de la un ou și 
nu știu nici o durere. Sunt mici.”

,,Oamenii, dacă mor, nu sunt blăjini? Ei nu mai fac 
nici un rău!”

Sintetizând, vorbele localnicilor converg spre o 
imagine idealizată a Blajinilor, care sunt buni, mici 
și compatibili cu divinul.

Mutând centrul de interes către teritoriul de din-
colo de Prut, observăm că practicile sunt diferite, vari-
ind chiar de la o zonă a Basarabiei la alta. Cert este că 
sărbătoarea este celebrată în toată ţara, la o săptămâ-
nă după Paști – duminica sau în ziua de luni, în funcţie 
de regiune –, predominând grija de a transmite mai 
departe obiceiurile și de a le respecta cu stricteţe. Ofi -

3 Elena Niculiţă-Vorona, Datinile și credinţele poporului 
român adunate și așezate în ordine mitologică, vol. I, Iași, 
Polirom, 1998, p. 293.
4 Idem, pp. 293-295.

cializată de către biserică, clerul are un rol important în 
desfășurarea ceremoniei, căci preoţii trec pe la toate 
mormintele din cimitire, intonând ,,Veșnica pomenire”. 
Se crede că în această zi sufl etele celor răposaţi se afl ă 
împreună cu oamenii lor dragi de aici, pentru a se bu-
cura împreună de Învierea Domnului.

Sărbătoarea nu decurge fără o pregătire preala-
bilă, atât acasă, cât și la cimitire. Cu o zi sau două 
înainte de Blajini, femeile merg la cimitir ca să 
strângă buruienile de pe morminte și să văruiască 
crucile, iar acasă coc pască, vopsesc ouă și gătesc 
alte bucate pentru masa de după ceremonia de la 
cimitir, adunând rudele apropiate și pomenind pe 
cei morţi. Dimineaţa, oamenii participă și la o slujbă 
la biserică, pentru ca mai apoi aceasta să fi e conti-
nuată acolo unde se odihnesc cei plecaţi; se aduc 
tămâie și vin, cu care se stropesc mormintele. În 
localităţile rurale care au două cimitire, Blajinii se 
celebrează în cursul zilelor de duminică și luni, pen-
tru ca oamenii care au apropiaţi în ambele părţi să 
poată fi  alături de toţi răposaţii. Prin urmare, există 
și o componentă pragmatică în ritualurile de Blajini. 

În nordul Bucovinei, obiceiurile sunt foarte si-
milare cu cele din centrul Basarabiei, având în ve-
dere faptul că oamenii merg duminica la cimitir cu 
mâncare și vin, dau pomeni și pleacă acasă după 
ce trec pe la morminte. O particularitate mai puţin 
obișnuită este mersul la cimitir și în noaptea Învierii.

Controversele din jurul Paștelui Blajinilor ţin mai 
degrabă de modul de abordare a tradiţiilor decât 
de tradiţii în sine. De exemplu, în centrul Basarabiei, 
locuitorii vin la cimitire pregătindu-se oarecum mo-
dest în comparaţie cu mesele ceva mai îmbelșugate 
din zonele de nord sau de sud. În schimb, pomenile 
nu prea variază în funcţie de zonă, ci de individuali-
tate, de felul în care este percepută semnifi caţia săr-
bătorii. Unii au impresia că valoarea materială a bu-
nurilor pe care le dau ,,de sufl etul” cuiva este direct 
proporţională cu dragostea pe care o simt pentru cei 
plecaţi de lângă ei, pe când alţii comemorează mai 
mult cu spiritul decât cu cele trecătoare. Un punct de 
vedere interesant, în consonanţă cu cele enunţate, 
este cel al jurnalistei Selma Iusuf, care ironizează obi-
ceiurile romilor într-un articol pentru  Dilema Veche:

,,De aia îmi plac şi ţiganii care sărbătoresc Paştele 
Blajinilor cu mese pantagruelice în cimitire. Cred că 
oamenii ăştia au prins cel mai bine sensul. Îmi cinstesc 
cel mai bine mortul cu o dovadă uriaşă de viaţă şi cu 
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poftă de mîncare. Cu fl eici, cu mici zemoşi, cu revărsări 
de mîncare şi de băutură. Cu muzică, cu copii alergînd 
printre morminte, cu vărsatul cinstit al cîtorva stropi 
de vin pe mormîntul unui Vasile pe care clanul l-a iu-
bit. Dacă aş fi  mortul lor, m-aş bucura să-i văd aşa, iar 
nările mele descărnate ar trage cu nesaţ în cuşca coas-
telor fumul de grătare.”5

Tocmai pe limitele fi ne dintre sacru și profan 
se sprijină continuarea acestei lucrări, în cheia 
explicaţiilor făcute de Mircea Eliade, însă nu înainte 
de a enunţa poziţia antropologului Vintilă Mihăiles-
cu cu privire la actualizarea sărbătorilor și la posibi-
litatea acestora de a fi  alterate:

 ,,Sărbătorescul, extra-ordinar prin defi niţie, este 
totdeauna reversul ordinarului muncii cotidiene, iar 
cînd aceasta se schimbă, se schimbă și sărbătorescul. 
Sărbătorile rămîn însă o formă de „piua“, doar că în alt 
joc. Iar tranziţia tocmai asta a însemnat: schimbarea 
regulilor de joc. Cu o sărbătoare rămînem însă tot-
deauna datori dacă vrem să fi m oameni deplini!”6

Așadar, felul în care sărbătorim poate fi  afectat de 
schimbările societăţii în care trăim, iar acesta este 
un lucru fi resc, atâta timp cât adaptăm ,,regulile de 
joc” și nu excludem cu totul sărbătorescul din viaţa 
noastră. Antropologul se pronunţă și asupra cauzei 
degradării spiritului festiv: ,,Un singur lucru poa-
te submina cu adevărat spiritul sărbătorilor: ura”7. 
Și această ,,ură” reprezintă ,,expresia eșecului unei 
societăţi”, căci ,,niște oameni capabili de ură în săr-
bători, adică niște oameni fără nici o Sărbătoare, 
sînt ca niște oameni fără nici un Dumnezeu”.8

În Sacrul și profanul, Eliade vorbește despre două 
,,modalităţi de a fi  în lume”9, făcând niște delimitări 
conceptuale între cele două noţiuni, în mare parte 
afl ate sub semnul spaţiului și al timpului. În ce mă-
sură Paștele Blajinilor are legătură cu această anti-
nomie? Având în vedere desfășurarea sărbătorii, 
constatăm că cele două ,,experienţe” se intercalează 

5 Selma Iusuf, În vîrful picioarelor, în Dilema Veche, nr. 
586/2015. http://dilemaveche.ro/sectiune/societate/arti-
col/in-virful-picioarelor (07.06.2018)
6 Vintilă Mihăilescu, Spiritul sărbătorilor și starea naţiunii, în 
Dilema Veche, nr. 672/2017. http://dilemaveche.ro/sectiu-
ne/situatiunea/articol/spiritul-sarbatorilor-si-starea-natiu-
nii (07.06.2018)
7 Ibidem.
8  Ibidem.
9 Mircea Eliade, Sacrul și profanul, trad. Brîndușa Prelipcea-
nu, București, Humanitas, 1995, p. 12.

în societatea contemporană, care nu mai este emi-
namente preocupată doar de aspectele strict religi-
oase, ci și de cele pragmatice și păgâne.

Să începem cu ,,Spaţiul sacru”, pe care Eliade îl 
descrie ca fi ind ,,singurul care este real”10, este ,,‹‹pu-
ternic››, semnifi cativ”, în comparaţie cu spaţiile profa-
ne, ,,lipsite de consistenţă” și ,,amorfe”.11 În contextul 
sărbătorii centrate de această lucrare, cimitirul, locul 
unde se desfășoară celebrarea, are o sacralitate ine-
rentă. Tot așa cum ,,ușa care se deschide spre interi-
orul bisericii marchează o ruptură”12, poarta care per-
mite accesul în cimitir separă două spaţii, reprezintă 
o punte către sacru. Când se referă la ,,legătura dintre 
Cer și Pământ”13, Eliade aduce ca exemplu sanctua-
rele babiloniene; or, conotaţiile Blajinilor pivotează 
în jurul accepţiei că răposaţii sărbătoresc împreună 
cu cei vii, bucurându-se împreună de Înviere, astfel 
întreţinând conexiunea dintre lumea de aici și lumea 
de dincolo. Implicit, ,,pentru omul religios, ‹‹supra-
naturalul›› este strâns legat de ‹‹natural››”14, iar săr-
bătoarea furnizează și posibilitatea de a comunica 
spiritual cu adormiţii. În contrapondere cu sacralita-
tea spaţiului, observăm și o ,,desacralizare”15 aferentă, 
pusă pe seama exceselor care se fac în numele sărbă-
torii, fi e că vorbim despre extravaganţa culinară, fi e 
despre preţiozitatea hainelor cu care oamenii pleacă 
la cimitir. În acest caz, profanul (modernul) tinde să 
devanseze sau, cel puţin, să-și pună amprenta pe ri-
tualuri. Acest contrast poate fi  și benefi c în măsura 
în care ,,omul își dă seama de existenţa sacrului pen-
tru că acesta se manifestă, se înfăţișează diferit de 
profan”16.

Complementar cu spaţiul, raportul sacru-profan 
poate fi  sesizat în dimensiunea temporală. Și de 
această dată, Eliade distinge între ,,Timpul sacru” (in-
tervale de timp marcate de sărbători)  și ,,Timpul pro-
fan” (,,durata temporală obișnuită”)17. Așadar, ,,Tim-
pul nu este nici omogen și nici continuu pentru omul 

10 Idem, p. 15.
11 Ibidem.
12 Idem, p. 17.
13 Idem, p. 26.
14 Idem, p. 68.
15 Mircea Eliade, op. cit., p. 11.
16 Idem, p. 10.
17  Idem, p. 41.
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religios”.18 În ce privește Paștele Blajinilor, delimitarea 
este destul de limpede, neclaritatea ivindu-se la su-
prapunerea ,,Timpului sacru” cu cel ,,festiv”19, echiva-
lentul său în contextul actual, modern, în care scade 
treptat din sobrietatea sărbătorii și totul devine mai 
haotic, orientându-se spre profan, iluzoriu.

În optica lui Eliade, orice sărbătoare religioasă 
presupune ,,reactualizarea unui eveniment sacru 
care a avut loc într-un trecut mitic”20, idee care se 
pretează la felul în care Blajinii sunt celebraţi în 
Moldova, prin aruncarea cojilor de ouă în iaz, exact 
așa cum se făcea într-un timp nedefi nit, descris în 
Alexandria. Acest obicei s-ar potrivi interpretării lan-
sate în Sacrul și profanul, conform căreia apele sunt 
,,izvorul tuturor posibilităţilor de existenţă; […] ele 
precedă orice formă”.21 Prin prisma acestei viziuni, 
putem face o legătură între semnifi caţia apei și 
obiceiurile blajinilor din trecutul primordial, care se 
vrea revitalizat prin reversibilitatea Timpului sacru.

Sacrul se remarcă printr-o dublă valenţă, sancti-
fi carea având un efect pregnant asupra ambelor di-
mensiuni ale existenţei noastre: ,,viaţa este trăită pe 
două planuri, desfășurându-se ca existenţă umană 
și participând în același timp la o viaţă transumană, 
cea a Cosmosului sau a zeilor.”22 Ancorat vădit în cele 
,,două planuri”, Paștele Blajinilor, prin comunicarea 
pe care o asigură între noi și cei adormiţi, întreţine 
relaţia noastră cu ,,Cosmosul” și ne face conștienţi 
de ce înseamnă veșnicia.
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Anexe (mărturii culese în aprilie-iunie 2018, 

în diferite localităţi din Basarabia și Transnistria)

,,În Transnistria, de unde vin eu, Paștele Blajinilor e 
la fel ca în restul ţării. Se sărbătorește lunea, când se 
merge la cimitir cu pomeni și se toarnă vin pe mor-
mintele răposaţilor, de sufl etele lor. Mă gândeam că 
este o diversitate etnografi că mai accentuată pe teri-
toriul Republicii Moldova, dar se pare că aceste datini 
se transmit din generaţie în generaţie și suferă de pe 
urma contaminării cu obiceiurile din celelalte zone, 
rezultând un sincretism cultural.”

Alexandru ANTOCIAN, 
53 de ani, istoric, 

satul Nezavertailovka, raionul Slobozia, 
Transnistria

 ,,Ai noștri vin la cimitir duminică, dimineaţa, cu 
mâncare și vin, se dă de băut și răposaţilor, turnând 
pe morminte. Preoţii ies din biserică cu steaguri, vin la 
cimitir la fi ecare mormânt și citesc pomelnicele. Oa-
menii aduc de acasă câte o legătură din lumânare și 
prosop.”

Maxim JAMAN, 91 de ani, 
satul Slobozia Vărâncău, raionul Soroca

          
 ,,Sătenii așteaptă cu drag Blajinii, pentru a sărbă-

tori Învierea Domnului alături de adormiţi, dar și pen-
tru a se întâlni cu neamurile plecate peste hotare. Noi 
avem două cimitire, unul vechi și altul nou, așa că rân-
duiala se face timp de două zile. Mergem la cimitir cu 
un coș pregătit acasă, în care punem vin, ouă roșii, lu-
mânări, tămâie și pomeni. Odată ajunși acolo, ascul-
tăm slujba făcută de preot și așteptăm să vină la mor-
mintele rudelor noastre, să le tămâieze și să citească 
rugăciuni. Trecem pe la toate mormintele apropiaţilor 
și le stropim cu vin, punem lumânări și lăsăm câte un 
ou roșu și bănuţi. După toate acestea, mergem acasă 
și stăm la masă cu toată familia.”

Maria CRICOVEANU, 
72 de ani, 

satul Cojușna, raionul Strășeni
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,,Paștele Blajinilor este o sărbătoare sacră pentru că 
mărturisește Învierea Domnului Nostru Isus Hristos către 
cei adormiţi. Această credinţă (a cinstirii celor plecaţi la 
Domnul) își are rădăcinile în perioada precreștină, pro-
venind de la geto-daci. Prin rugăciunile pe care le înalţă 
preotul împreună cu credincioșii pentru pomenirea și 
iertarea păcatelor celor adormiţi, acestora li se iartă 
din păcate și sunt mai aproape de Dumnezeu. Aceeași 
semnifi caţie o are și lumânarea aprinsă. Această sărbă-
toare este importantă prin comunicarea care are loc cu 
cei trecuţi de printre noi, căci, pomenindu-i, ne manifes-
tăm dragostea pentru ei. Anume această comunicare 
este  fi rul ce leagă veșnicia noastră: noi suntem trecători, 
dar veșnici prin legătura pe care o avem și o păstrăm în-
tre noi și prin dragostea manifestată unul faţă de altul. 
Paștele Blajinilor devine profan în măsura în care noi îl 
abordăm greșit, făcând excese de mâncare și de băutură 
în acea zi. Este păcat mare să mergem la cimitir pentru a 
ne arăta apropiaţilor noştri mai făloşi, mai bogaţi, mai 
îndestulaţi. Să ne amintim cum mergeau la cimitir de 
Paștele Blajinilor străbunii noştri: numai cu o pască, ouă 
roşii şi o lumânare aprinsă şi spuneau „Hristos a Înviat!” 
celor adormiţi. Se merge creştineşte la cimitir, îmbrăcaţi 
foarte modest. Mormintele nu trebuie să fi e pline cu po-
meni, trebuie colăcel, sau pască, şi ouă roşii. Şi e bine să 
petrecem cât mai mult timp acolo în rugăciune”.

Vlad MIHĂILĂ, 

preot la Paraclisul Mitropolitan ,,Sf. Ioan 

Teologul”din Chișinău 

(Mitropolia Basarabiei din cadrul Bisericii 

Ortodoxe Române)

,,De Blăjini ne pregătim din timp, coacem colacii și 
pasca, boim ouăle ca să avem cu ce merge la ţintirim la 
mormânturi. Acolo ne întâlnim cu neamurile toate pe 
care le-o strâns Dumnezeu lângă El și cu cei care mai 
suntem încă pe pământ. Tămâiem mormântul, săru-
tăm crucea de pe el, înconjurăm tot ţintirimul de trei ori 
cu preotu-n frunte și cu steagurile de la Biserică în mâini 
și cântăm: Hristos a înviat din morţi cu moartea pe 

moarte călcând şi celor din mormânturi viaţă dăru-

indu-le! Apoi preotul ţine slujbă mare și frumoasă, tre-
ce pe la fi ecare mormânt, dă cu agheasmă și se roagă 
pentru răposaţi. De Blăjini vin toţi copiii și nepoţii să mă 
vadă, îi bucurie mare acasă și la ţintirim”.

Elizaveta SARSAMAN, 
95 de ani, satul Frumușica, 

com. Chioselia Mare, raionul Cahul

REZUMAT

Între sacru și profan. Paștele Blajinilor și 

controversele sale. Paștele Blajinilor, sărbătoare 
cu valenţe și abordări variate în spaţiul românesc,  
se caracterizează printr-un decupaj interesant de 
obiceiuri, respectate cu precădere în teritoriile 
românești înstrăinate din stânga Prutului: Basara-
bia, Nordul Bucovinei, Ţinutul Herţa și Transnistria, 
însă fără a fi  neglijate nici în dreapta Prutului. În 
vederea unei analize pertinente a sărbătorii, autoa-
rea pune în lumină practicile întâlnite în Republica 
Moldova, menţionând, în scop comparativ, și câteva 
nuanţe atestate între hotarele României, precum și 
felul în care este tratată sărbătoarea în Bucovina. Ca 
materiale de cercetare, au fost utilizate observaţii 
de teren, care implică o componentă empirică și su-
biectivă, și surse bibliografi ce notabile.

Cuvinte-cheie: Paștele Blajinilor, obiceiuri, tradiţii 
românești, sărbătoare, sacru, profan.

ABSTRACT

Between Sacred and Profane. The Easter of 

Blajini and Its Controversies. Easter of Blajini, a 
feast with varied valences and approaches in the 
Romanian space, is characterized by an interesting 
cutting up of customs, respected mainly in the ali-
enated Romanian territories on the left side of the 
Prut: Bessarabia, North of Bucovina, Land of Herţa 
and Transnistria, but without neglecting them in 
the right part of the Prut. For a pertinent analysis 
of the feast, the author highlights the practices en-
countered in the Republic of Moldova, also men-
tioning, for comparative purposes, some nuances 
attested between the borders of Romania and the 
way the feast is treated in Bucovina. As research 
materials, fi eld observations, involving an empirical 
and subjective component, and notable bibliogra-
phic sources were used.

Keywords: Easter of Blajini, customs, Romanian 
traditions, feast, sacred, profane.
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DESCHIDEREA ȘTIINŢEI A APĂRUT RECENT CA O TENDINŢĂ 
PUTERNICĂ ÎN POLITICA DE CERCETARE. PENTRU A FI 

CLAR, DESCHIDEREA A FOST ÎNTOTDEAUNA O VALOARE DE BAZĂ 
A ȘTIINŢEI, DAR ACEASTA ÎNSEMNA PUBLICAREA REZULTATELOR 
SAU CERCETĂRII ÎN REVISTE DE SPECIALITATE. ASTĂZI, EXISTĂ 
CONSENSUL CĂ, PRIN ASIGURAREA UNUI ACCES CÂT MAI LARG ȘI 
REUTILIZAREA PUBLICAŢIILOR, A DATELOR, A CODURILOR ȘI A ALTOR 
REZULTATE INTERMEDIARE, CREȘTE PRODUCTIVITATEA ȘTIINŢIFICĂ, 
ABATERILE ȘTIINŢIFICE DEVIN MAI RARE, IAR DESCOPERIRILE SUNT 
ACCELERATE. TEHNOLOGIILE INFORMATICE AU PERMIS ACCESUL LA 
INFORMAŢIE ÎNTR-O MANIERĂ FĂRĂ PRECEDENT ÎN ISTORIE – ORI-
CUI, ORICÂND, DE ORIUNDE ȘI ÎN CANTITĂŢI NELIMITATE. ȘI ACEAS-
TĂ TENDINŢĂ SE AFLĂ DOAR LA ÎNCEPUTURI.

1. Deschiderea știinţei și indicatorii știinţei 

deschise

La fi nele anului 2018, la 22 noiembrie, Institutul 
de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale (IDSI), în 

* Studiul a fost elaborat în cadrul Proiectului „Platforma pilot 
pentru asigurarea evaluării calităţii şi vizualizarea conţinu-
tului ştiinţifi c digital din RM”, codul 15.817.06.13A (https://
idsi.md/sciform

INSTITUTUL DE DEZVOLTARE A SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE

colaborare cu Consorţiul Resurse Electronice pen-
tru Moldova (REM), a organizat ediţia I a Conferinţei 
știinţifi ce naţionale „Știinţa Deschisă”, în cadrul căre-
ia a fost lansat volumul Știinţa Deschisă în Republi-
ca Moldova [1]. Printre obiectivele conferinţei s-au 
numărat: Prezentarea abordărilor contemporane 
privind Știinţa Deschisă și perspectivele pentru Re-
publica Moldova; Promovarea Accesului Deschis și a 
Știinţei Deschise; Prezentarea unor rezultate inova-
toare în valorifi carea conţinutului știinţifi c; Prezen-
tarea platformei prin reingineria instrumentelor în 
contextul promovării Știinţei Deschise; Dezvoltarea 
de parteneriate în vederea promovării Știinţei Des-
chise în mediul academic. La fi nele evenimentului a 
fost aprobat Proiectul Declaraţiei privind Știinţa Des-
chisă în Republica Moldova [2].

În publicaţiile din revistele știinţifi ce, în mass-me-
dia și în social media se discută cu tot mai mare inte-
res sintagme precum acces deschis, știinţă deschisă, 
date deschise, dar și stat deschis, dialog deschis, bu-
get deschis, parlament deschis, metodologii deschise, 
comunicare deschisă, corpusuri deschise, învăţământ 
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deschis, registre deschise, inovaţii deschise, proiecta-
re deschisă, expertiză deschisă, cunoaștere deschisă, 
surse deschise, administrare deschisă, piaţă deschisă, 
standarde deschise, formate deschise, sisteme des-
chise etc. Toate acestea au la bază o noţiune fun-
damentală – informaţia, care, de mai bine de două 
decenii a luat calea webului. Deschiderea știinţei 
a apărut recent ca o tendinţă puternică în politica 
de cercetare. Pentru a fi  clar, deschiderea a fost în-
totdeauna o valoare de bază a știinţei, dar aceasta 
însemna publicarea rezultatelor sau cercetării în 
reviste de specialitate. Astăzi, există consensul că, 
prin asigurarea unui acces cât mai larg și reutilizarea 
publicaţiilor, a datelor, a codurilor și a altor rezultate 
intermediare, crește productivitatea știinţifi că, aba-
terile știinţifi ce devin mai rare, iar descoperirile sunt 
accelerate. Tehnologiile informatice au permis acce-
sul la informaţie într-o manieră fără precedent în is-
torie – oricui, oricând, de oriunde și în cantităţi neli-
mitate. Și această tendinţă se afl ă doar la începuturi. 
„Economia informaţiei – a celor mai avansate eco-
nomii, mai mult decât oriunde altundeva, e acum în 
mâinile populaţiei” [3]. În prezent, în multe ţări, se 
desfășoară ample acţiuni de promovare a transpa-
renţei (deschiderii) actului de guvernare; promova-
re a dialogului dintre reprezentanţii administraţiei 
și cetăţeni; de utilizare a noilor tehnologii în actul 
de guvernare şi în dialogul cu cetăţenii. Pentru orice 
guvernare, știinţa este (sau ar trebui să fi e) un fac-
tor primordial al progresului unei ţări. Deschiderea 
știinţei impune o nouă abordare sistemică, în speci-
al în strategiile și politicile aprobate la nivel naţional 
și internaţional. În Republica Moldova (RM) încă 
nu sunt dezvoltate strategii și politici speciale de-
dicate ȘD. Promovarea și implementarea politicilor 
ȘD la nivel naţional este necesară din cel puţin trei 
motive:  a) trecerea la ȘD este o politică ofi cială a 
Uniunii Europene (UE), iar Republica Moldova și-a 
declarat intenţia de a se integra în Spaţiul European 
de Cercetare (SEC) (engl. European Research Area – 
ERA);  b) conceptul ȘD schimbă radical modul de a 
face cercetare, iar lipsa de implementare a acestu-
ia în Republica Moldova va face știinţa autohtonă 
necompetitivă;  c) legislaţia Republicii Moldova pre-
vede anumite elemente de ȘD (chiar dacă răzleţe), 
care trebuie implementate. Pentru a elabora po-
litici naţionale adecvate, o condiţie de bază este 
cunoașterea situaţiei actuale. În studiul elaborat 

de IDSI autorii și-au propus să explice în ce măsură 
știinţa din RM este una deschisă. În acest scop au 
fost analizate politicile promovate la nivel de gu-
vern, gradul și modul de deschidere a rezultatelor 
cercetării, stimularea deschiderii știinţei prin indi-
catorii folosiţi în evaluare, infrastructurile utilizate și 
alte aspecte adiacente Știinţei Deschise.

OECD defi nește Știinţa Deschisă ca  „efort reali-
zat de cercetători, guverne, agenţii de fi nanţare a 
cercetării sau comunitatea știinţifi că pentru a face 
rezultatele primare ale cercetărilor fi nanţate din 
fonduri publice (...) accesibile publicului larg în for-
mat digital, fără restricţii sau cu restricţii minime, ca 
modalitate de accelerare a cercetării; aceste eforturi 
urmăresc atât creșterea transparenţei și colabo-
rării, cât și promovarea inovării” [4]. Deschiderea 
știinţei este un fenomen evolutiv și multidimensi-
onal. Știinţa deschisă cuprinde accesul neîngrădit 
la articole știinţifi ce, accesul la date din cercetarea 
publică și cercetarea colaborativă oferită de instru-
mentele și stimulentele TIC. Această defi niţie confi r-
mă relaţia neclară a conceptului și necesitatea unei 
defi niţii clare a tendinţelor care compun știinţa des-
chisă. Tocmai din cauza evoluţiei rapide și a noutăţii 
acestor tendinţe, în multe cazuri nu este posibil 
să se găsească indicatori consolidaţi (agregaţi), 
recunoscuţi pe scară largă. 

Este bine cunoscut faptul că indicatorii repre-
zintă măsur(ăr)i. Măsurile sunt un tip de standarde 
convenţionale. Conform defi niţiei de dicţionar, in-

dicatorul este un dispozitiv, o instalaţie, un sistem 
informatic, o substanţă sau un obiect care prezintă 
modifi cări ale oricărui parametru al procesului sau 
condiţiei monitorizate a unui obiect într-o formă 
care este mai convenabilă pentru perceperea uma-
nă directă, vizuală, acustică, tactilă sau oricare alta. 
De prea mulţi indicatori pentru toate activităţile, 
care trebuie generaţi și monitorizaţi comunitatea 
știinţifi că se sufocă. Trăim într-o lume și o economie 
care contorizează totul în permanenţă, iar de când 
internetul a invadat vieţile noastre, număratul și sta-
bilirea algoritmilor de numărare a devenit activitatea 
cea mai intensă, pe deasupra fi ind și automatizată. 
La mulţimea de indicatori care era s-au mai adăugat 
și indicatorii online. Rezultatele știinţifi ce ies tot mai 
mult în vizorul publicului larg, iar toată logistica ce 
contribuie la obţinerea lor, tot ce se consumă și se di-
seminează cer în mod insistent măsurători. 
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Discuţiile în contradictoriu asupra acestora fac 
subiectul deosebit de sensibil și actual [a se vedea, 
de exemplu, [5; 6], unde se discută despre mani-
pulabilitatea indicatorilor și adaptarea comporta-
mentului societăţii la statisticile și clasamentele ge-
nerate de sistemele informatice. Actorii au devenit 
acum strategi-calculatori și încep să-și concentreze 
activităţile spre obţinerea, fi e și ilicită, a anumitor 
tipuri de indicatori. 

Open Science Monitor [7] este un proiect iniţiat 
de Comisia Europeană în 2013. În studiu sunt 
prevăzuţi nici mai mult, nici mai puţin 134 de indi-
catori care privesc direct și nemijlocit Știinţa Des-
chisă. Toţi indicatorii au fost divizaţi, convenţial, în 
3 clase: Indicatori privind Accesul Deschis (Open 
access), Indicatori privind Datele Știinţifi ce Des-

chise (Open Research Data), Indicatori privind 

Colaborarea Deschisă (Open Collaboration). Toa-
te aceste tipuri pot privi, la rândul lor, mai multe 
entităţi: cercetători, institute/organizaţii de cerce-
tare, reviste (publicaţii), repozitorii (baze de date, 
platforme), ţări etc.

Indicatorii privind Accesul Deschis (Open 

access) se referă la: Număr de platforme / repozi-
torii; Ponderea documentelor care citează resurse 
de AD; Ponderea documentelor disponibile în AD; 
Număr de fi nanţatori cu politici privind AD; Număr 
de articole în AD importante (de exemplu, cu un 
număr de citare de peste 200 sau cu un scor altme-
tric înalt); Mandate ale fi nanţatorilor cu politici de 
publicare în AD (inclusiv date deschise), precum şi 
pre-printuri recunoscute; Factor de impact agregat 
sau număr de citări ale documentelor disponibile în 
AD; Noi măsurări ale impactului, în afară de citări; 
Ponderea subvenţiilor cu fi nanţare alocată AD; Pon-
derea lucrărilor puse la dispoziţie în cadrul fi ecărei 
abordări majore de AD; Ponderea articolelor în AD 
în instrumentele acreditate de prezervare digitală; 
Ponderea fi nanţatorilor care fi nanţează sistematic 
AD la publicaţii; Ponderea publicaţiilor din fi ecare 
an care sunt în AD (%); Ponderea publicaţiilor puse 
la dispoziţie de reviste cu AD (%); Politici ale revis-
telor privind AD; Atitudini ale cercetătorilor faţă de 
AD, și nu în ultimul rind, costul mediu per articol, 
dar și calitatea publicaţiilor în AD, care presupune 
evaluare efectuată de către experţi.

Indicatori privind Datele Știinţifi ce Deschi-

se (Open Research Data) privesc următoarele 

aspecte: Ponderea documentelor care publică da-
tele în acces deschis; Ponderea fi nanţatorilor care 
fi nanţează în mod sistematic AD la date; Numărul 
de fi nanţatori cu politici privind datele; Număr de 
studii care reutilizează datele existente; Număr 
de platforme de partajare a datelor; Numărul de 
platforme cu date deschise de laborator și de par-
tajare a fl uxurilor de lucru; Ponderea organizaţiilor 
care desfășoară activităţi de cercetare ce pun la 
dispoziţie date știinţifi ce online, gratuite (fi nanţate 
din fonduri publice); Număr de seturi de date pus 
la dispoziţie prin publicaţiile ofi ciale; Citări ale 
seturilor de date; Citări ale seturilor de date din 
publicaţiile ofi ciale (de exemplu, Indexul de citare 
al datelor de către WoS); Număr de lucrări pre-tipă-
rite (preprinturi); Date care au DOI (%); Creșterea în 
% a rezultatelor cercetării care utilizează seturi de 
date în laboratoare / grupuri de cercetare care sunt 
iniţiatori ai setului de date de cercetare pe primul 
loc (indică capacitatea de refolosire și viteza cu care 
se produce acest lucru); Număr de articole care re-
utilizează și citează date deschise; Reproductibili-
tatea cercetării; Calitatea serviciilor de conservare 
și reutilizare a datelor; Politici funcţionale privind 
schimbul de date; Număr de repozitorii de date de 
cercetare; Repozitorii de date de cercetare exempli-
fi catoare (studii de caz); Atitudini ale cercetătorilor 
faţă de schimbul de date (surse multiple); Număr de 
vizualizări ale datelor de cercetare sau ale softwa-
re-urilor deschise; Număr de descărcări de date de 
cercetare sau de software-uri deschise.

Indicatorii privind Colaborarea Deschisă 
(Open Collaboration) pot fi  divizaţi în mai multe 
subdomenii, și anume: Comunicare deschisă în 

domeniul știinţifi c, care include: Număr de platfor-
me / repozitori; Număr de menţiuni privind rezulta-
tele cercetării per platformă; Număr de rezultate de 
cercetare publicate pe servere preprint sau pe alte 
platforme înainte sau în locul revistelor tradiţionale; 
Număr de reţele active de cercetare din reţeaua so-
cială; Număr de platforme de partajare a conţinutului 
și de servicii cloud; Măsurări ale volumului trafi cului 
de comunicare legate de repozitoriile de date des-
chise; Număr de recenzii (peer review) sau de co-
mentarii post-publicare; Număr de lucrări care indi-
că discuţii anterioare și/sau în curs (sau procesarea 
datelor etc.) care conţineau deja materiale de cerce-
tare originale, care au condus ulterior la publicarea 
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lucrării; Număr de societăţi știinţifi ce, biblioteci aca-
demice etc. care ajută la menţinerea şi moderarea 
platformelor adecvate; Măsurări ale timpului dintre 
trimiterea unui articol / fragment / set de date într-
un repozitoriu / platformă știinţifi că deschisă și vizi-
bilitatea acestora; Număr de comentarii pe hârtie; 
Schimb activ de informaţii în cadrul reţelelor (de 
exemplu, numărul și dimensiunea reţelelor, hub-
ul între diferite reţele); Nivel de angajament pe o 
platformă (de exemplu, utilizatori unici); Măsurare 
a nivelului de deschidere a evaluării peer review; 
Număr de reviste care utilizează formulare deschise 
sau alte forme de evaluare peer review transparen-
tă; Număr de cercetători activi care utilizează aceste 
servicii pentru a comunica și a colabora; Ponde-
rea rezultatelor cercetărilor reutilizate în resursele 
educaţionale deschise; Ponderea rezultatelor cer-
cetărilor reutilizate în resursele educaţionale des-
chise; Citări ale brevetelor; Platforme alternative de 
publicare – Articole publicate înainte de evaluarea 
peer review; Preprinturi (indicator agregat) – Nu-
măr de preprinturi; Utilizarea platformelor altme-
trice; Număr de like-uri, distribuiri și urmăritori 

per lucrare; Număr de accesări ale publicaţiilor; 

Număr de descărcări ale publicaţiilor. Ultimii 3 
indicatori sunt monitorizaţi de către IBN [8], parte 
componentă a platformei STIU.md [9]. 

O parte a indicatorilor ce se referă la comunica-
rea (colaborarea deschisă) se referă la Recenzii des-

chise, stimulente și recompense. Acestea, la rân-
dul lor, se referă la: Număr de reviste cu peer review 
deschis; Număr de platforme pentru adnotarea 
deschisă a datelor, corpusurilor, literaturii; Număr 
de platforme pentru distribuirea referinţelor; Pro-
centajul recenzenţilor care își dezvăluie identitatea 
autorilor pe care îi evaluează sau folosesc Publons 
pentru a urmări activităţile lor de peer review; Pon-
derea revistelor cu niveluri de evaluare deschisă; 
Proporţia rezultatelor cercetării care sunt recen-
zii într-un proces de evaluare deschisă; Proporţia 
fi nanţatorilor care stimulează utilizarea metricilor 
de cercetare prin solicitarea acestora în cererile de 
fi nanţare; Proporţia absolvenţilor școlilor dintr-o 
universitate care oferă cursuri de formare acredita-
te privind știinţa deschisă; Proporţia absolvenţilor 
unei universităţi care au urmat cursuri acreditate 
privind știinţa deschisă; Criterii de promovare care 
ponderează știinţa deschisă; Politici ale revistelor 

privind evaluarea reciprocă deschisă; Evaluarea re-
ciprocă deschisă – Procentajul evaluărilor reciproce 
publicate; Procentajul publicaţiilor din PeerJ care 
utilizează evaluarea reciprocă deschisă.

O nouă concepţie își face drum tot mai mult în 
domeniul cercetare, care privește contribuţia altor 
categorii la dezvoltarea acesteia, și anume: Știinţa 

cetăţeanului (Citizen science). Aceasta poate fi  
monitorizată prin intermediul următoarelor tipuri 
de indicatori: Număr de platforme / repozitorii 
știinţifi ce pentru cetăţeni; Număr de proiecte crowd-
funded; Suma de fi nanţare ridicată prin crowdfun-
ding; Număr de publicaţii cu non-cercetători în cali-
tate de coautor; Statistici despre percepţiile publice 
ale știinţei; Număr de platforme de partajare a date-
lor, cota de fi nanţare; Număr de bloguri știinţifi ce; 
Interacţiuni pe bloguri, microbloguri și wiki-uri 
pentru cercetare; Referinţe ale articolului la bloguri; 
Utilizarea social media; Dimensiunea comunităţii 
știinţei cetăţenilor; Proporţia proiectelor realizate 
în colaborare cu cetăţenii; Număr de proiecte de 
știinţă cetăţenească monitorizate prin intermediul 
trafi cului social media; Număr de proiecte iniţiate 
de non-experţi și organizaţii similare; Suma totală 
pe ţară pe care fi nanţatorul de cercetare le furni-
zează pentru proiectele de știinţă a cetăţeanului; 
Numărul sau proporţia cetăţenilor care participă 
la proiectele de știinţă ale cetăţeanului; Numărul 
sau proporţia cercetătorilor care colaborează cu 
cetăţenii; Gradul și variativitatea tipurilor de par-
ticipare; Angajarea participanţilor la studiu (cer-
cetare medicală / translaţională) – participarea 
organizaţiei pacientului, consiliile participanţilor, 
mecanismele de feedback; Număr de studii care 
răspund așteptărilor cetăţenilor pe baza dovezilor 
sau pe baza consultării cetăţenilor; Indicarea (folo-
sind, probabil, social media) a metricilor alternative 
ale utilizării non-academice și a citărilor lucrărilor 
academice (de exemplu, citarea unei lucrări acade-
mice în documentele de politici); Menţiuni privind 
rezultatele cercetărilor în mass-media consumate 
de societate; Numărul / procentajul proiectelor care 
implică o componentă a știinţei cetăţeanului; Nive-
lul de participare a persoanelor în experimente și 
cercetări; Timpul necesar recrutării persoanelor în 
experimente și cercetări; Menţionarea cercetării în 
„locurile publice” (mass-media); Măsura diversităţii 
oamenilor în cadrul știinţei; Număr de vizionări ale 
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postărilor, blogurilor; Număr de comentarii din pos-
tări, bloguri; Număr de aprecieri, de distribuiri și de 
urmăritori ai postărilor, blogurilor. 

În ceea ce privește subdomeniul Cercetare și 

publicaţii colaborative, în cadrul acestuia se re-
marcă următorii indicatori: Număr de lucrări auto-
rizate de consorţii mari; Număr de iniţiative de cer-
cetare colaborativă; Număr de apeluri de fi nanţare 
care necesită colaborare; Proporţia publicaţiilor 
știinţifi ce care au coautori din mai multe ţări; Număr 
de participanţi la iniţiativele de cercetare colabora-
tivă; Utilizarea instrumentelor Web 2.0 pentru cola-
borare; Număr de proiecte și lucrări interdisciplinare 
de cercetare; Număr de publicaţii scrise de mai mul-
te instituţii și care generează date deschise; Număr 
de lucrări care au permis utilizarea de platforme de 
colaborare publice sau semi-publice – de exemplu, 
GitHub, Wikiversity – în pregătirea lucrării fi nale; Nu-
măr de societăţi știinţifi ce, biblioteci academice etc. 
care ajută la menţinerea şi moderarea platformelor 
adecvate; Proporţia de fi nanţare alocată proiectelor 
colaborative; Statistici despre percepţiile omului de 
știinţă și experienţa colaborării; Număr de propu-
neri care necesită colaborare între discipline și gru-
puri; Număr de consorţii transdisciplinare; Proporţia 
consorţiilor transnaţionale; Număr de publicaţii cu 
autori din sectorul public și privat etc.

2. Evaluarea cercetării în Republica Moldova 

din perspectiva a trei indicatori ai Ştiinţei Deschise

Indicatorii cantitativi de performanţă (hotărâ-
rea CSȘDT al AȘM nr. 28 din 23.02.2012) [10] includ 

aproape 200 indicatori, dintre care abia dacă 5-10 
se pliază pe obiectivele Știinţei Deschise; 65-70 –
doar într-o anumită măsură pot stimula dezvoltarea 
Știinţei Deschise; restul – slab sau deloc nu cores-
pund Știinţei Deschise. Astfel, în cadrul Concursului 
de alegere a membrilor AŞM (Regulamentul privind 
alegerea membrilor titulari (academicieni) și mem-
brilor corespondenţi) [12] sunt utilizate 16 criterii, 
dintre care doar 5 ar avea o contribuţie la promova-
rea Ştiinţei Deschise. În cadrul Concursului pentru 
Premiul Naţional în domeniul știinţei (Regulamen-
tul cu privire la Premiul Naţional – HG nr. 399 din 
12.06.2012) [12] sunt utilizate 10 criterii, dintre care 
doar 2 sunt stimulative pentru implementarea con-
ceptului de Ştiinţă Deschisă. 

Știinţă deschisă în sensul actual înseamnă găsirea 
rapidă a informaţiei în format electronic. Mai cu seamă 
sistemele informatice elaborate pentru sfera acade-
mică pot pune la dispoziţie informaţie știinţifi că care 
poate fi  contorizată prin intermediul indicatorilor. În 
Republica Moldova, o astfel de platformă este ȘTIU.
md, iar IBN oferă indicatori importanţi, fi ind parte com-
ponentă a acestei platforme. Din cei 134 de indicatori 
Open Science, 3 indicatori Open Science sunt generaţi 
de IBN: 1. Numărul de publicaţii în acces deschis; 2. 

Numărul de accesări (vizualizări); 4. Numărul de 

descărcări ale publicaţiilor. Notă: În tabelele 1-3 sunt 
prezentate topurile cercetătorilor în funcţie de acești 
indicatori. În funcţie de cei trei indicatori, la nivel de 

cercetător (autor), IBN oferă următoarele topuri (ac-
cesat 11.02.19):

Tabelul 1 
Top cercetători în funcţie de numărul de publicaţii în AD

Nr.d/o Autori Nr. articole Descărcări Accesări

1. Tighineanu Ion 258 272 23678

2. Duca Gheorghe 239 670 55833

3. Gribincea Alexandru 162 557 39875

4. Ababii Ion 158 429 44927

5. Ghidirim Gheorghe 153 1698 49054

6. Ursachi Veaceslav 142 112 13070

7. Rudic Valeriu 141 375 38053

8. Furdui Teodor 140 372 35877

9. Mereuţă Ion 140 421 36317

10. Goraş-Postică Viorica 132 555 24869
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Tabelul 2 

Top cercetători în funcţie de numărul de descărcări

Nr.d/o Autori Nr. articole Descărcări Accesări

1. Halfon-Hen Dalia 6 5148 8792
2. Mişin Igor 94 1855 29670
3. Ghidirim Gheorghe 153 1698 49054
4. Mişina Ana 57 1170 16430
5. Stati Vitalie 101 979 18280
6. Brînză Sergiu 130 972 27403
7. Duca Gheorghe 239 670 55833
8. Moldovanu Ion 87 642 24550
9. Gribincea Alexandru 162 557 39875

10. Goraş-Postică Viorica 132 555 24869
Tabelul 3 

Top cercetători în funcţie de numărul de accesări

Nr.d/o Autori Nr. articole Descărcări Accesări

1. Duca Gheorghe 239 670 55833

2. Ghidirim Gheorghe 153 1698 49054

3. Ababii Ion 158 429 44927

4. Gribincea Alexandru 162 557 39875

5. Rudic Valeriu 141 375 38053

6. Gudumac Eva 119 275 37819

7. Mereuţă Ion 140 421 36317

8. Furdui Teodor 140 372 35877

9. Mişin Igor 94 1855 29670

10. Hotineanu Vladimir 109 382 29623

În opinia noastră, pentru cariera unui cercetător, 
având în vedere că în lume se publică foarte multe 
lucrări care nu ajung niciodată să fi e citate, deci rezul-
tatul acestora nu e luat în seamă, impactul fi ind foarte 
mic, ideală ar trebui să fi e următoarea tendinţă: mai 
puţine lucrări (sau un număr nu foarte mare de lucrări) 
care să aibă totuși multe vizualizări/accesări și mai ales 
cu multe descărcări. Publicaţiile cu cele mai multe 
descărcări ar putea avea un grad sporit de citabilitate, 
unele studii arătând că „o rată mai mare de descăr-
cări în primul an dintr-un articol ar putea prezice un 
număr mai mare de eventuale citări mai târziu” [13]. 
Citările sunt un indicator extrem de important, pe 
care nu-l luăm în discuţie aici. Dar, atenţie, aceștia sunt  

indicatori cantitativi altmetrici / de alternativă, deci nu 
pot fi  substituiţi cu indicatorii de calitate. Putem doar 
aminti aici de 2 clasamente importante la nivel global 
(în funcţie de citări): 3160 Highly Cited Researchers 

(h>100) according to their Google Scholar Citati-

ons public profi les [14] (un top al cercetătorilor – și, 
atenţie, astfel de topuri pot fi  făcute mai ales datorită 
publicaţiilor în acces deschis) și Transparent Ran-

king: Top Universities by Citations in Top Google 

Scholar profi les [15] (un top al Universităţilor, din 
peste 28000 în întreaga lume), de pe WEBOMETRICS.
com. Clasamentul Webometrics al unei universităţi 
este strâns legat de volumul și calitatea conţinutului 
pe care îl publică (Tabelul 4): 

Tabelul 4 

Clasamentul universităţilor lumii în funcţie de citările pe pe Google Scholar

Nr. d/o Universitatea Ţara Numărul de citări

1. Harvard University Statele Unite ale Americii 1730326
2. Stanford University Statele Unite ale Americii 1508578
3. University of California Berkeley Statele Unite ale Americii 1350026
4. Massachusetts Institute of Technology Statele Unite ale Americii 1234793
5. University of California San Diego Statele Unite ale Americii 1234718
6. University of Cambridge Statele Unite ale Americii 1214908
7. Boston University Statele Unite ale Americii 1203027
8. University of Chicago Statele Unite ale Americii 1127438
9. University College London Marea Britanie 1123420

10. Univesity of Oxford Marea Britanie 1092352
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În prestigiosul clasament al citărilor de pe Webometrics se regăsesc și universităţi din Republica Moldova 
(Tabelul 5): 

Tabelul 5

Universităţile din Republica Moldova în funcţie de citările pe Google Scholar

Nr. d/o Universitatea Ţara Numărul de citări

1. Universitatea de Stat din Moldova Republica Moldova 10495
2. Universitatea Tehnică din Moldova Republica Moldova 7665
3. Universitatea de Medicină și Farmaceutică 

“Nicolae Testemiţanu” 
Republica Moldova 1159

După cum se poate vedea pe Webometrics, la 
începutul anului 2019, aceleași 3 universităţi se afl ă 
pe primele locuri și în topul realizat la nivel local 

[16].  În Tabelul 6 prezentăm o captură cu primele 
10 universităţi din cele 26 monitorizate:

Tabelul 6

Clasamentuil universităţilor din Republica Moldova pe Webometrics.com

La nivel de revistă, IBN monitorizează indicato-
rii care privesc numărul de articole în acces deschis, 
numărul de descărcări și numărul de accesări. În 
tabelul 7 (prin selecţie manuală) prezentăm datele 

primelor 10 reviste acreditate, care au cei mai buni 
indicatori în acest sens –  https://ibn.idsi.md/statis-
tici_reviste (Tabelul 7) (accesat 13.02.2019):
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Tabelul 7 

Top reviste acreditate în funcţie de indicatorii monitorizaţi în IBN 

 Nr. 
d/o

Revista Cate-
goria

Anii de editare 
monitorizaţi

Total articole 
în AD

Total descărcări 
articole 

Total accesări 
articole

1. Buletinul Academiei de Ştiinţe 
a Moldovei. Ştiinţe Medicale 

A 2005-2018 2935 15454 798686

2. Legea şi Viaţa C 2013-2019 3738 5743 667795

3. Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură 
şi Artă „Akademos” 

B 2006-2018 1364 5892 294066

4. Revista Didactica Pro, revistă de 
teorie şi practică educaţională 

C 2000-2016 1511 4590 283540

5. Jurnalul juridic national: teorie 
şi practică 

C 2014-2018 1474 2164 249730

6. Economica B 2006-2018 936 4254 229640

7. Administrarea Publică C 2004-2018 923 3191 218787

8. Economie şi Sociologie B 2009-2018 689 3232 209326

9. Intellectus  C 2001-2018 927 3113 198325

10. Studia Universitatis (Seria Ştiinţe 
ale Educaţiei) 

B 2007-2018
971 3179

197833

La nivel de instituţie, de asemenea, IBN mo-
nitorizează indicatorii respectivi pentru fi ecare 
instituţie. În tabelul 8 (prin selecţie manuală) pre-
zentăm datele celor 19 institute din cadrul MECC, 
https://ibn.idsi.md/ro/organisations (accesat 

13.02.2019), iar în tabelul 9 prezentăm datele a 20 
de universităţi  din Republica Moldova (săgeata 
indică numărul de descărcări, iar pictograma cu 
ochiul stilizat – numărul de accesări). 

Tabelul 8 

Institutele din cadrul MECC în funcţie de indicatorii ȘD monitorizaţi în IBN
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Tabelul 9 

Universităţile în funcţie de indicatorii ȘD monitorizaţi în IBN

În concluzie, deși în datele prezentate mai sus, 
ca și în orice sistem informatic, există o anumită 
marjă de eroare, prin această iniţiere în Indicatorii 
Știinţei Deschise, vrem să facem atentă comuni-
tatea știinţifi că din Republica Moldova, organele 
decidente cu privire la necesitatea luării în calcul și 
a unor astfel de indicatori în cadrul rapoartelor de 
cercetare, pe lângă indicatorii monitorizaţi ofi cial 
[17, p. 5-6], fără ca aceștia să fi e absolutizaţi, ci com-
plementari, pentru o mai bună evaluare a rezultate-
lor știinţifi ce. 
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REZUMAT 

Indicatori ai știinţei deschise monitorizaţi 

de IBN (publicaţii în acces deschis, descărcări, 

accesări). Indicatorii Știinţei Deschise devin tot 
mai importanţi în politicile de acces deschis euro-
pene. Numărul indicatorilor despre care se discută 
este impunător (peste 130), dar cei mai importanţi 
sunt practicaţi tot mai frecvent și deja pot fi  supuși 
analizelor cantitative. Instrumentul Bibliometric 
Naţional (parte a platformei ȘTIU.md) monitorizea-
ză câţiva dintre acești indicatori, și anume numărul 
de articole în acces deschis, numărul de descărcări 
și numărul de accesări ale publicaţiilor încărcate pe 
platformă. Prin analiza lor se pot stabili clasamente, 
care pot fi  de real folos factorilor decidenţi, evalua-
torilor, pentru a sprijini evaluarea calitativă a rezul-
tatelor știinţifi ce. 

Cuvinte-cheie: ȘTIU.md, IBN, știinţă deschisă, in-
dicatori ai știinţei deschise, publicaţii în AD, descărcări 
ale publicaţiilor, vizualizări/accesări ale publicaţiilor.

ABSTRACT

Open Science Indicators Monitored by NBT 

(open access publications, downloads, hits). 

Open Science indicators are becoming increasingly 
important in open European access policies. The 
number of indicators discussed is overwhelming 
(over 130), but the most important are being prac-
ticed more and more and can already be subjected 
to quantitative analysis. The National Bibliometric 
Tool (part of the ŞTIU.md platform) monitors some of 
these indicators, namely the number of open access 
articles, the number of downloads and the number 
of hits. By analyzing the OS indicators, it is possible 
to establish rankings, which can be of real use to the 
decision makers, the evaluators, in order to support 
the qualitative evaluation of the scientifi c results.

Keywords: ȘTIU.md, NBT, open science, open sci-
ence indicators, downloads of publications, views/hits 
of publications.
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GUVERNAREA ELECTRONICĂ ESTE ASTĂZI O CONDIŢIE VI-
TALĂ PENTRU CA ADMINISTRAŢIILE PUBLICE SĂ POATĂ 

FURNIZA SERVICII EFICIENTE ȘI RENTABILE CA RĂSPUNS LA CERERILE 
ÎN CREȘTERE ALE CETĂŢENILOR ȘI BUSINESSULUI PRIVIND PROMP-
TITUDINEA, COMPLEXITATEA ȘI CALITATEA ACESTORA. GUVERNA-
REA ELECTRONICĂ ARE ROLUL DE A ADUCE VALOARE ADĂUGATĂ 
SUBSTANŢIALĂ SERVICIILOR PUBLICE.

Eforturile privind informatizarea activităţilor din 
sectorul public au condus la soluţii informatice ba-
zate, în mare parte, pe vechea guvernare birocratică 
și puternic segmentată. Acest mod de abordare nu 
răspunde necesităţii de modernizare a guvernă-
rii, nu îmbunătăţește comunicarea între entităţile 
publice și nu satisface necesităţile cetăţenilor, ci, 
mai degrabă, împiedică absorbţia și utilizarea teh-
nologiei informaţiei și efi cientizarea cheltuielilor 
publice [9]. Dacă, la etapa iniţială, informatizarea 
administraţiei publice a vizat, în principal, aspectele 
tehnice, fără a genera schimbări esenţiale la nivel 
de procese [10], astăzi se insistă tot mai mult pe 
transformarea guvernării într-o nouă paradigmă în 
care actul guvernării este centrat pe cetăţean.

Republica Moldova a făcut progrese semnifi -
cative în modernizarea administraţiei publice, pu-
nând în valoare soluţii de tehnologia informaţiei și 
comunicaţii care permit furnizarea de servicii elec-
tronice. Modernizarea serviciilor publice este decla-

rată prioritate, având la bază Programul strategic 
de modernizare tehnologică a guvernării (e-Trans-
formare) [1], precum și alte documente strategice, 
dintre care menţionăm Programul privind Cadrul de 
Interoperabilitate [4] și Legea cu privire la schimbul de 
date și interoperabiltate [5]. 

Cadrul de interoperabilitate, o componentă de 
bază a Programului strategic, defi neşte condiţiile 
esenţiale pentru o guvernare modernă şi inovatoare:

 ▪ interoperabilitatea sistemelor TI în sectorul 
public pe o platformă comună; 

 ▪ reutilizarea şi schimbul efi cient de date prin 
interconectarea resurselor şi a serviciilor informaţi-
onale publice la platforma comună de interopera-
bilitate;

 ▪ un cadru favorabil pentru optimizarea servi-
ciilor, reutilizarea resurselor şi a serviciilor informa-
ţionale;

 ▪ mecanisme de colectare şi publicare automa-
tizată a datelor guvernamentale deschise.

Legea cu privire la schimbul de date și interope-
rabiltate reglementează raporturile în procesul 
schimbului de date între autorităţi și instituţii pu-
blice și private care gestionează sau deţin sisteme 
informaţionale de interes public.

Republica Moldova se situează pe poziţia 69 din 
192 de ţări chestionate în cadrul raportului recent 
ONU [3] având Indicele de dezvoltare a guvernă-
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rii electronice de nivel înalt. Ea face parte dintr-un 
grup de 10 ţări cu venituri medii inferioare, dar cu 
valoarea acestui indice peste media globală. Ra-
portul apreciază eforturile acestor ţări îndreptate 

spre îmbunătăţirea livrării serviciilor on-line, care 
sporesc considerabil dezvoltarea lor în domeniul 
e-Guvernării. 

Tabelul 1
Indicele de dezvoltare a guvernării electronice în Republica Moldova 

Indicele de 
dezvoltare a 
e-Guvernării

Indicele servi-
cii on-line

Indicele de 
infrastructură de 

comunicaţii

Indicele de 
capital uman

Indicele e-
Participare

Media ţări cu venituri mari 0.7838 0.8120 0.7018 0.8375 0.8028
Media europeană 0.7727 0.7946 0.6765 0.8471 0.8103
Republica Moldova 0.6590 0.7708 0.4787 0.7274 0.8596
Ţările cu venituri medii superioare 0.5655 0.5479 0.4256 0.7231 0.5443
Media globală 0.5491 0.5691 0.4155 0.4155 0.5654
Ţările cu venituri medii inferioare 0.4411 0.4688 0.2703 0.5843 0.4622
Media ţări cu venituri mici 0.2735 0.3329 0.1191 0.3684 0.3440

Sursa: United Nations E-Government Survey 2018 [3]

Factori limitativi în dezvoltarea sistemului de 

guvernare electronică

Cu un Indice de e-Participare de nivel foarte înalt –
0.8596 (mai mare de 0.75), și cu un nivel foarte în-
alt al Indicelui privind serviciile online, performanţa 
Republicii Moldova este cu atât mai impresionantă, 

cu cât potenţialul economic al ţării este unul mo-
dest. Cercetările noastre pe un grup de ţări din Eu-
ropa de Est (Figura 1) ilustează acest lucru, Moldova 
fi ind ţara cu cel mai jos nivel al venitului naţional 
brut pe cap de locuitor. 

Figura 1. Indicele serviciilor on-line vs venitul naţional brut per capita în ţările Europei de Est

Sursa: Elaborat de autor. Date: United Nations E-Government Survey 2018 [3]



 132 | 

   
   

   
 

Progresul realizat de Republica Moldova în im-
plementarea guvernării electronice este evident, 
însă există temeri că situaţia nu este tocmai cea do-
rită, motivele fi ind o serie de factori limitativi.

Indicele de dezvoltare a guvernării electronice 
este unul compozit, stabilit în urma unor chestio-
nări complexe sub multiple aspecte ale dezvoltării, 
în strânsă legătură cu Obiectivele de Dezvoltare Du-
rabilă (http://www.md.undp.org/content/moldo-
va/ro/home/sustainable-development-goals.html). 
Astfel, potenţialul de dezvoltare a e-Guvernării este 
în funcţie directă de nivelul general de dezvoltare, 
iar la acest capitol Republica Moldova are de recu-
perat un mare dezavantaj (Figura 2). 

Serviciile electronice sunt, în mare, servicii furni-
zate de agenţii și departamente guvernamentale în 
conformitate cu modul lor tradiţional de livrare [10], 
[14]. Nivelul de complexitate și maturitate al acestor 
servicii este scăzut, acestea fi ind mai mult servicii 
care reprezintă solicitări de servicii.

Soluţiile de e-Guvernare s-au dezvoltat în Re-
publica Moldova, cu preponderenţă, la nivelul 
administraţiei publice centrale. Studiile în domeniu 
[11], [12], [13] arată însă că, în general, serviciile pu-
blice sunt furnizate în proporţie de cca 70 la sută 
de administraţiile publice locale, ceea ce înseam-
nă că sistemul de e-Guvernare trebuie să ofere 
soluţii de servicii electronice de bună calitate, cu 
preponderenţă, la nivel local. 

Figura 2. Indicele de dezvoltare umană vs venitul naţional brut per capita în ţările Europei de Est

 Sursa: Elaborat de autor. Date: United Nations Development Programme. Human Development Reports 2018 [18].

Analizând investiţiile în soluţii de tehnologia 
informaţiei în Republica Moldova, am putut con-
stata că astfel de investiţii, puţine câte sunt, se fac, 
aproape în totalitate, în municipiul Chișinău (Figura 
3), iar aceasta se întâmplă într-o ţară în care majori-
tatea cetăţenilor, 57 la sută, locuiesc în zona rurală. 

Administraţiile locale din Republica Moldova nu 
au în prezent capacitatea de a dezvolta și a furniza 
cetăţenilor și mediului de afaceri din comunităţile re-
spective servicii electronice de înaltă performanţă, 
ceea ce constituie o barieră esenţială în dezvoltarea 
sistemului de guvernare electronică. 
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Figura 3. Cheltuieli ale persoanelor juridice din R. Moldova pentru tehnologia informaţiei, în profi l teritorial

Sursa: Elaborat de autor. Date: Biroul Naţional de Statistică http://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/40%20
Statistica%20economica/40%20Statistica%20economica__20%20TEH__TEH010/TEH010900reg.px/?rxid=9a62a0d7-
86c4-45da-b7e4-fecc26003802.

Nevoia unui model conceptual de referinţă al 

e-Guvernării

Pentru a depăși această situaţie, este necesară o 
abordare care să pună în valoare întreg potenţialul 
uman, expertiza, mijloacele fi nanciare și logistica 
din cadrul guvernării, din mediul antreprenorial și 
al societăţii civile, în spiritul noilor realizări tehno-
logice și al bunelor practici în domeniu. În acest 
context, se impune necesitatea unui model con-
ceptual de referinţă al guvernării electronice în Re-
publica Moldova, raportat la realităţile și priorităţile 
naţionale, în care toţi actorii sociali relevanţi să se 
regăsească și să acţioneze concertat în scopul atin-
gerii obiectivelor comune.

Un principiu de bază al modelului de referinţă al 
guvernării electronice ar trebui să fi e acela de a asi-
gura interoperabilitatea componentelor guvernării 
în spaţiul informaţional al administraţiei publice și, 
mai ales, interoperabilitatea semantică ca factor 
decisiv în asigurarea coerenţei informaţiilor publi-
ce. Modelul de referinţă al sistemului de guvernare 
electronică din Republica Moldova trebuie să pre-
zinte o structură logică care să defi nească etapele și 
nivelurile de maturitate în evoluţia sistemului, pre-
cum și o metodologie de măsurare și monitorizare 
a procesului de dezvoltare.

Digitizarea serviciilor publice și furnizarea lor în 
regim online este o activitate în care, în mod normal, 

sunt implicate un număr mare de agenţii guverna-
mentale, instituţii, organizaţii. Condiţia de succes a 
unor astfel de servicii o reprezintă interoperabilita-
tea. Interoperabilitatea este unul din pilonii de bază 
pe care se sprijină guvernarea electronică. Studiile 
privind efi cienţa proiectelor de e-Guvernare [6], [7], 
[8] demonstrează că reușita soluţiilor de guvernare 
electronică depinde în mare măsură de nivelul de 
interoperabilitate informaţională, de maturitatea, 
complexitatea și numărul de servicii electronice pe 
care acestea le pot asigura.

Soluţiile de e-Guvernare din noua generaţie sunt 
elaborate pentru un grad avansat de maturitate a 
modelelor de servicii pe care aceasta le asigură. 
La această etapă este caracteristică comunicarea 
interactivă dintre guvernare și cetăţeni, servicii 
tranzacţionale, precum și furnizarea de servicii in-
tegrate, care presupun un nivel înalt de interopera-
bilitate dintre diferite agenţii și departamente ale 
guvernării [16], [17].

Un sistem de e-Guvernare se dezvoltă continuu, 
fi ind necesare diverse adaptări care să răspundă 
unor noi cerinţe. Soluţia constă în a aborda proiec-
tarea sistemului într-un concept care combină siste-
me și domenii autonome, creând posibilităţi noi de 
dezvoltare în cadrul unei infrastructuri generice, ca-
pabile să asigure funcţionalităţi esenţiale constante, 
în special, cele care ţin de mentenanţă și scalabilitate.
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O infrastructură comună de date publice

Partea de conţinut a guvernării electronice este, 
la ora actuală, compusă dintr-un număr de sisteme 
și servicii informatice separate, multe dintre care se 
dezvoltă independent, abordarea datelor publice 
într-un concept comun fi ind la etapa de elaborare. 
Aceasta încă mai creează probleme de comunicare 
reciprocă și de comparabilitate a rezultatelor diferi-
telor sisteme și procese.

Cercetările noastre au scos în evidenţă o serie de 
probleme privind infrastructura și schimbul de date 
în administraţia publică din Republica Moldova, 
dintre care vom menţiona [2]:

 – Comunicare insufi cientă între instituţiile pu-
blice, precum și dintre departamentele din cadrul 
acestor instituţii;

 – În procesul de furnizare de date de către 
o instituţie publică altei instituţii publice, există 
situaţii când sunt percepute taxe;

 – Bariere tehnice: incompatibilitate tehnologică, 
sisteme și medii eterogene, standarde nedefi nite, 
documentaţie și abordare metodică insufi ciente etc.

Mai multe argumente stau la baza creării unei 
infrastructuri comune de date publice – o compo-
nentă importantă în edifi carea guvernării electroni-
ce și un element de coagulare a eforturilor pentru 
realizarea obiectiivelor e-Guvernării:

1. Datele din sectorul public trebuie să fi e colec-
tate, administrate și făcute disponibile pentru reuti-
lizare; 

2. Ele trebuie să poată fi  descoperite și utilizate în 
timp util în serviciile publice, iar pentru aceasta tre-
buie să existe informaţii disponibile și consistente 
(metadate) despre date;

3. Metadatele trebuie să asigure compatibilitatea 
cu standardele în domeniu pentru a putea asigura 
interoperabilitatea datelor pe întreg sectorul public.

4. Impedimentele privind interoperabilitatea 
informaţiilor în sectorul public din Republica Mol-
dova se referă, în principal, la următoarele:

 – Informaţiile nu sunt sufi cient de bine structura-
te și standardizate, nefi ind sufi cient de computabile;

 – Nu există servicii comune de autentifi care 
a informaţiilor provenite din diferite surse pen-
tru a putea automatiza procese într-o integrare 
informaţională complexă; 

 – Partajarea informaţiilor, reutilizarea datelor 
nu este asigurată în măsura corespunzătoare de ac-

tele normative. Pe de altă parte, nu există o motiva-
re fi nanciară în acest sens, iar diferenţele de statut al 
organizaţiilor implicate în schimbul de date publice 
nu permit deocamdată instituirea și funcţionarea 
coerentă a unei infrastructuri comune care să încu-
rajeze partajarea și reutilizarea efi cientă a datelor.

Infrastructura comună de date publice va asigu-
ra coerenţa informaţională în sectorul public, fl uidi-
zând date și servicii între organizaţii și sisteme, și va 
crea condiţii pentru implementarea de noi servicii. 
De asemenea, ea va contribui la instituirea unui ma-
nagement mai efi cient al informaţiilor din sectorul 
public și va putea face faţă cerinţelor de interopera-
bilitate și reutilizare a datelor:  

1) Organizarea datelor publice în formate stan-
dardizate;

2) Implementarea de modele și mecanisme pen-
tru descoperirea datelor și a metadatelor;

3) Asigurarea unei comunicări efi ciente a datelor 
și a metadatelor;

4) Instituirea unui management efi cient și sigur al 
datelor și metadatelor în cadrul infrastructurii de date 
publice astfel încât acestea să poată fi  reutilizate;

5) Asigurarea de facilităţi funcţionale privind 
controlul integrităţii și calităţii informaţiilor din ca-
drul guvernării.

Colaborarea în baza unei infrastructuri comune 
de date publice este absolut necesară și reprezin-
tă o cale sigură de a îmbunătăţi și de a efi cientiza 
serviciile în sistemul de e-Guvernare. Abordarea 
comună și interpretarea univocă a proceselor are 
o mare importanţă la automatizarea activităţilor și 
a fl uxurilor de informaţii, iar colaborarea înseamnă 
interconectarea în bază de modele de servicii elec-
tronice generice și modele de date performante.

Crearea unei infrastructuri unifi cate de date este 
una dintre cele mai importante și mai difi cile sarcini 
ale e-Guvernării. Ea este expresia esenţei informa-
tizării în condiţiile creșterii în ritm accelerat a vo-
lumului și complexităţii informaţiilor în exercitarea 
actului guvernării. Această creștere este obiectivă și 
rezultă din noile realităţi în procesul de edifi care a 
societăţii informaţionale: 

 ▪ comunicare dintre om și mașină; 
 ▪ comunicarea reciprocă dintre diferite procese 

din societate și guvernare; 
 ▪ dinamica schimbărilor structurale și ale pro-

ceselor din cadrul guvernării și din societate;
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 ▪ omogenizarea noţiunilor utilizate atât la nivel 
naţional, cât și în relaţiile tot mai strânse și mai com-
plexe pe plan extern.

Cercetările în cadrul unor studii recente ne-au per-
mis să constatăm că standardizarea și unifi carea date-
lor publice este în prezent soluţionată partial, pentru 
anumite sisteme și servicii informatice. Construirea și 
managementul controlat al structurilor de date în ca-
drul e-Guvernării urmează încă să fi e realizat.

Modele de date pentru registrele naţionale

În cadrul proiectului „Concept privind catalogul 
activelor de interoperabilitate semantică – Catalogul 
Semantic” (PNUD Moldova. Programul Democraţie 
/ Alegeri. 2015-2016), am abordat problema date-
lor, având drept scop identifi carea de soluţii pentru 
modelele de date în registrele naţionale care să faci-
liteze interoperabilitatea și reutilizarea datelor în ser-
viciile publice electronice. Datele utilizate în registre 
naţionale de bază precum Registrul populaţiei, Re-
gistrul unităţilor de drept, Registrul unităţilor de 
transport, Registrul adreselor, Registrul bunuri-
lor imobiliare, Registrul contribuabililor, Registrul 
imigranţilor au fost astfel defi nite încât acestea să 
răspundă cerinţei ca diferite registre să poată partaja 

aceleași elemente de date, iar metadatele și schemele 
XML care le defi nesc să poată fi  înregistrate și gestio-
nate în calitate de active în Catalogul Semantic al 
e-Guvernării, în conformitate cu specifi caţiile stan-
dard ISO / IEC 11179 [20]. 

Standardul ISO / IEC 11179 oferă specifi caţii pri-
vind formularea și menţinerea descrierilor elemen-
telor de date și a conţinutului lor semantic (a meta-
datelor) și utilizarea acestor descrieri într-un mod 
coerent și standardizat la crearea elementelor de 
date. De asemenea, standardul conţine instrucţiuni 
pentru confi gurarea registrelor de elemente de date 
care au scopul de a facilita schimbul deschis de date:

 – facilitarea achiziţionării și înregistrării datelor,
 – promptitudinea accesului la utilizarea datelor,
 – manipularea simplifi cată a datelor cu utiliza-

rea de software inteligente,
 – metamodelul de date în curs de dezvoltare 

pentru CASE și arhive,
 – schimbul facil și partajarea datelor digitale.

Setul de standarde ISO / IEC 11179 favorizează 
interoperabilitatea între entităţi organizaţionale, 
sisteme informatice și persoane implicate în proce-
se în baza unor strucuri unifi cate de date. 

Figura 4. Modelul datelor în Registrul de Stat al populaţiei 

În soluţia noastră, elemente comune de date, 
precum cele care descriu persoana (Tabelul 2), 
organizaţia, adresa, localitatea ș.a. asigură compati-

bilitatea informaţiilor deţinute de diferite entităţi, 
satisfac un principiu de bază, conform căruia tre-
buie să existe o singură înregistrare a unei date, 
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într-o singură locaţie, să fi e deţinută și administrată 
de o singură autoritate.

Infrastructura de date publice trebuie să asigu-
re accesul facil și autorizat la orice element de date 

în strictă conformitate cu necesităţile, atribuţiile și 
drepturile de acces defi nite pentru fi ecare entitate 
participantă la proces.

Tabelul 2
Model de date despre persoana fi zică. Date generale despre persoana fi zică

 Denumire element Descriere Tip

IDNP Numărul de identifi care a persoanei 
fi zice- IDNP Long

LASTNAME Nume String(52)
FIRSTNAME Prenume String(30)
SECONDNAME Patronimic String(30)
SEXCODE Codul gender GenderData

BIRTHDATE Data naşterii Date
BIRTHLOCALITY Localitatea de naştere LocalityData

CITIZENSTATUS Statutul juridic CitizenStatusData

BLOODGROUP Date grupa sangvina a persoanei BloodGroupData

DEATHDATE Data decesului Date
BIRTHCOUNTRY Ţara de naştere CountryData

IDENTDOCUMENT Document de identitate DocumentData

ADDRESS Adresa de domiciliu AddressData

RELATIVES Lista rudelor persoanei fi zice RelativeData
Identifi cator: PhysicalPersonData

Concluzii

Iniţiativele de guvernare electronică în Republica 
Moldova au adus valoare adăugată actului guver-
nării, dar, totodată, au scos în evidenţă probleme a 
căror soluţionare este esenţială pentru dezvoltarea 
în continuare a sistemului de guvernare electronică. 

O condiţie absolut necesară în acest sens este 
adoptarea unui model conceptual de referinţă 
pentru sistemul de e-Guvernare care, pe de o par-
te, va ţine cont de realităţile și priorităţile naţionale 
privind modernizarea și efi cientizarea guvernării, 
iar, pe de altă parte, va asigura implicarea tuturor 
părţilor interesate din societate în edifi carea unei 
guvernări electronice centrate pe cetăţean.

Sistemul de guvernare electronică trebuie să 
asigure interoperabilitatea și reutilizarea datelor, a 
serviciilor și business-proceselor pe întreg spaţiul 
informaţional al administraţiei publice, iar pentru 
aceasta este necesar să se instituie o infrastructură 
comună a datelor din administraţia publică la toate 
nivelele, în baza unor modele de date structurate și 
gestionate la nivelul standardelor în domeniu.
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REZUMAT

Căteva refl ecţii asupra infrastructurii de date 

publice în sistemul de guvernare electronică 

din Republica Moldova. Într-un context general 
de edifi care a societăţii informaţionale, guvernarea 
electronică – un sistem de servicii publice centrat pe 
cetăţean, are drept scop reformarea și efi cientizarea 
actului guvernării în spiritul noilor realizări în dome-
niul tehnologiei informaţiei și al Internetului, dar și 
al unei noi paradigme a guvernării – de la guver-
narea care conduce la o guvernare care prestează 
servicii cetăţenilor. Modelele de e-Guvernare, pre-
luate din experienţa ţărilor avansate și implemen-
tate în practica unor ţări în tranziţie, nu au condus 
la rezultate scontate. Realităţile economice, sociale, 
culturale ș.a. necesită o abordare atentă în vederea 
identifi cării soluţiilor de e-Guvernare adecvate, în 
condiţiile în care conceptul de guvernare electro-
nică evoluează în mod continuu, pe măsură ce tot 
mai multe informaţii și experienţe se acumulează. 
Prezenta lucrare abordează problema infrastruc-
turii comune de date publice din perspectiva unui 
model de referinţă pentru sistemul de guvernare 
electronică din Republica Moldova ca o condiţie 
esenţială în asigurarea interoperabilităţii și reuti-
lizării datelor, a serviciilor și a business-proceselor 
pentru dezvoltarea de servicii electronice comple-
xe pe întreg spaţiul informaţional al administraţiei 
publice. 

Cuvinte-cheie: guvernare electronică, model 
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de e-Guvernare, interoperabilitate, infrastructură de 
date, servicii electronice.

ABSTRACT

Some Refl ections on the Public Data Infra-

structure in the Electronic Government System 

of the Republic of Moldova. In a general context 
of building the information society, the electronic 
government - a system of citizen-centered public 
services, aims at reforming and streamlining the 
act of governance in the spirit of new achievements 
in the fi eld of information technology and the In-
ternet, but also in a new paradigm of government 
- from the ruling government to the government 
providing services to citizens. The e-Government 
models, taken from the experience of advanced 
countries and implemented in the practice of some 

transition countries, did not lead to expected re-
sults. Economic, social, cultural realities, etc., re-
quire a careful approach to identifying appropriate 
e-Government solutions, as the concept of electro-
nic government evolves continuously as more and 
more information and experiences accumulate. The 
present paper addresses the issue of the common 
public data infrastructure from the perspective of a 
reference model for the electronic government sys-
tem in the Republic of Moldova as an essential con-
dition for ensuring the interoperability and reuse of 
data, services and business processes for the deve-
lopment of complex electronic services throughout 
the information space of public administration.

Keywords: electronic government, e-Government 
model, interoperability, data infrastructure, electronic 
services.
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POLIZAHARIDELE REPREZINTĂ RESURSE REGENERABILE CARE 
FAC PARTE DINTR-O CLASĂ IMPORTANTĂ DE MATERIALE PO-

LIMERICE DE INTERES BIOTEHNOLOGIC. DATORITĂ PROPRIETĂŢILOR 
SALE CHIMICE, FIZICE ŞI BIOLOGICE, POLIZAHARIDELE OFERĂ O MARE 
VARIETATE DE PRODUSE POTENŢIAL UTILE PENTRU OMENIRE. UNELE 
POLIZAHARIDE INTRA- ŞI EXTRACELULARE DIN MICROALGE ŞI CIANO-
BACTERII AU DIFERITE BIOACTIVITĂŢI CARE IMPLICĂ ACTIVITATE AN-
TITUMORALĂ, ANTIINFLAMATORIE ȘI ANTIVIRALĂ, OFERIND PERSPEC-
TIVE PROMIŢĂTOARE PENTRU APLICAŢII FARMACEUTICE [1, 3,7-9].

De asemenea, este cunoscut că biomasa de spi-
rulină conţine polizaharide cu activitate biologică 
pronunţată, in special polizaharide sulfatate. Po-
lizaharidele sulfatate posedă nu doar proprietăţi 
anticoagulante, dar sunt şi inhibitori ai unor tumori, 
afectând direct celulele tumorale. Ele s-au manifes-
tat şi ca inhibitori ai virusului HIV de tip 1 şi 2 4, 6. 

În cercetările anterioare întreprinse în LCŞ „Fi-
cobiotehnologie” în calitate de reglatori chimici ai 
sintezei substanţelor bioactive la cianobacteria Spi-
rulina platensis au fost utilizaţi unii compuşi chimici, 
precum şi un şir de compuşi coordinativi ai Zn (II), 
Fe(III), Cr(III) etc.[5]. Utilizarea reglatorilor chimici în 
fi cobiotehnologie s-a soldat cu elaborarea unui şir 

de procedee de sporire a productivităţii spiulinei şi 
a conţinutului de substanţe bioactive în biomasă, 
inclusiv şi a bioelementelor. 

Este actuală investigarea unor reglatori chimici 
noi cu conţinut de molibdeniu, dat fi ind rolul im-
portant al acestui microelement în metabolismul 
organismelor procariote şi eucariote. Molibdenul 
este un microelement esenţial pentru organismul 
uman. El joacă rolul-cheie în formarea/activarea 
aldehidoxidazei, care contribuie la detoxifi erea 
aldehidei acetice – o substanţă toxică care poate 
provoca cancerul. Molibdenul mai este cofactorul 
enzimei sulfi toxidazei. El este foarte important în 
tratarea bolnavilor cu astmă şi alte afecţiuni respi-
ratorii care sunt sensibili la sulfi ţi. Molibdenul poate 
preveni anemia prin suportul mobilizării fi erului şi 
majorării nivelului lui în organism. 

În acest context, îmbogăţirea biomasei de spi-
rulină cu molibden şi alte substanţe bioactive, cum 
sunt polizaharidele acide şi sulfatate ar deschi-
de noi perspective în vederea obţinerii şi utilizării 
spirulinei cu noi proprietăţi curative. A prezentat 
interes utilizarea unui compus coordinativ nou 
(PPh

4
)

2
[Mo

2
O

2
S

2
(IDA)

2
].2,8H

2
O (ce conţine cationul 



140 | 

hidrofobic tetrafenilfosfoniu şi cationul [Mo
2
O

2
S

2
]2+ 

în calitate de sursă de  molibden la cultivarea spi-
rulinei, precum şi studiul efectului acestui compus 
asupra producerii polizaharidelor acide. 

Astfel, scopul cercetării a constituit elaborarea 
unui procedeu nou de sporire a conţinutului de po-
lizaharide acide la cianobacteria Spirulina platensis 

cu utilizarea în calitate de reglator a compusului co-
ordinativ (PPh

4
)

2
[Mo

2
O

2
S

2
(IDA)

2
].2,8H

2
O.

Materiale şi metode de cercetare

Ca obiect de studiu a servit tulpina cianobac-
teriei Spirulina platensis CNM-CB-11-(CYANOPHYTA) 
depozitată în Colecţia Naţională de Microorganis-
me Nepatogene al IMB al AŞM. 

Cultivarea cianobacteriei Spirulina platensis a fost 
efectuată pe durata de 10 zile în prezenţa sursei de 
molibden: MoO

3 
în calitate de probă de referinţă şi 

compusul coordinativ (PPh
4
)

2
[Mo

2
O

2
S

2
(IDA)

2
].2,8H

2
O, 

suplimentate în a 2-a zi de cultivare, la iluminarea de 
3-4,8 mii lucşi şi temperatura de 30-35°C. La a 10-a 
zi de cultivare biomasa a fost separată de lichidul 
cultural prin fi ltrare, a fost spălată cu soluţie de 1,5% 
acetat de amoniu şi resuspendată în apă (10mg/ml). 
Extragerea polizaharidelor a fost efectuată cu apă bi-
distilată în raport de 1:4 (V/V) la fi erbere pe baia de 
apă, timp de 60 min. După centrifugare, în extract a 
fost determinat conţinutul de glucide şi polizaharide 
acide şi sulfatate. 

În cazul polizaharidelor acide şi sulfatate fracţia 
de proteine din extract a fost înlăturată prin preci-
pitare cu soluţie de 20% acid tricloracetic în raport 
de 3:1 (V:V). Productivitatea spirulinei a fost deter-
minată fotocolorimetric cu recalculul masei celula-
re la biomasa absolut uscată. Conţinutul de glucide 
a fost apreciat prin metoda spectrofotometrică cu 
reagentul Antron sulfuric. Conţinutul de  polizahari-
de acide şi sulfatate a fost determinat cu reagentul 
alcian blue la două valori ale pH-ului: pH 2,4 şi 1,5, 
respectiv.

Rezultate şi discuţii

A fost studiat conţinutul glucidelor totale şi al 
polizaharidelor acide şi sulfatate extrase din  bio-
masa de spirulină cultivată 10 zile în prezenţa sursei 
de molibden: MoO

3 
şi (PPh

4
)

2
[Mo

2
O

2
S

2
(IDA)

2
].2,8H

2
O, 

suplimentate în a 2-a zi de cultivare. Analiza rezulta-
telor obţinute în prezentul studiu (Tab. 1) a scos în 
evidenţă faptul că la cultivarea spirulinei cu utiliza-
rea compusului coordinativ al  Mo(VI) ce includea 
concentraţii de 2,95 şi 4,425 mg/l de Mo se observă 
o creştere mai esenţială a conţinutului de polizaha-
ride acide (2,08 şi 2,22%, respectiv, sau de 1,5 şi 1,82 
ori mai mult) faţă de conţinutul acestora în biomasa 
de spirulină cultivată  cu adaos de MoO

3, 
constitu-

ind 1,38 şi 1,20%, respectiv. Aceeaşi legitate se ob-
servă şi la fracţiiile de polizaharide sulfatate (incluse 
în polizaharidele acide) înregistrând valori cantitati-
ve de 1,76-1,82 ori mai înalte faţă de cele obţinute 
în cazul cultivării spirulinei în prezenţa MoO

3.
 

Tabelul 1

Conţinutul de glucide, polizaharide acide şi sulfatate în biomasa de spirulină 

cultivată în prezenţa diferitor surse de molibden [ 2]

Compusul
molibdenului

Concen-
traţia Mo,

mg/l

Conţinutul de 
glucide*,

% din BAU

Conţinutul de polizaharide*, 
% din biomasă 

Acide Sulfatate 

MoO
3

0,01(Martor)
2,950
4,425
5,900
7,375
8,850
10,325

10,60
11,16
11,68
12,76
13,22
12,01
11,96

1,18
1,38
1,20
1,16
1,11
0,99
0,88

0,09
0,10
0,08
0,08
0,08
0,07
0,06

(PPh
4
)

2
[Mo

2
O

2
S

2
(IDA)

2
].2,8H

2
O 2,950

4,425
5,900
7,375
8,850
10,325

13,11
13,02
11,99
11,10
12,99
12,84

2,08
2,22
1,57
1,40
1,59
1,39

0,18
0,17
0,15
0,13
0,14
0,12

*p≤0,05
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În baza datelor obţinute a fost elaborat un pro-
cedeu inovativ de cultivare a cianobacteriei Spiru-
lina platensis. 

Acest procedeu de cultivare include etapele: ino-
cularea  spirulinei pe un mediu nutritiv, ce conţi-
ne următoarele componente, g/L: NaHCO

3
 - 16,80, 

K
2
HPO

4
×3H

2
O - 0,50, NaNO

3
 - 2,50, NaCl - 1,00, K

2
SO

4
 -

0,50, CaCl
2
•6H

2
O - 0,04, MgSO

4
•7H

2
O - 0,20, H

3
BO

3
 -

0,00286, MnCl
2
•4H

2
O -  0,00181, CuSO

4
•5H

2
O, 

0,000015, FeSO
4
 - 0,01, EDTA - 0,08, sursă de mo-

libden  şi apă, cultivarea ei la iluminarea de 3-4,8 
mii lucşi, la temperatura de 35±1°C în decurs de 
7-8 zile, caracterizat prin aceea că în calitate de 
sursă de molibden în a 2-a zi de cultivare se adau-
gă la mediu 20-30 mg/l de compus coordinativ 
(PPh

4
)

2
[Mo

2
O

2
S

2
(IDA)

2
].2,8H

2
O (Fig.1).

Figura 1. Shema de realizare a procedeului de sporire a conţinutului de polizaharide acide la ciano-

bacteria Spirulina platensis şi de obţinere a preparatului de polizaharide 

Concluzii

În premieră în biotehnologia cultivării ci-
anobacteriei Spirulina platensis a fost utili-
zat compusul coordinativ al molibdenului 
(PPh4)

2
[Mo

2
O

2
S

2
(IDA)

2
].2,8H

2
O ce conţine în compo-

nenţa sa nu doar molibden sub formă de cationul 
[Mo

2
O

2
S

2
]2+, dar şi cationul hidrofobic – tetraphenyl-

phosphonium. A fost elaborat un procedeu nou de 
sporire a conţinutului de polizaharide acide la cia-
nobacteria Spirulina platensis cu utilizarea în calita-
te de reglator a compusului coordinativ  al Mo(VI) 
şi propusă schema de realizare a procedeului şi de 
obţinere a polizaharidelor din biomasa de spirulină.
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REZUMAT 

Procedeu inovativ de sporire a conţinu-

tului de polizaharide acide la cianobacteria 

spirulina platensis. A fost elaborat un proce-
deu inovativ de sporire a conţinutului de poliza-
haride acide la cianobacteria Spirulina platensis, 

cultivată în prezenţa compusului coordinativ 
(PPh

4
)

2
[Mo

2
O

2
S

2
(IDA)

2
].2,8H

2
O. A fost propusă sche-

ma integrală de realizare a procedeului  de cultivare 
a spirulinei şi de obţinere a polizaharidelor din bio-
masă. 

Cuvinte-cheie: polizaharide, cianobacteria Spi-
rulina platensis, microalge, fi cobiotehnologie, orga-
nisme procariote şi eucariote, molibden.

ABSTRACT

Innovative Process for Increasing the Con-

tent of Acid Polysaccharides in Spirulina pla-

tensis cyanobacterium. An innovative process 
to increase the content of acid polysaccharides 
in Spirulina platensis cyanobacterium, cultivat-
ed in the presence of coordinative compound 
(PPh

4
)

2
[Mo

2
O

2
S

2
(IDA)

2
].2,8H

2
O has been devel-

oped. The complete scheme for the realization 
of the process for cultivating spirulina and pro-
ducing polysaccharides from biomass has been 
proposed.

Keywords: polysaccharides, Spirulina platensis 
cyanobacterium, microalgae, phycobiotechnology, 
prokaryotic and eukaryotic organisms, molybdenum.
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БИОГАЗОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МИРЕ ИНТЕНСИВНО РАЗ-
ВИВАЮТСЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 

В ПРОМЫШЛЕННОСТИ, В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ, В БЫТУ. ОНИ  
ОСНОВАНЫ НА  ПРОЦЕССАХ АНАЭРОБНОГО СБРАЖИВАНИЯ 
ЖИДКИХ И ТВЕРДЫХ ОТХОДОВ И ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ ОДНО 
ИЗ ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ К АЛЬТЕР-
НАТИВНОЙ «ЗЕЛЕНОЙ» ЭНЕРГЕТИКЕ,  ОБЕСПЕЧИВАЯ ПОЛУЧЕ-
НИЕ БИОМЕТАНА ДЛЯ ГЕНЕРИРОВАНИЯ  ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕ-
ПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ИЗ БИОМАССЫ ОРГАНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ [1].  

Получение биогаза является важной частью 
общей концепции устойчивого развития, осно-
ванной на производстве высокоэнергетиче-
ских топливных агентов  из восстанавливаемо-
го растительного сырья. Энергетическим мате-
риалом может служить биомасса жидких пище-
вых, сельскохозяйственных, коммунальных от-
ходов и побочных продуктов других видов про-
изводств. При этом 86% биогазового потенциа-
ла содержится в сельскохозяйственном сырье и 
лишь 8% − в промышленных и коммунальных от-

*ИНСТИТУТ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИННОВАЦИЙ МОЛДАВСКОГО ГОСУНИВЕРСИТЕТА

 **ИНСТИТУТ ХИМИИ

ходах.  Из 1 м3 биогаза в когенерационной уста-
новке можно получить 2,4 кВт электроэнергии, и 
еще в 2 раза больше – тепловой энергии. Биога-
зовая система весьма экономна: потребляет все-
го 10-15 % от производимой энергии зимой, и 
3-7% летом. Выход биогаза зависит от содержа-
ния сухого вещества в ферментируемой биомас-
се. Из тонны навоза крупного рогатого скота по-
лучается 50-65 м³ биогаза с содержанием метана 
60 %,  и 150-500 м³ биогаза с содержанием мета-
на до 60-70 % из растительного сырья [2]. 

1. Теоретические и практические аспекты 

биогазовой технологии

 Механизм биохимических процессов доста-
точно сложен и является многостадийным, одна-
ко в общем виде его можно описать следующим 
образом:  органические материалы + H

2
O → био-

масса → СН
4
 + СО

2 
+ Н

2 
+ NH

4
+.  Первая фаза харак-

теризуется процессами  гидролизного расще-
пления  сложных полимерных молекул (белков, 
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липидов, полисахаридов и др.) с получением бо-
лее простых компонентов: аминокислот, угле-
водов и других мономеров. Вторая фаза – фер-
ментация, протекающая с разрушением мономе-
ров до низших кислот и спиртов, аммиака и се-
роводорода. Третья, ацетогенная  фаза, протека-
ет с образованием водорода, углекислого газа, 
формиата, ацетата. И, наконец, четвертая, мета-
ногенная фаза приводит к формированию моле-
кул метана (СН

4
). Этот достаточно сложный ком-

плекс превращений протекает с участием мно-
жества микроорганизмов, количество видов ко-
торых может достигать около тысячи [3]. 

Указанные фазы можно подразделить на две 
стадии. На первой из них, охватывающей первые 
три фазы, под действием микроорганизмов про-
текают процессы гидролиза и ферментативно-
го расщепления органических веществ, превра-
щающих сложные органические вещества в низ-
шие жирные кислоты, спирты, углекислоту, ам-
миак, водород и другие вещества. Длительность 
протекания этих процессов измеряется часами. 
На второй стадии метанообразующие бактерии 
превращают продукты первой стадии в метан и 
другие газообразные вещества. Эта стадия про-
текает в течение нескольких суток и в целом ли-
митирует весь биохимический процесс. 

Качество биогаза определяется в первую 
очередь содержанием в нем метана. Выделя-
ющийся СО

2
 разбавляет биогаз и снижает его 

энергетические показатели. В реальных услови-
ях метаногенеза в среднем содержание метана в 
составе биогаза обычно 50±10 об.%, а СО

2 
нахо-

дится в пределах
 
30-45%. Одновременно с этим в 

его составе практически содержатся примесные  
газы в разных количествах (СО

2
, H

2
S,  NH

3 
и дру-

гих). При этом СО
2
 не только снижает калорий-

ность  биогаза, но, как и H
2
S, является химически 

агрессивным, поэтому может представлять риск 
коррозии металлов и выхода из строя трубопро-
водов и оборудования. Это связано с тем, что  по-
вышенных давлениях, которое создается вслед-
ствие конденсации воды в трубопроводах, обра-

зуется углекислота, а агрессивный H
2
S трансфор-

мируется  в серную кислоту, способную образо-
вывать с органическими компонетами соедине-
ния из класса тиолов (меркаптанов). Предотвра-
щение таких рисков требует очистки биогаза от 
сопутствующих агрессивных веществ, и одно-
временно  удаления воды в нем до уровня ниже 
точки ее конденсации. 

Для предотвращения образования NO
x
 в про-

цессах горения необходимо ограничить  содер-
жание аммиака в биогазе. Кроме того, наличие 
аммиака в биогазовом топливе приводит к сокра-
щению срока службы моторного масла в системах 
оборудования.  Среди других вредных веществ в 
составе биогаза могут быть силоксаны, галоге-
низированные углеводороды и фосфины, а так-
же другие соединения, которые  могут попасть 
с ферментируемыми органическими отходами в 
состав биогаза и при его сжигании вызывать кор-
розию оборудования и  вывод его из строя. 

Загрязненный биогаз не удовлетворяет тре-
бованиям для использования в ряде производ-
ственных процессов, в частности, для заправки 
автомобильного транспорта. Он также не соот-
ветствует требованиям для подачи  в централи-
зованную распределительную газовую сеть. Так, 
из-за отсутствия системы газоочистки постро-
енная биогазовая станция на мусорной свалке 
Цынцарены (Молдова) не могла быть запущена 
в эксплуатацию. Вместе с тем, проблема получе-
ния высококалорийного, очищенного от вред-
ных примесей биогаза по стандартным требова-
ниям сертификации качества слабо отражена в 
научно-технической литературе. Поэтому про-
блема увеличения содержания метана в составе 
биогаза  до 95-97%  более, что близко по составу 
к природному газу, является актуальной [4]. 

Путями достижения этой цели являются пре-
жде всего совершенствование технологии ме-
таногенеза, а также глубокая очистка биогаза от 
примесных газообразных и жидких компонен-
тов. Эти задачи являются многогранными  и тре-
буют комплексного подхода (рис.1). 
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Рис.1. Технологические пути получения высококалорийного  биометана

Двуокись углерода разбавляет биогаз и при-
водит к снижению его энергетических показате-
лей. Кроме того, по балансовому расчету, в ме-
таногенном процессе количество образующего-
ся водорода является недостаточным для обра-
зования СН

4
. Поэтому актуальной является раз-

работка методов увеличения содержания ме-
тана в биогазе. Это может быть достигнуто дву-
мя основными способами: 1) оптимизацией тех-
нологии путем ввода  ферментативных компо-
нентов или фитокатализаторов - биологически 
активных соединений, способствующих разви-
тию метаногенных бактерий, и 2) селективной 
очисткой биогаза от сопутствующих газов (СО

2
, 

H
2
S,  NH

3 
и других). С этим тесно связано реше-

ние задач утилизации и обезвреживания  газо-
жидкостных отходов и сточных вод, направлен-
ных на обеспечение экологической чистоты био-
химического производства. Перечисленный ряд 
взаимосвязанных проблем может быть решен на 
основе комплексных решений.

2. Изучение влияния биологически актив-

ных веществ на повышение выхода биометана 

Экспериментальная часть  

Среди различных видов биомассы, исполь-
зуемой в биогазовых технологиях, для исследо-
ваний была выбрана барда спиртоперегонно-
го производства (СП) и осадки сточных вод. Бар-
да СП представляет собой жидкую суспензию 
желтоватого цвета с влажностью 91,3-91,6%, не-
значительным содержанием сухого вещества – 
8,4-8,8% и кислой реакцией среды (pH=5,4). Исход-

ная барда содержит аэробную гетеротрофную 
микрофлору. Общее содержание углерода со-
ставляет 4,25% от сырой и 49,5% от сухой массы 
отхода. Отход характеризуется высокими пока-
зателями ХПК и БПК

5 
– 28250 и 17800 мгО

2
/л соот-

ветственно. После нейтрализации и подщелачи-
вания барда может быть использована как сре-
да для культивирования метанобразующих бак-
терий.

Из числа известных БАВ для исследова-
ний были выбраны ряд добавок природно-
го происхождения: бетулинол (С

30
Н

50
О

2
), содер-

жащийся в берёзовом соке и дегте, заполня-
ющий полости клеток пробковой ткани, обе-
спечивая белый цвет березовой коры, а также 
сквален (2,6,10,15,19,23-гексаметилтетракоза-
2,6,10,14,18,22-гексаен), который содержится в 
количестве до 8-10% в составе семян амаранта 
и в ряде растительных масел – оливковом, хлоп-
ковом, льняном [5]. 

Изучение влияния биологически активных 
веществ на процесс метаногенеза проводили на 
специально разработанной установке из 4 биоре-
акторов (рис.2).  Общий объем каждого биореак-
тора составляет 5000 см3, полезный объем – 3500 
см3. Установка состоит из герметичного биореак-
тора 1, размещенного в термостатируемом объ-
еме, устройства вывода и контроля объёмов по-
лучаемого биогаза, образующегося осадка и 
очищенной жидкости. Такая установка позволя-
ла одновременно изучать процесс очистки био-
газа от примесей СО

2 
 и Н

2
S. 
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Рис. 2. Схема лабораторной установки 

для биохимического генерирования биогаза 

и его  очистки от примесей (обозначения 

приведены в тексте)

Биогаз, полученный в биореакторе 1, аккуму-
лировался в тарированной ёмкости 9, вытесняя 
из неё воду в ёмкость 10. При этом контролиро-
вались параметры биогаза: объем (V

1
) и давле-

ние (P
1
),  определяемое по разности высот уров-

ней воды. После накопления нужного для экспе-
римента объема биогаза  вентиль подачи био-
газа 4 перекрывался. При увеличении разности 
высот ёмкостей 9 и 10 в объеме 9 создавалось 
давление, необходимое для пропускания газа 
через устройство очистки 12. Поступающая из 
ёмкости хранения воды 10 жидкость вытесняла 
газ из тарированной ёмкости и с необходимым 
давлением и расходом направляла его в устрой-
ство для очистки газа.

Прошедший очистку газ собирался в устрой-
стве, состоящем из тарированной емкости 9 и 
емкости хранeния воды 10. На выходе из устрой-
ства по очистке биогаза также контролирова-
лись объем (V

2
), давление (P

2
) и температура 

газа. Установка позволяет контролировать рабо-
ту различных устройств по очистке биогаза, по-
следовательно подключая их в схему.

Для иммобилизации микрофлоры в биореак-
торы были помещены прутья виноградной лозы 
с общей поверхностью загрузки 8000 см2 [8]. Экс-
перимент проводился в анаэробных  условиях, 
при постоянной температуре 33,0 ± 0,10 С. 

Культивирование и адаптация анаэробной 
микрофлоры производилась по известной ме-
тодике путем инокуляции осадка сточных вод 
очистных сооружений г. Кишинева. В течение ме-
сяца в биореакторах производилось наращива-
ние биомассы метаногенных микроорганизмов 
в контролируемых условиях процесса, с посто-
янным добавлением в них питательной смеси, 
содержащей сахар и молоко (3:1). Культивиро-
вание микрофлоры производилось с периоди-
ческим циклическим введением субстрата. Ин-
дикаторами перехода от ацетогенной к метано-
генной стадии в биореакторах являлись дости-
жение значений рН=7,4-7,6 и стабильный объ-
ем выделяемого биогаза. Для ускорения перехо-
да в течение 15 суток питательную смесь подще-
лачивали раствором едкого натра до рН=13,0. В 
течение последующих 20 суток режим введения 
питательной смеси оставался неизменным, рН в 
биореакторах поддерживался на уровне 7,4-7,6. 
Одновременно проводились замеры объема вы-
деляемого газа и его состав. Одинаковые значе-
ния  этого показателя в течение 5-7 суток свиде-
тельствовали о завершении процесса выращи-
вания микрофлоры в биореакторах. 

Влияние биологически активных веществ 
(БАВ) на процесс метаногенеза оценивалось 
по изменению скорости выделения газа и 
содержания в нем метана. Эксперименты про-
водили в анаэробных условиях. Измерения 
проводили с 10 по 54 ч с момента введения 
свежей барды. Показания снимали после 2-х 
циклов подкормки и последующих 3-х циклов 
подкормки. Общее время одного эксперимента 
составляло 300 часов. Химические показатели 
оценивали  по показателям pH, влажность, со-
держание сухого вещества, содержание общего 
углерода в исходной барде стандартными мето-
дами. Показатели ХПК и БПК

5
 регистрировали по 

стандартной методике, объем газа – волюмоме-
трическим методом, состав биогаза – хромато-
графическим методом.

Микробную биомассу (МБ) в осадке сточных 
вод определяли регидратационным методом. 
Численность микроорганизмов (в том числе аэ-
робных гетеротрофных) определяли методом 
посева на твердые питательные среды. Опреде-
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ление метанобразующих бактерий в исходной 
барде осуществлялось с использованием ме-
тодики Хангейта, CO

2
-продуцирующую способ-

ность осадка оценивали методом титрования, а 
активность дегидрогеназы определяли колори-
метрическим методом [6]. 

Рис. 3. Cкорость выделения биогаза в зависимости от концентрации БАВ 

(бетулинол + сквален в соотношении 1:1)

Как следует из рис. 3, применение добавок по-
вышает в 2,5-3 раза скорость выделения биогаза. 
При этом  содержание в нем метана увеличива-
ется с 58-60% на контроле до 90-92% на вариан-
тах с использованием смеси бетулинол + ама-
рант. БАВ позволяют получить практически тот 
же объем биогаза, что и на контроле, только в 
3,7 раза быстрее. Увеличение концентрации БАВ 
свыше 5,0 мг/л барды не сопровождается увели-
чением скорости продуцирования газа и усиле-
нием интенсивности метаногенеза, поэтому яв-
ляется нецелесообразным. 

Необходимо отметить, что использование 
смеси бетулинол + амарант не только сокращает 
лаг-фазу и активирует быстрый рост микробного 
сообщества в биореакторах, но и существенно 
укорачивает стационарную фазу его развития. 
Это способствует ускорению протекания биохи-
мических метаногенных процессов, повышению 
выхода биогаза и позволяет быстрее утилизи-

ровать отход. С практической точки зрения, это 
обуславливает возможность сокращения капи-
тальных и эксплуатационных расходов на строи-
тельство биореакторов и очистных сооружений 
в целом.

Влияние БАВ на микроорганизмы 

и активность дегидрогеназы 

Известно, что стимулирующее влияние на 
метанобразующие микроорганизмы оказыва-
ют биомасса и экстракты различных видов рас-
тений – лаванды, золотарника, тысячелистника, 
ипомеи, амаранта [7]. Предполагается, что БАВ 
способствуют интенсификация процесса ана-
эробного брожения органического субстрата 
благодаря их антиоксидантной, антигипоксант-
ной и антимутагенной биохимической активно-
сти. БАВ стабилизируют клеточные мембраны 
микроорганизмов, снижают перекисное окисле-
ние липидов и препятствуют повреждению кле-
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точных мембран. Немаловажное значение имеет 
и тот факт, что белок листьев амаранта по своему 
аминокислотному составу близок к идеальному 
и имеет высокую пищевую ценность. В литерату-
ре обсуждаются перспективы приготовления на 
основе амаранта питательных сред для выращи-
вания микроорганизмов. 

Рис. 4. Стимулирование роста гетеротрофных 

аэробных бактерий в эксперименте с 

лабораторными биореакторами: 1 – контроль; 

2 – амарант 0,0005%;  3 – бетулинол 0,0005%

Установлено, что амарант и бетулинол стиму-
лируют в 2,2-2,4 раза рост и размножение гете-
ротрофных аэробных бактерий (рис. 4), что мо-
жет активировать аэробную фазу переработки 
отходов и улучшить их подготовку к процессу 
метаногенеза. Эти результаты косвенно свиде-
тельствуют о существовании механизма биоло-
гически активного действия этих веществ на ми-
кроорганизмы [8].

Механизм энергетических процессов мета-
ногенов еще не расшифрован, но общие прин-
ципиальные положения установлены. Получе-
ние энергии, по крайней мере при окислении Н

2
, 

сопряженном с восстановлением СО
2
, связано 

с функционированием электрон-транспортной 
системы, включающей дегидрогеназы, перенос-
чики электронов и редуктазы. В качестве де-
гидрогеназ идентифицированы гидрогеназа и 
формиатдегидрогеназа. 

Рис. 5. Влияние БАВ на активность деги-

дрогеназы в барде СП: 1 – контроль; 2 – ама-

рант 0,033%; 3 - бетулинол 0,033% 

Таким образом, тестирование 2 видов БАВ 
продемонстрировало стимулирующее влияние 
амаранта и бетулинола в концентрации 0,033% 
на активность дегидрогеназ (рис. 5). Амарант ак-
тивировал дегидрогеназы на 25%,  бетулинол – в 
1,8 раза, которые  признаны перспективными. 
Дальнейшие исследования предполагается про-
водить с  расширением номенклатуры и оптими-
зации условий применения БАВ [8] . 

3. Роль водорода в метаногенном процессе 

образования биометана

Комплексный подход к решению вышепере-
численных проблем биогазового производства 
позволил выявить новые пути усовершенство-
вания данной технологии. С целью дальнейше-
го увеличения содержания биометана в биогазе 
и соответствующего снижения содержания СО

2
 

проводились кинетических исследования био-
химического процесса. 
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Рис. 6. Хроматограммы изменения количе-

ственного состава газов на первичных ста-

диях образования биогаза при анаэробной 

ферментации спиртоперегонной барды

Исследование кинетики образования мета-
на выявило поэтапный характер газофазных 
реакций с образованием промежуточных со-
единений. Анаэробная ферментация биомас-
сы протекает с  достаточно сложной комби-
нацией различных биохимических процессов 
восстановления-окисления. 

Из рис. 6 следует, что, наряду с другими био-
химическими реакциями, образование   молеку-
лярного биоводорода начинается на начальной, 
ацетогенной стадии. Далее происходит образо-
вание СО

2
 и СО, которые на метаногенной стадии 

превращаются в биометан по реакциям общего 
вида: СО ( или СО

2
) + 3 (или 4) Н

2
 → СН

4
 + Н

2
О. Био-

химический процесс на начальных стадиях, в от-
сутствие биологически активных веществ (БАВ), 
характеризуется первичным выделением водо-
рода, содержание которого в биогазе постепен-
но увеличивается, достигая максимума 7-10% за 

4-6 дней. Затем содержание биоводорода начи-
нает уменьшаться, и в составе биогаза появляет-
ся угарный газ (СО). Его содержание также дости-
гает максимума (около 7%) через 9-11 дней от на-
чала процесса. Только на третьей стадии процес-
са (через 10-12 дней) при уменьшении содержа-
ния Н

2
 и СО в составе биогаза появляется метан. 

Содержание метана в биогазе постепенно рас-
тет и через 16-20 дней стабилизируется на уров-
не 58-62%. 

Эти процессы протекают в анаэробных усло-
виях, и на первой, ацетогенной стадии, связа-
ны с образованием промежуточных продуктов 
брожения - пирувита, формиата, ацетальдегида 
и пиридиновых нуклеотидов (NAD (PH) Н

2
). В ре-

зультате консорциум микроорганизмов спосо-
бен восстанавливать протоны во время фермен-
тации, избавляясь от избыточного восстановите-
ля. Поэтому эмиссия водорода и СО

2
 может быть 

описана  следующими схемами:
Пирувит → Ацетил-КоФ +   СО

2
 + Н

2

Формиат → СО
2
 + Н

2

Ацетальдегид → Ацетат + Н
2

NAD (PH) Н
2
 → NAD (PH) + Н

2

В этих условиях процесс ферментации будет 
избирательно переключаться на реакции, свя-
занные с биохимическим взаимодействием пер-
воначально образовавшегося СО с молекула-
ми воды по схеме: СО + Н

2
О → Н

2
 + СО

2
, а также 

на другие реакции, определяющие преимуще-
ственное выделение биоводорода: СО + 3Н

2
 → 

СН
4
 + Н

2
О (шифт-реакция).

В процессах образования метана бактерия-
ми используется ограниченное количество суб-
стратов, среди которых наиболее важными явля-
ются ацетат (до 75%), а также диоксид углерода, 
формиат, метанол, метиламины, монооксид угле-
рода. Совокупность биохимических процессов, 
связанных с образованием биогаза, может быть 
представлена следующим образом:

СO
2
 + 4 H

2
 → CH

4
 + 2 H

2
O; 4 HCOO- + 4 H+ → CH

4
 

+ 2 H
2
O + 3 CO

2
;

4 CO + 2 H
2
O → CH

4
 + 3 CO

2
; CH3COO- + H + → 

CH4 + CO2
4 CH

3
OH → 3 CH

4
 + CO

2
 + 2 H

2
O; 

4 CH
3
NH

3
 + + 2 H

2
O → 3 CH

4
 + CO

2
 + 4 NH

4
+

2 (CH
3
)

2
NH

2
 + + 2 H

2
O → 3 CH

4
 + CO

2
 + 2 NH

4
 +; 

4 (CH
3
) 3NH

3
 + + 6 H

2
O → 9 CH

4
 + 3 CO

2
 + 4 NH

4
+.



150 | 

Как видно из приведенных выше уравнений 
биохимических реакций, все они протекают с 
участием газообразных веществ и сопровожда-
ются изменением объема вследствие изменения 
количества вещества при переходе от исходных 
веществ к конечным продуктам. Согласно прин-
ципу Ле-Шателье, на равновесие газовых реак-
ций существенно влияет давление: с ростом дав-
ления равновесие таких реакций смещается в 
направлении, в котором суммарное количество 
молей газа уменьшается, и наоборот. 

По-видимому, повышенное количество СО
2
 

в составе биогаза является следствием наруше-
нием баланса по отношению к количеству био-
водорода, образующегося на ацетогенной ста-
дии. Изучаемый процесс происходит при сниже-
нии парциального давления в системе, поэтому 
для его интенсификации может быть оправдано 
повышение давления в биореакторе. При увели-
чении давления до 3-7 атм и более, что связано 
с  увеличением концентрации реагентов, выход 
биометана в условиях лабораторных испытаний 
может быть увеличен до 92-94%.

С целью дальнейшего снижения остаточно-
го количества СО

2
 в составе биогаза и  прибли-

жения его качества к природному газу, иссле-
довалась возможность восполнения недостат-
ка Н

2
 в биохимическом процессе путем дози-

рования молекулярного водорода в метано-
генный процесс.   

Выводы

1. Рассмотрены теоретические основы биога-
зовой технологии, установлены лимитирующие 
факторы, обуславливающие недостаточно вы-
сокое содержание биометана в составе биога-
за и возможности повышения его содержания и 
энергетических характеристик. 

2. Изучен количественный состав биогаза  в 
зависимости от условий метаногенеза, установ-
лены причины образования вредных примесей 
биогаза, ухудшающих его качественные показа-
тели, определены пути их удаления.  

3. На основе детального изучения механизма 
процессов первоначальных биохимических ста-
дий газовыделения и образования биоводоро-
да, в частности, при анаэробной ферментации 
биомассы, установлены  лимитирующие стадии 

этого процесса и выявлена роль водорода в по-
вышении выхода биометана  для повышения ка-
лорийности биогаза.

4. На основе анализа совокупности  факторов, 
ограничивающих возможность  повышения эф-
фективности биогазовых технологий, предложе-
на новая организационно-техническая концеп-
ция получения высококалорийного биогаза  и 
расширения путей его промышленного и быто-
вого использования.
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REZUMAT

Îmbunătăţirea performanţei energetice a bio-

gazului: Partea 1. Factorii tehnologici care infl u-

enţează procesul de metanogeneză. Energetica 
bazată pe biogaz, dezvoltată în lume, şi în special în 
Republica Moldova, este una dintre componentele 
importante şi de perspectivă ale dezvoltării econo-
miei şi  asigurării securităţii ecologice în societate. 
În materialul dat este prezentată analiza ştiinţifi co-
practică a problemelor în acest domeniu şi căile de 
rezolvare a acestora. A fost elaborat conceptul, sunt 
descrise elaborările noi care vizează atingerea aces-
tor obiective, inclusiv caloricitatea înaltă a biogazu-
lui la nivelul de gaz natural. 

Cuvinte-cheie: biogaz, biomasă, gazele impuri-
fi catoare, substanţe biologic active. 

ABSTRACT

Improving the Energy Indicators of Biogas: 

Part 1. Technological Factors Aff ecting the 

Methanogenesis Process. Biogas-based power 
engineering, developed in the world, and in 
particular in Moldova, is one of the important and 
promising components of economic development 
and environmental safety for society. The scientifi c-
technical analysis of the state of the problems 
and ways to solve them is presented. A concept 
has been developed and a description of new 
developments, aimed at achieving these goals, 
including the high caloricity of biogas at the natural 
gas level is provided. 

Keywords: Biogas, biomass, admixture gases, 
biologically active substances.
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Verbena triphylla L. Hér. sinonimă cu Aloysia citrio-
dora Paláu, Aloysia triphylla (L’Herit.) Britton, Lippia 
citriodora Humb., Bonpl. et Kunth, L. triphylla (L’Hér.) 
O. Kunth, Zappania citrodora Lam., aparţine genu-
lui Aloysia al familiei Verbenaceae şi este originară 
din America de Sud (Argentina, Paraguay, Brazilia, 
Uruguay, Chili şi Peru). Arbustul peren, aromatic, 
ramifi cat, introdus în Europa în 1784, se cultivă pe 
larg ca planta medicinală şi aromatică în zonele 
tropicale şi subtropicale. În condiţii de climă uscată 
Verbena triphylla L. Hér. rezistă până la -16°C, iar în 
iernile umede piere la -7-8°C [1]. Sub denumirea 
populară de lămâiţă, la noi se întâlneşte rar, ca plantă 
ornamentală la ghiveci, dar această specie nouă 
pentru ţara noastră posedă un potenţial gustativ şi 
curativ esenţial care nu are analogi printre speciile 
autohtone. Verbena triphylla L. Hér. a început să fi e 
crescută experimental la Grădina Botanică Naţională
„Al. Ciubotaru” (GBN) în 2015, din butaşi înrădăcinaţi, 
proveniţi din Turcia şi rezultatele au arătat că poate fi  
cultivată ca plantă anuală în condiţiile noastre.  

În calitate de condiment se utilizează partea ae-
riană, în stare proaspătă, la prepararea ceaiului, oţe-
tului, uleiului aromatizat pentru marinade, la ase-
zonarea salatelor. Frunzele tinere pot fi  consumate 
crude, din ele se prepară siropuri, sorbeturi, sufl euri 
şi lichioruri, iar masa uscată foloseşte la prepararea 
infuziilor, decocturilor sau la aromatizarea zahăru-
lui, sucului de fructe, a salatelor [2].

1GRĂDINA BOTANICĂ NAŢIONALĂ „AL. CIUBOTARU” (INSTITUT)
2INCDSB/CENTRUL DE CERCETĂRI BIOLOGICE „STEJARUL”, PIATRA-NEAMŢ (ROMÂNIA)

3INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIA PLANTELOR
4AGENŢIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

Mirosul de lămâie al plantei se datorează pre-
zenţei 3,7-dimetil-2,6-octadienalului, cunoscut şi ca 
lemonal sau citral, un amestec a doi izomeri: trans-
citral sau geranial şi cis-citral sau neral. Geranialul 
are un miros puternic de lămâie, la neral acesta 
este mai slab, dar mai dulce. Pe lângă citral (până 
la 30%), uleiul volatil de Verbena triphylla L. Hér. 
mai conţine limonen, β-cariofi len, 1,8-cineol etc. şi 
se utilizează în industria farmaceutică şi cosmeto-
logică pentru a parfuma apa de toaletă, săpunul şi 
cosmeticele şi în industria alimentară la prepararea 
esenţelor de fructe [1, 2]. 

Totodată, uleiul de Verbena triphylla L. Hér. po-
sedă proprietăţi antioxidante [3, 6], antimicotice 
[4], antimicrobiene [5], antispasmodice, afrodiziace, 
digestive, emoliente, sedative, febrifuge, hepatice, 
insecticide, stomahice şi tonice. Ajută la crampe 
stomacale, indigestii, la eliminarea toxinelor şi îm-
bunătăţeşte starea corpului uman, este un adjuvant 
în atenuarea stagnărilor hepatice. Se utilizează la 
tratarea constipaţiilor, ameţelilor, greţurilor, tahi-
cardiei şi a hipertensiunii arteriale. In plus, uleiul de 
Verbena triphylla L. Hér. reglează activitatea siste-
mului endocrin, îmbunătăţind interacţiunea tutu-
ror glandelor [7].

Verbena triphylla L. Hér. este o sursă de macro- şi 
microelemente precum Ca, Mg, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, 
P, Se şi Zn [8], care poate fi  administrată sub formă 
de ceaiuri.
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În Slovenia, Verbena triphylla L. Hér. este cultivată, 
ca şi la noi, drept plantă anuală până la primele 
îngheţuri. Analiza GC a arătat că citralul, limonenul şi 
citronelolul sunt componenţii majori ai uleiului vola-
til de Verbena triphylla L. Hér. crescută în Slovenia 
[9]. Deşi nu este nativă pentru Turcia şi Maroc, este 
cultivată în unele provincii turce pentru consum lo-
cal, iar în Maroc pentru export. În uleiul de Verbena 
triphylla L. Hér. cercetătorii turci au identifi cat prin 
GC 69 de compuşi cu citralul (17,9% şi 27,1%) şi limo-
nenul (14,8% şi 18,6%), drept constituienţi majori 
[10], iar cel de origine marocană conţinea: 1,8-cine-
ol (12,4%), geranial (9,9%), 6-metil-5-hepten-2-onă 
(7,4%) şi neral (6,9%) [11].

Conţinutul de ulei volatil în frunze şi lăstari uscaţi 
de Verbena triphylla L. Hér. a fost 0.80 ml/100g s.u. p
– comparabil cu rezultatele lui Rode J. (2000) sau 
mai ridicat decât datele relatate de Shahhoseini 
R. et al. (2013), Belkamel A. et al. (2018), Kizil S. şi 
Tonçer Ö. (2016). Analiza GC cuplată cu MS a uleiu-
lui volatil a revelat limonenul, geranialul şi neralul 
drept constituienţi majori, rezultate comparabile 
cu cele ale lui Kizil S. şi Tonçer Ö. (2016), Özec T. et 
al. (1996) şi Belkamel A. et al. (2018), dar diferite de 
cele raportate de Shahhoseini R. et al. (2013), Bella-
khdar J. (2011).

Compararea rezultatelor noastre cu datele din 
literatură a adus precizări asupra particularităţilor 
biomorfologice de creştere a lămâiţei în zona 
temperată, a diferitor chemotipuri şi a diversităţii 
chimice a acestei plante condimentare şi aromatice 
de înaltă valoare medicinală şi aromatică.

Material şi metode

Fiind o specie termofi lă, care nu rezistă la tem-
peraturi joase, plantele mature de Verbena triphyl-
la L’Hér. în decursul sezonului rece sunt păstrate în 
seră la temperatura de 10-12°C. În primăvara anului 
2018, după trecerea pericolului îngheţurilor târzii, 
plantele obţinute din butaşi apicali şi de ramură, 
verzi şi lignifi caţi [12, 13], colectaţi de la plantele-
mamă în perioada de primăvară devreme sau vară –
toamnă, au fost transplantate în colecţia de plante 
condimentare a GBN, pentru al patrulea an de cer-
cetare în condiţii de cultură. La etapa dată a fost 
efectuat studiul de evidenţiere a particularităţilor 
biomorfologice şi a aspectelor fenologice, determi-
nată durata perioadei de vegetaţie, elaborată sche-
ma de realizare a programului ontogenetic. 

Pentru aprecierea productivităţii plantelor, au 
fost făcute măsurări biometrice: talia plantelor, pro-
ducţia de materie primă obţinută de la o plantă, 
cota frunzelor în materia primă. De asemenea, au 
fost efectuate şi măsurările cantitative, deoarece 
pentru utilizarea plantelor de Verbena triphylla L. 
Hér o mare pondere o are cantitatea de herba ob-
ţinută în procesul cultivării şi procesării. Frunzele şi 
lăstarii tineri pentru aprecierea compoziţiei chimice 
a uleiului volatil au fost recoltaţi în faza vegetativă 
de dezvoltare a plantelor.

Compoziţia chimică a uleiului volatil a fost stabi-
lită prin analiza gaz-cromatografi că cuplată cu spec-
trometrie de masă (GC-MS) cu ajutorul cromatogra-
fului de gaze Agilent Technologies tip 6890N cuplat 
cu detectorul de masă (MSD) tip 5975 inert XL Mass 
Selective Detector. Identifi carea picurilor cromato-
grafi ce s-a realizat cu ajutorul bazelor de date NIST 
2008 şi prin confi rmarea spectrului de masă şi a tim-
pului de retenţie după Adams R. (2017) [14].

Rezultate şi discuţii

Studiind creşterea şi dezvoltarea plantelor de Ver-
bena triphylla L. Hér. în condiţiile Republicii Moldo-
va, s-a constatat că planta este un arbust peren, cu 
rădăcină pivotantă, lignifi cată, puternic ramifi cată, 
care pătrunde adânc în sol. Partea supraterestră este 
formată din multiple ramuri, care formează coroana 
arbustului cu înălţimea de 1,5-2,0 m (Fig. 1). Ramurile 
sunt faţetate, rugoase, frunzele lanceolate, acute, cu 

Fig. 1. Verbena triphylla L. Hér. – faza virginală
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suprafaţa lucioasă şi nervura mediană puternic evi-
denţiată, aranjate în verticilii câte trei la nod, uneori 
câte patru. Frunzele au marginea înserată, iar la cele 
tinere este  slab ondulată. Pe partea abaxială sunt bine 
vizibile glandele oleifere amplasate pe nervaţia frun-
zei. Lungimea frunzelor variază de la 5-6 cm în partea 
superioară, până la 10-11 cm în partea mediană, iar 
lăţimea de la 1 la 3 cm, peţiolul având 0,5-1,0 cm. Flo-
rile hermaphrodite, mici, albe, înăuntru slab purpu-
rii au corola din 4 petale şi caliciul din 4 sepale, fi ind 
adunate în panicule lungi la vârful ramurilor (Fig. 2). 
Fructele, conform literaturii, sunt schizocarpice dehis-
cente, conţinând seminţe negre minuscule [1].

Fig. 2. Verbena triphylla L. Her. - 

faza generativă timpurie

Primăvara, în a doua decadă a lunii mai (16 mai) 
plantele au fost transplantate în câmp deschis, în 
locuri însorite şi după o tăiere maximală a ramurilor 
şi-au recapătat vitalitatea pornind în creştere. De-a 
lungul perioadei de vegetaţie, plantele necesită în-
grijiri de înlăturare a buruienilor, afânare a solului şi 
1-2 irigaţii, pentru a suporta mai bune verile aride, 
fi ind o specie hidrofi lă.

În anul 2018 la plantele tinere, afl ate în al patru-
lea an de vegetaţie (conform literaturii, acestea pot 
fi  exploatate până la 20 de ani [1]), lăstarii anuali 
au atins în înălţime de la 126 până la 158 cm, masa 
acestora variind la o planta de la 123 până la 391 g.
Numărul mediu de lăstari de ordinul I a constituit 
11,4, iar al celor de ordinul II – 21,8. Numărul de 
frunze a variat de la 704 la 2221 pe o plantă, iar 
masa acestora de la 53 la 198 de grame, ceea ce 
constituie 35-60% din masa totală (Tab. 1). Masa 
medie a plantei uscate este de 107g, mai mare de-
cât în 2016 (78,3g), iar a frunzelor uscate de circa 
45g, cota frunzelor reprezentând 33-45% din pro-
ducţia de materie primă uscată la o plantă. Masa 
frunzelor proaspete a constituit 113,99 g/plantă, iar 
a celor uscate – 44,59 g/plantă, Rode J. (2000) rapor-
tând 114,2 şi 18,9 g/plantă, respectiv.

Tabelul 1 

Valorile măsurărilor biometrice la Verbena triphylla L. Hér.
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1 136 8 8 946 228,96 80,81 118,95 39,47 33,18
2 154 16 23 1119 295,11 133,10 105,2 46,21 43,92
3 146 14 38 2221 390,97 198,10 151,65 65,89 43,43
4 137 16 27 972 305,85 143,11 118,94 53,63 45,09
5 138 7 22 783 157,13 73,48 65,1 27,81 42,72
6 126 7 23 704 123,25 52,88 58,52 23,14 39,54
7 147 7 5 1134 269,55 119,40 126,91 55,54 43,76
8 153 10 24 1180 230,61 102,53 108,58 43,21 39,79
9 158 20 23 1175 298,93 135,26 122,94 52,48 42,69

10 135 9 25 799 229,12 101,25 91,81 38,49 41,92
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143 11,4 21,8 1103 252,95 113,99 106,86 44,59 41,60
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La plantele de Verbena triphilla L. Hér. obţinute 
din seminţe, în ontogeneză au fost evidenţiate trei 
perioade de vârstă (latentă, pregenerativă, gene-
rativă) cu 8 etape de vârstă –  plantulă, juvenilă, 
imatură, virginală, generativă timpurie în primul an 
de vegetaţie, generativă mijlocie în al doilea şi al 
treilea ani de vegetaţie. Din cauza îngheţurilor tim-
purii, plantele nu ating etapa generativă mijlocie în 
fi ecare perioadă de vegetaţie, iar etapa generativă 
târzie lipseşte. Perenitatea acestei specii n-a permis 
observarea fazei postgenerative. 

În 2018 durata perioadei de vegetaţie de la 
transplantare şi până la îmbobocire (19 septemb-
rie) a fost de 127 de zile şi de 153 de zile până la 
transferul în seră (15 octombrie). Durata perioadei 
de vegetaţie a plantelor de la pornirea în creştere şi 

până la îmbobocire a fost de 120 zile în 2015 şi de 
129 de zile în 2016.

Muşuroierea şi acoperirea plantelor pentru iarnă 
în câmp, nu le protejează de temperaturile scăzute, 
adăpostirea acestora în spaţii închise pentru sezo-
nul rece fi ind obligatorie. Experienţele cu cultivarea 
Verbena triphylla L. Hér. în condiţiile pedo-climatice 
ale Republicii Moldova au arătat că această plantă 
perenă poate fi  exploatată ca plantă anuală.

Conţinutul de ulei volatil în frunzele şi lăsta-
rii uscaţi de lămâiţă a constituit 0,80 ml/100 g s.u. 
Rode J. (2000) indică un conţinut între 0,81 şi 1,19% 
în funcţie de faza de recoltare, Kizil S. şi Tonçer Ö. 
(2016) raportează un conţinut de 0,58%, Shahho-
seini et al. (2013) – între 0,25 şi 0,90% în diferite faze 
fenologice, iar Belkamel A. et al. (2018) – 0,1-0,2%. 

Tabelul 2 

Compoziţia uleiului volatil de Verbena triphylla L. Hér. prin GC-MS

RT (min) Compuşi Aria %

5.84 α-Pinen 0.1
7.22 6-metil-5-hepten-2-on 3.3
7.39 β-Mircen 0.4
8.80 Limonen 25.3
9.32 trans- β-Ocimen 0.7

11.22 Linalool 0.6
12.56 cis-Limonen-1,2-epoxid 0.6
12.74 trans-Limonen-1,2-epoxid 0.6
14.27 4-Terpineol 2.1
14.55 cis-Verbenol 0.1
14.91 α-Terpineol 0.2
17.17 Neral 13.8
17.57 Piperiton 0.3
18.46 Geranial 16.7
22.79 α-Copaen 0.2

RT (min) Compuşi Aria %

23.09 Neril-acetat 2.9
24.61 β-Cariofi len 3.6
25.94 α -Cariofi len 0.3
26.23 Aloaromadendren 0.2
27.13 α -Curcumen 4.2
27.68 Biciclogermacren 0.6
28.36 τ-Cadinen 0.6
28.71 δ-Cadinen 0.1
30.30 trans-Nerolidol 0.4
30.88 Spatulenol 4.9
31.06 Cariofi len oxid 7.8
31.97 Viridifl orol 0.6
33.16 τ-Cadinol 2,2
48.74 Fitol 0.2

Alţi compuşi 6.3

Analiza gaz-cromatografi că cuplată cu spectro-
metrie de masă (GC-MS) a uleiului volatil de Verbe-
na triphylla L. Hér. a dovedit prevalarea limonenu-
lui (25,3%) şi a citralului (geranial (16,7%) şi neral 
(13,8%)) în compoziţia acestuia. Compoziţia lui chi-
mică este prezentată în Tab. 2. Au fost identifi caţi 29 
de compuşi, care reprezintă 93,7% din compoziţia 
chimică totală a uleiului volatil de Verbena triphyl-
la L. Hér. Limonenul (25,3%), geranialul (16,7%) 
şi neralul (13,8%) constituie 55,8% din total, ur-

mate de cariofi len oxid (7,8%), spatulenol (4,9%), 
α-curcumen (4,2%), β-cariofi len (3,6%), 6-metil-5-
hepten-2-onă (3,3%), neril-acetat (2,9%), τ-cadinol 
(2,2%) şi 4-terpineol (2,1%) (Fig. 3).

Kizil S. şi Tonçer Ö. (2016) au identifi cat 50 de 
compuşi în uleiul volatil de Verbena triphylla L. Hér. 
cultivată în Turcia, incluzând limonen (30,33%), 
geranial (17,0%), neral (12,77%), cariofi len oxid 
(5,71%) şi geraniol-acetat (4,02%), drept constitu-
ienţi principali [8].
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Fig. 3. Cromatograma GC-MS la Verbena triphylla L. Her. 

Shahhoseini R. et al. (2013), cercetători iranieni, 
au raportat geranialul, neralul şi limonenul drept 
compuşi principali ai uleiului volatil în stadiul feno-
logic vegetativ şi de înfl orire totală, iar în cel de coa-
cere a fructelor – geranialul, neralul şi spatulenolul. 
Conţinutul de geranial a fost mai ridicat în faza 
vegetativă (33,7%) şi s-a redus în faza de înfl orire 
(32,7%). Cel mai înalt şi scăzut conţinut de neral s-a 

observat în fazele vegetativă (26,1%) şi de coacere a 
fructelor (25,06%), respectiv [15]. În uleiul volatil de 
Verbena triphylla L. Hér., cultivată în Maroc, Belka-
mel A. et al. (2018) au identifi cat 36 de compuşi, 
principalii fi ind limonenul (17,28%), geranialul 
(14,57%), neralul (10,17%), β-cariofi lenul (5,23%) şi 
1,8-cineolul (4,49%) [16]. 

Tabelul 3
Lista compuşilor identifi caţi în uleiul de Verbena triphylla L. Hér. de origine diferită

Nr. Compuşi Conţinutul (%), R. Moldova Conţinutul (%), Turcia [8] Conţinutul (%), Maroc 
[16]

1 6-metil-5-hepten-2-on 3.3 3.48 1.61
2 Limonen 25.3 30.33 17.28
3 1,8-cineol - - 4.49
4 4-Terpineol 2.1 0.04 0.21
5 Neral 13.8 12.77 10.17
6 Geranial 16.7 17.00 14.57
7 Neril acetat 2.9 0.57 -
8 Geraniol-acetat - 4.02
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9 β-Cariofi len 3.6 2.65 5.23
10 α -Curcumen 4.2 1.78 4.44
11 Spatulenol 4.9 2.06 1.88
12 Cariofi len oxid 7.8 5.71 1.61
13 τ-Cadinol 2,2 0.84 0.51

Rezultatele noastre sunt comparabile cu cele ale 
lui Kizil S. şi Tonçer Ö. (2016), Özec T. et al. (1996) şi 
Belkamel A. et al. (2018) (Tab. 3.), dar diferă de rezul-
tatele sudiilor realizate de Shahhoseini R. et al. (2013), 
Bellakhdar J. (2011). Compoziţia chimică a uleiului 
de Verbena triphylla L. Hér. are mai multe tangenţe 
cu cea a uleiului de origine turcă, probabil datorită 
provenienţei materialului iniţial şi se deosebeşte de 
cel marocan prin lipsa 1,8-cineolului. Diferenţele din-
tre rezultatele analizelor noastre şi studiile prezen-
tate pot fi  explicate prin originea materialului iniţial, 
aparţinând unui anumit chemotip şi prin diferenţa 
condiţiilor naturale ale regiunilor de studiu, care 
infl uenţează conţinutul şi compoziţia chimică a ulei-
ului volatil de Verbena triphylla L. Hér.

Concluzii 

Verbena triphylla L. Hér., specie termofi lă şi hidro-
fi lă poate fi  cultivată în condiţiile noastre pedo-cli-
matice ca plantă anuală, cu condiţia dispunerii de 
încăperi pentru adăpostire în sezonul rece.

Într-o perioadă de vegetaţie lăstarii numeroşi (în 
medie 33) cresc până la 158 cm, producţia de masă 
primă uscată la o plantă atingând 107g, cu o cotă a 
frunzelor de 42%.

În condiţiile Republicii Moldova, în dezvoltarea 
ontogenetică a speciei Verbena triphylla L. Hér. s-au 
observat 3 perioade de vârstă (latentă, pregenerati-
vă, generativă) şi 8 etape de vârstă – plantulă, juve-
nilă, imatură, virginală, generativă timpurie în pri-
mul an de vegetaţie, generativă mijlocie în al doilea 
şi al treilea ani de vegetaţie. Deoarece lămâiţa nu 
atinge etapa generativă târzie, în condiţiile noastre, 
unica metodă de multiplicare recomandată este 
cea vegetativă, prin butaşi apicali semilignifi caţi.

Rezultatele analizelor noastre indică aparte-
nenţa Verbena triphylla L. Hér. la chemotipul limo-
nen, cu un conţinut de 25,3%, urmat de geranial 
(16,7%) şi neral (13,8%) şi o recomandă drept plantă 
condimentară pentru mirosul plăcut de lămâie, 
conferit de prezenţa geranialului şi neralului şi ca 
plantă medicinală pentru conţinutul de limonen 
care are proprietăţi antibacteriene.
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REZUMAT

Particularităţile biomorfologice şi biochimice 

ale speciei Verbena triphylla L. Hér. in condiţiile 

pedo-climatice ale Republicii Moldova. Lucrarea 
include studiul particularităţilor biomorfologice şi 
biochimice de dezvoltare a speciei Verbena triphylla 
L. Hér. (lămâiţă), în perspectiva selectării formelor 
mai valoroase pentru introducerea în cultură, ţinând 
cont de potenţialul gustativ şi curativ esenţial al 
plantei, în special conţinutul de ulei volatil din frun-
ze, care are în componenţa sa citral (pana la 30%), li-
monen, β-cariofi len, 1,8-cineol etc. şi deţine propri-
etăţi antimicrobiene, antispasmodice, afrodiziace, 
digestive, emoliente, febrifuge, hepatice, insectici-
de, sedative, stomahice şi tonice. Metoda de mul-
tiplicare, durata fazelor fenologice ale speciei de-a 
lungul unei perioade de vegetaţie şi schema de rea-
lizare a programului ontogenetic ale speciei în con-
diţiile Republicii Moldova au fost stabilite. Combi-
nând gaz-cromatografi a cu spectrometria de masă 
(GC-MS), am identifi cat principalii constituienţi ai 
uleiului volatil de Verbena triphylla L. Hér., recolta-

tă în faza vegetativă, 29 la număr, care constituie 
93,7% din compoziţia acestuia. Limonenul (25,3%), 
geranialul (16,7%), neralul (13,8%), cariofi len oxidul 
(7,8%), spatulenolul (4,9%) şi α-curcumenul (4,2%) 
sunt constituienţii majori ai uleiului volatil.  Specia 
prezintă valoare ca plantă condimentară, aromatică 
şi medicinală pentru compoziţia chimică relevată 
de analiza gaz-cromatografi că cu spectrometrie de 
masă.

Cuvinte-cheie: Verbena triphylla, biomorfolo-
gie, ulei volatil, fenologie, ontogeneză, GC-MS.

ABSTRACT  

The Biomorphological and Biochemical Fea-

tures of the Species Verbena triphylla L. Her. 

under the Pedo-Climatic Conditions of the Re-

public of Moldova. This paper includes the results 
of a study on the biomorphological and biochemi-
cal features of the species Verbena triphylla L. Hér. 
(lemon verbena or lemon beebrush), carried out 
with the aim of selecting the most valuable forms 
for cultivation, taking into account the essential 
taste and curative potential of the plant, in parti-
cular, the essential oil from the leaves, which con-
tains citral (up to 30 %), limonene, β-caryophyllene, 
1,8-cineole etc., and possesses antimicrobial, anti-
spasmodic, aphrodisiac, digestive, emollient, febri-
fuge, hepatic, insecticidal, sedative, stomachic and 
tonic properties. The method of propagation, the 
duration of the phenological stages of this species 
during the growing season and the scheme of rea-
lization of the ontogenetic program of the species 
under the conditions of the Republic of Moldova 
have been established. By gas chromatography-
mass spectrometry (GC-MS), we identifi ed the main 
constituents of the essential oil of Verbena triphyl-
la L. Hér., harvested in the vegetative phase, 29 in 
total, representing 93.7% of its composition. Limo-
nene (25.3 %), geranial (16.7 %), neral (13.8 %), ca-
ryophyllene oxide (7.8 %), spathulenol (4.9 %) and 
α-curcumene (4.2 %) are the major constituents of 
the essential oil. The species is highly valuable as a 
spice, aromatic and medicinal plant due to its che-
mical composition, revealed by gas chromatogra-
phy-mass spectrometry.

Keywords: Verbena triphylla, biomorphology, 
essential oil, phenology, ontogenesis, GC-MS.
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CONFLICTUL MUNCĂ-FAMILIE ESTE UN CONFLICT DE ROL CE 
DERIVĂ DIN INCOMPATIBILITATEA DE A FACE FAŢĂ ROLURI-

LOR PROFESIONALE ȘI FAMILIALE. FIIND UNA DINTRE PREOCUPĂRILE 
CONSTANTE ALE CERCETĂRILOR ORGANIZAŢIONALE DE PESTE HO-
TARE, ÎN REPUBLICA MOLDOVA ACEASTĂ PROBLEMATICĂ RĂMÂ-
NE ÎNCĂ NEEXPLORATĂ SUFICIENT, MOTIVÂNDU-NE SĂ REALIZĂM 
ACEST STUDIU.

Confl ictul muncă-familie, fl exibilitatea  mun-

cii și a familiei: repere teoretice

Greenhaus şi Beutell defi nesc confl ictul familie-
muncă drept o „formă de confl ict între roluri, în care 
solicitările rolurilor de la locul de muncă şi din fa-
milie sunt incompatibile în aşa o măsură, încât par-
ticiparea, fi e în rolurile legate de muncă, fi e în cele 
de familie, este mai difi cilă din cauza participării în 
celălalt rol” [7]. În opinia lui Peeters et al. [15], solici-
tările faţă de un rol pot fi  de ordin: mental, emoţio-
nal sau cantitativ. Astfel, confl ictul poate să apară ca 
urmare a supraîncărcării de roluri – când totalitatea 
solicitărilor de timp şi energie asociate cu activităţi-
le prescrise de mai multe roluri este prea mare pen-
tru a putea executa rolurile de o manieră adecvată 

* Lucrarea a fost elaborată în cadrul proiectului „Interferenţe 
dintre viaţa profesională și cea privată. Aspecte intercultu-
rale, experienţe locale și strategii de intervenţie” (proiect 
instituţional 2019, direcţia strategică „Patrimoniul naţional 
și dezvoltarea societăţii”, codul proiectului 15.817.06.06A).

sau confortabilă sau a interferenţei de roluri – când 
solicitările confl ictuale fac difi cilă îndeplinirea ce-
rinţelor asociate cu roluri multiple [15]. Cei care se 
confruntă cu asemenea situaţii manifestă difi cultăţi 
în îndeplinirea responsabilităţilor familiale, din ca-
uza oboselii acumulate la serviciu, şi invers [1]. Din 
cauza incapacităţii de a răspunde la modul dorit sau 
aşteptat solicitărilor familiei sau celor de la serviciu, 
deseori intervine situaţia dilematică de a alege între 
a dedica mai mult timp, fi e rolului familial, fi e celui 
profesional. 

Confl ictul poate avea trei forme [7]:
  confl ict apărut din cauza lipsei de timp – pre-

siunile dintr-un domeniu afectează îndeplinirea ce-
rinţelor asociate celuilalt domeniu (de ex., numărul 
de ore necesare pentru realizarea sarcinilor profe-
sionale limitează participarea la activităţi legate de 
familie);

  confl ict apărut din cauza tensiunii – oboseala, 
stresul, anxietatea sau depresia asociate unui rol 
împiedică realizarea sarcinilor legate de celălalt rol 
(de ex., iritarea şi nervozitatea de la serviciu sunt 
transferate asupra celorlalţi membri ai familiei) şi

  confl ict apărut din cauza comportamentu-
lui – tiparele comportamentale asociate unui rol 
sunt incompatibile cu aşteptările legate de celălalt 
rol (de ex., un comportament autoritar la locul de 
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muncă nu corespunde aşteptărilor şi nevoilor ce-
lor din familie, care își doresc mai multă afecţiune, 
bunăvoinţă și înţelegere).

Cât privește fl exibilitatea muncii, mai multe studii 
demonstrează că organizaţiile care oferă angajaţilor 
fl exibilitate în muncă, oferă o satisfacţie profesiona-
lă înaltă [11, 8], reduc frecvenţa confl ictului mun-
că-familie [Thomas, 1995, apud 8] și optimizează  
abilităţile angajaţilor de a-și gestiona mai bine viaţa 
profesională și cea privată [2,13]. După opinia au-
torilor, oferirea fl exibilităţii muncii ajută ca angajaţii 
să apeleze la resursele personale ţinând cont de 
cerinţele profesionale. Aceste condiţii sunt efi cien-
te și productive pentru angajaţii ambiţioși, respon-
sabili în raport cu responsabilităţile de serviciu și 
pentru angajaţii cu experienţă. Utilizarea progra-
melor de fl exibilitate în muncă ar putea duce la o 
îmbogăţire de roluri, astfel angajaţii ar putea echi-
libra cu succes rolurile din cele două sfere ale vieţii. 
Totuși, unii cercetători (Kossek și Lautsch, 2008; Ro-
thbard, Phillips & Dumas, 2005) atenţionează că în 
aplicarea programului de muncă fl exibilă trebuie să 
se ţină cont de mai multe aspecte: tipul de program, 
domeniul de activitate, experienţa profesională a 
angajaţilor, competenţa angajaţilor de a face faţă 
solicitărilor profesionale și a celor personale etc.

Metodologia cercetării

Scopul cercetării este determinarea specifi cului 
confl ictului muncă-familie și a fl exibilităţii graniţelor 
la angajaţii din organizaţiile autohtone.

Metode

În prezentul studiu, au fost utilizate următoare-
le scale: „Confl ictul muncă-familie” și „Flexibilitatea 
muncă-familie”.

1. Scala privind confl ictul muncă-familie (Grzy-
wacz et al., 2006) conţine 6 itemi, subiecţii evaluând 
frecvenţa manifestării unei anumite situaţii de con-
fl ict muncă-familie [9].

2.  Flexibilitatea muncă-familie (Matthews et al., 
2010),  alcătuită din 4 subscale, în total 19 afi rmaţii: 
fl exibilitate-abilitate în muncă (4 afi rmaţii), fl exibi-
litate-disponibilitatea în muncă (4 afi rmaţii), fl exi-
bilitate-abilitate în familie (5 afi rmaţii), fl exibilitate-

disponibilitate în familie (6 afi rmaţii) [14]. Autorii au 
propus o aprofundare a analizei fl exibilităţii muncii 
și familiei, făcând distincţia între abilitatea de fl exi-
bilizare și dorinţa de a avea graniţe fl exibile.

Lotul de subiecţi

Studiul a fost realizat pe un grup de 355 de 
subiecţi, angajaţi din diverse domenii  profesiona-
le (educaţie, economie, tehnologii informaţionale, 
medicină etc.) din organizaţiile autohtone, dintre 
care 207 femei și 148 de bărbaţi; 184 de angajaţi din 
organizaţi publice și 171 de angajaţi din organizaţii 
private. Subiecţii au fost selectaţi în mod aleator, 
participarea la cercetare fi ind benevolă. În prealabil, 
subiecţii au semnat un acord de participare, fi ind 
informaţi în legătură cu scopul studiului, modul de 
folosire a rezultatelor și asigurarea confi denţialităţii 
în raport cu datele personale.

Rezultate și discuţii

În cercetarea de faţă, a fost studiat confl ictul 
muncă-familie (CMF) și fl exibilitatea muncă-familie, 
fi ind examinate și corelaţiile dintre aceste variabile 
la angajaţi în funcţie de tipul organizaţiei (public/
privat) și de genul subiecţilor. În ceea ce privește fl e-
xibilitatea,  ne propunem să evaluăm fl exibilitatea 
profesională și familială din perspectiva celor două 
dominante, abilitate și disponibilitate (dorinţă), uti-
lizând ca instrument scala elaborată de Mattews și 
colaboratorii.

Conform datelor, privind manifestarea confl ic-
tului muncă-familie la angajaţi din perspectiva 
diferenţelor de gen, rezultatele statistice (conform 
testului t – pe eșantioane independente) nu atestă 
diferenţe semnifi cative (t=,470. p=,639). Aproxi-
mativ același număr de subiecţi, 27% femei și 26% 
bărbaţi, manifestă un nivel scăzut al CMF, ceea ce 
ar presupune că pentru ei nu există difi cultăţi în 
realizarea sarcinilor specifi ce rolului familial și celui 
ocupaţional. Majoritatea subiecţilor (45% femei și 
49% bărbaţi) înregistrează un CMF moderat, ceea 
ce indică tendinţa subiecţilor de a echilibra efi cient 
responsabilităţile din ambele domenii (muncă-fa-
milie). Respectiv, aproximativ 1/3 din subiecţi (28% 
femei și 25% bărbaţi) au înregistrat un nivel înalt al 
CMF (v. Fig. 1).
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Fig. 1. Reprezentarea grafi că a rezultatelor privind CMF în funcţie de genul subiecţilor

Sursa: Elaborată de autor

Acest fapt denotă că, uneori, munca interferează 
cu viaţa de familie, creând interferenţe confl ictuale. 
Astfel, responsabilităţile casnice nu permit realiza-
rea cu succes a sarcinilor de la locul de muncă, și 
invers: atât femeile, cât și bărbaţii se confruntă cu 
difi cultăţi în echilibrarea sarcinilor ocupaţionale 
și maritale. Rezultatele mai multor studii de peste 
hotare au constatat, de asemenea, lipsa diferenţelor 
de gen în manifestarea confl ictului muncă-fami-
lie [4, 18]. Acest fapt este explicat de cercetările 
anterioare, potrivit cărora, deși atât bărbaţii, cât și 
femeile alocă timp rolurilor profesionale și familiale 
în funcţie de așteptările normative, ambele catego-
rii văd aceste roluri la fel de importante din punct 
de vedere psihologic [4], deși femeile continuă să 
fi e implicate mai mult timp în îngrijirea copiilor și 
în activităţile casnice, comparativ cu bărbaţii. Alte 
studii similare [2, 7, 20] contradictorii celui realizat 
de noi, au determinat, totuși, diferenţe în funcţie de 
gen în manifestarea confl ictului muncă-familie, fi -
ind argumentate de prezenţa prejudecăţilor ce îm-
piedică succesul femeilor, ca urmare ele raportând 

că sunt mai supraîncărcate și subapreciate compa-
rativ cu bărbaţii.

În funcţie de tipul organizaţiei, de asemenea, 
nu se atestă diferenţe semnifi cative în manifesta-
rea CMF. Doar 11% din angajaţi din ambele tipuri 
de organizaţii manifestă un nivel scăzut al CMF (v. 
Fig. 2), ceea ce demonstrează că pentru ei nu exis-
tă interferenţe confl ictuale între responsabilităţile 
de familie și cele ocupaţionale, rezultate similare 
fi ind înregistrate și de către autorii unui alt studiu 
[15]. Totuși, majoritatea participanţilor la cerceta-
re (77% angajaţi din organizaţiile publice și 79% 
angajaţi din organizaţiile private) înregistrează un 
CMF moderat. Respectiv, doar un procentaj mic de 
persoane au înregistrat un nivel înalt al confl ictului 
muncă-familie. 

Datorită interferenţei negative dintre muncă cu 
viaţa de familie,  responsabilităţile casnice nu per-
mit realizarea cu succes a sarcinilor de la locul de 
muncă, și invers. Probabil, angajaţii din ambele ti-
puri de organizaţii întâmpină difi cultăţi în echilibra-
rea sarcinilor ocupaţionale și maritale. 



162 | 

Fig. 2. Reprezentarea grafi că a rezultatelor privind CMF la angajaţii din  domeniile public/privat

Sursa: Elaborată de autor

Surprinzător este faptul că mai multe studii rea-
lizate atât în Europa, cât și în SUA [5, 6, 12, 17]  con-
fi rmă, totuși, diferenţe în manifestarea confl ictului 
muncă-familie din acest punct de vedere. Conform 
studiilor, în organizaţiile private se înregistrează un 
nivel mai ridicat al confl ictului muncă-familie, din 
cauza presiunilor psihologice de la locul de muncă 
și a volumului mare de muncă [6, 5, 17], inclusiv pre-
siunea de timp (viteza mare de muncă și suprasolici-
tarea muncii) [12]. O altă explicaţie, adusă de autori, 
ar fi  că angajaţii din domeniul privat sunt angajaţi 
pe contracte anuale, care sunt reînnoite în fi ecare 
an, în funcţie de implicarea lor profesională și de 
performanţele lor. Totuși, un studiu realizat pe un lot 
de subiecţi de gen feminin din Grecia, angajaţi atât 
în organizaţii publice, cât și private [12], raportează 
un nivel înalt al confl ictului muncă-familie în am-
bele grupuri, ceea ce ne determină să menţionăm 
că indiferent de tipul organizaţiei, angajaţii care se 
simt suprasolicitaţi și epuizaţi emoţional, manifestă 
un nivel înalt al confl ictului muncă-familie.

În organizaţiile autohtone, faptul că angajaţii din 
ambele tipuri de organizaţii, manifestă un nivel me-
diu al CMF, ar putea fi  explicat prin aceea că, atât în 
organizaţiile de stat cât și în cele private presiunea 
de timp,  este moderată, astfel angajaţii reușesc sau, 
cel puţin, se străduiesc să gestioneze și să echilibre-
ze sarcinile profesionale cu cele familiale.

Pentru determinarea fl exibilităţii muncă-familie 
(FMF), am folosit Scala fl exibilităţii muncă-familie al-
cătuită din patru subscale: Flexibilitate și abilitate în 
muncă, Flexibilitate și disponibilitate în muncă, Flexibi-
litate și abilitate în familie, Flexibilitate și disponibilita-
te în familie. Abordările teoretice și empirice scot în 
evidenţă fl exibilitatea ca abilitate și fl exibilitatea ca 
disponibilitate. De exemplu, companiile pot avea an-
gajamente fl exibile de muncă, dar angajaţii pot să nu 
profi te la maxim de aceste oportunităţi, deoarece ei 
nu își doresc o fl exibilitate înaltă a graniţelor [13, 20].

Cu privire la Flexibilitatea în muncă, în funcţie 
de tipul organizaţiei, rezultatele atestă că, deși 
majoritatea angajaţilor din ambele tipuri de 
organizaţii (47% public și 48% privat) dispun de o 
fl exibilitate moderată, totuși mai mulţi angajaţi din 
organizaţiile private (35%) manifestă o fl exibilitate 
înaltă comparativ cu angajaţii din organizaţiile de 
stat, care, dimpotrivă, manifestă o fl exibilitate în 
muncă slabă (26%) (v. Fig. 3). Dacă privim problema 
din perspectiva celor două dominante, abilitate și 
disponibilitate, atunci rezultate statistice (testul t – 
student) atestă diferenţe semnifi cative doar la scala 
fl exibilitate – disponibilitate în muncă (v. Tab. 1). Ast-
fel, angajaţii din domeniul privat, probabil, datorită  
unui program mai fl exibil, sunt mai dispuși să modi-
fi ce programul de muncă, pauzele pentru a rezolva 
anumite probleme de familie.
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Tabelul 1
Compararea intergrupală a datelor la scala Flexibilitate muncă-familie

Tipul organizaţiei FAM FDM FAF FDF
Public 16,5924 15,5543 23,8098 23,0652
Privat 17,4620 17,5322 22,2339 22,6082

t 1,55 3,53 2,41 1,77
p ,122 ,000 ,016 ,077

Sursa: Elaborată de autor

Fig. 3.  Reprezentarea grafi că a rezultatelor la scala Flexibilitate  muncă  la angajaţii  din domeniile public/privat

Sursa: Elaborată de autor

Rezultatele studiilor similare, de asemenea,  
confi rmă  faptul că fl exibilitatea muncii  este apli-
cată mai mult în sectorul privat [13], [Rainey, 1989 
apud. 10], acestă situaţie fi ind explicată astfel: în 
domeniul public fl exibilitatea este limitată din ca-
uza obiectivelor stabilite de acte normative, legi, 
reglementări.  Rainey  (1989) argumentează că fl e-
xibilitatea-disponibilitatea muncii mai puţin accen-
tuată în domeniul public se datorează faptului că 
organizaţiile publice tind să fi e mai puţin efi ciente 
decât concurenţii lor privaţi. Totuși,  un studiu reali-
zat de cercetătorii din Grecia (2007), relatează faptul 
că, în cazul profesorilor din instituţiile publice, con-

textul profesional promovează un program fl exibil 
și oferă condiţii angajaţilor pentru dezvoltarea per-
sonală [12].

Prezintă interes și rezultatele  în ceea ce privește 
și Flexibilitatea în familie. În acest caz, deja mai mulţi 
angajaţi din domeniul public (28%)  manifestă un 
nivel mai înalt de fl exibilitate în familie, compara-
tiv cu angajaţii din domeniul privat, dintre care mai 
mulţi  subiecţi (24%)  înregistrează un nivel mai slab 
de fl exibilitate în familie, deși jumătate din angajaţi 
din ambele tipuri de organizaţii manifestă o fl exibi-
litate în familie moderată (54% din domeniul public 
și 55% din domeniul privat). (v. Fig. 4).
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Fig. 4.  Reprezentarea grafi că a rezultatelor la scala Flexibilitate  familie la angajaţii 

din domeniile public și privat

Din perspectiva celor două dominante, abilita-
te și disponibilitate, rezultate statistice (testul t – pe 
eșantioane independente) atestă diferenţe semni-
fi cative doar la scala fl exibilitate – abilitate în familie 
(v. Tab. 1).

Angajaţii din organizaţiile publice sunt mai dis-
ponibili să se implice în responsabilităţile profesio-
nale suplimentar, să exercite unele sarcini în zilele 
de vacanţă, în week-end, familia sau viaţa privată 
nefi ind afectate și dezavantajate. 

La angajaţii în funcţie de genul subiecţilor, re-
zultatele nu atestă diferenţe semnificative în 
ceea ce privește Flexibilitatea în muncă. Jumă-
tate din respondenţii de ambele genuri (48% 
bărbaţi și 49% femei) manifestă un nivel moderat 

al flexibilităţii în muncă și un număr semnificativ 
de subiecţi (32% bărbaţi, 27% femei) manifestă 
un nivel înalt al flexibilităţii în muncă.  Aceste re-
zultate explică faptul că, pentru femei, deși sunt 
implicate la fel de mult ca și bărbaţii în câmpul 
muncii, totuși, conform rezultatelor noastre, 
responsabilităţile casnice sunt prioritare. Ele 
sunt gata să cedeze unor activităţi profesionale 
în avantajul celor familiale.  La bărbaţi, în schimb, 
deși au o implicare profesională înaltă, compara-
tiv cu femeile, totuși se observă abilitatea și dis-
ponibilitatea de a se implica și în realizarea sarci-
nilor familiale, ceea ce denotă tendinţa bărbaţilor 
de a-și realiza sarcinile de soţ și părinte cât mai 
responsabil (v. Fig. 5).
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Fig. 5.  Reprezentarea grafi că a rezultatelor la scala Flexibilitate  muncă din perspectiva de gen

Surprinzătoare sunt diferenţele de gen  referi-
toare  la Flexibilitatea în familie:  femeile raportează 
tendinţa mai mare spre nivelul înalt de fl exibilitate 
în familie (33%) comparativ cu bărbaţii (23%), deși 
mai mulţi bărbaţi (56%) decât femei (44%) rapor-
tează un nivel moderat al fl exibilităţii în familie, 

ceea ce arată tendinţa femeilor de a avansa pe scara 
profesională (v. Fig. 6).

Totuși, din perspectiva celor două dominante, 
abilitate și disponibilitate, rezultatele statistice (tes-
tul t - independent) nu  atestă diferenţe semnifi -
cative.

Fig. 6.  Reprezentarea grafi că a rezultatelor la scala Flexibilitate  familie din perspectiva de gen
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Rezultatele studiului prezent  sunt infi rmate de 
unele cercetări empirice anterioare [Matthews & 
Barnes-Farrel, 2010, apud 20]: femeile, comparativ 
cu bărbaţii, raportează o dorinţă mai accentuată de 
fl exibilitate a graniţelor familiale. Deosebirea apare 
prin faptul că în studiul  prezent  nu există diferenţe 
de gen în manifestarea dorinţei de a avea graniţe 
familiale fl exibile. Aceste date reprezintă indicii ale 
faptului că femeile rămân mai mult, comparativ cu 
bărbaţii, ancorate în responsabilităţile vieţii fami-
liale, deși există o tendinţă în creșterea implicării 
bărbaţilor în această arie a vieţii.

În studiul realizat de Zaharia și Gavrilioaiei, 2016 
[20], pe un lot de subiecţi din România, se atestă, 
de asemenea, diferenţe de gen cu privire la fl exi-
bilitate în muncă și în familie. Dar, spre deosebire 
de studiul nostru, pentru bărbaţi – fl exibilitatea fa-

milie este mai mare  decât la femei. Acest rezultat 
ar putea fi  un indicator al faptului că, în principal, 
responsabilitatea sarcinilor familiale cade pe ume-
rii femeilor, deși bărbaţii declară un nivel similar în 
ceea ce privește disponibilitatea, dorinţa de fl exibi-
litatea familială.

Ca o continuare a demersului de cercetare, ne-
am propus identifi carea relaţiei dintre confl ictul 
muncă-familie și fl exibilitatea muncă-familie la su-
biecţii implicaţi în cercetare. În ceea ce privește 
fl exibilitatea muncii și a familiei, rezultatele studi-
ilor, care au folosit instrumentul din această per-
spectivă, arată că diferitele faţete ale fl exibilităţii 
funcţionează diferit în raport cu confl ictul muncă-
familie  [20].  În acest sens, am utilizat coefi cientul 
de corelaţie r (Bravais-Pearson), rezultatele căruia 
sunt prezentate în Tabelul 2.

Tabelul 2
Indici ai  coefi cientului Bravais-Pearson privind relaţia dintre confl ictul muncă-familie și fl exibilitatea muncă-familie

Confl ictul muncă-familie

Tipul organizaţiei Genul subiecţilor

Domeniul public Domeniul privat Femei Bărbaţi

Flexibilitate 
abilitate în muncă

r= -,017
nesemnifi cativ

r= ,195
p=,011

r= -,094
nesemnifi cativ

r= -,109
nesemnifi cativ

Flexibilitate 
disponibilitate în 

muncă

r=,084
nesemnifi cativ

r= -,178
p=,020

r= -,064
nesemnifi cativ

r= -,007
nesemnifi cativ

Flexibilitate 
abilitate în familie

r= -,294 
p=,000

r= -,135
nesemnifi cativ

r= -,208 
p=,003

r= -,212 
p=,010

Flexibilitate 
disponibilitate în familie

r= -,051
nesemnifi cativ

p=,191
r=,012

r=,087
nesemnifi cativ

r=,023
nesemnifi cativ

Sursa: Elaborată de autor

Conform datelor prezentate în tabelul de mai 
sus, se atestă că la angajaţii din domeniul public per-
sistă o corelaţie semnifi cativă cu sens negativ între 
„confl ict muncă-familie” și „fl exibilitate abilitate fa-
milie”  (r= -,294 p=,000), adică, cu cât angajaţii mani-
festă un confl ict  muncă-familie  mai mare cu atât au 
o fl exibilitate abilitate în familie mai mică. De ase-
menea, corelaţii semnifi cative cu sens negativ  între 
„confl ict muncă-familie” și „fl exibilitate abilitate-fa-
milie” se atestă atât la femei (r= -,208 p=,003), cât și 
la bărbaţi (r= -,212 p=,010). Aceste rezultate denotă 
faptul că cu cât viaţă privată, familia este mai loială 
faţă de exercitarea responsabilităţilor  profesionale,  
cu atât scade nivelul confl ictului muncă-familie și, 
invers, cu cât indivizii se confruntă cu difi cultatea de 

a integra optim solicitările rolului profesional și cele 
ale rolului familial cu atât familia devine mai rigidă 
în realizarea unor sarcini suplimentare în afara ore-
lor de lucru.

În funcţie de tipul organizaţiei la angajaţii din 
organizaţiile publice se înregistrează o relaţie sem-
nifi cativă, negativă între „confl ict muncă-familie” și 
„fl exibilitate-abilitate în familie” (r=-,294 p=,000), 
respectiv, cu cât confl ictul muncă-familie se ma-
nifestă cu o intensitate mai mare, cu atât se relevă 
o fl exibilitate-abilitate în familie mai mică. Potrivit 
rezultatelor anterioare, angajaţii din organizaţiile 
publice manifestă un nivel mai înalt al fl exibilităţii-
abilităţii în familie, comparativ cu angajaţii din 
organizaţiile private, ei fi ind mai dispuși să se im-
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plice suplimentar în activităţi profesionale și chiar 
să le realizeze și în zilele de odihnă, familia nefi ind 
afectată, într-un fi nal ele contribuind la diminuarea 
confl ictului muncă-familie.

Corelaţii  mai puţin semnifi cative  se atestă la 
angajaţii din domeniul privat  între  „confl ict mun-
că-familie”  și „fl exibilitate abilitate-muncă”  (r= ,195 
p=,011) și „confl ictul muncă-familie”  cu „fl exibilita-
tea disponibilitate muncă”  (r= -,178 p=,020).  Ast-
fel, cu cât este mai mare FAM cu atât este mai mare 
confl ictul muncă-familie, însă cu cât este mai mare 
FDM cu atât confl ictul muncă-familie este mai mic. 

Potrivit acestor rezultate, inclusiv ale autorilor 
care au studiat specifi cul organizaţiilor publice și 
private [13; Rainey, 1989 apud 10], organizaţiile pri-
vate dispun de o fl exibilitate în muncă mai mare, 
comparativ cu organizaţiile publice. Cu privire la 
fl exibilitate abilitate în muncă, unii angajaţi din sec-
torul privat își permit să-și gestioneze problemele 
personale, venind mai târziu la locul de muncă sau 
plecând de la locul de muncă mai devreme etc. Dar, 
probabil, aceste situaţii fl exibile nu-i scutesc pe 
angajaţi de exercitarea responsabilităţilor profesio-
nale, astfel ei condiţionând, din cauza suprasolici-
tării, tensionării și epuizării emoţionale, Confl ictul 
muncă-familie (ceea ce explică corelaţia dintre con-
fl ict muncă-familie și fl exibilitate abilitate-muncă). 
Cât privește disponibilitatea muncii, vom obser-
va următoarea situaţie: cu cât angajaţii sunt mai 
dispuși să îndeplinească responsabilităţile persona-
le și de familie din contul orelor de muncă, cu atât 
confl ictul muncă-familie este trăit cu o intensitate 
mai mică.

Concluzii

Cu toate că la nivel internaţional există mai mul-
te studii ce refl ectă problematica  confl ictului mun-
că-familie, la nivel naţional asemenea studii lipsesc. 
În cadrul acestui studiu empiric, ne-am propus să 
investigăm și să analizăm confl ictul muncă-familie 
prin prisma unor diferenţe de gen și în funcţie de 
tipul organizaţiei (public/privat) la angajaţii din Re-
publica Moldova în ceea ce privește manifestările 
fl exibilităţii în muncă și familie trăite de subiecţi ca 
urmare a confl ictului.  Rezultatele acestui studiu ne 
permit sa formulăm următoarele concluzii:

 ▪  Nu există diferenţe semnifi cative în ceea 
ce privește percepţia confl ictului muncă-familie, în 

funcţie de gen și în funcţie de tipul organizaţiei. 
Atât bărbaţii, cât și femeile manifestă un nivel mo-
derat și scăzut de confl ict; 

 ▪  Deși angajaţii din organizaţiile publice și pri-
vate manifestă aproximativ același nivel de Flexibi-
litate în muncă, totuși există diferenţe statistice la 
dominanta fl exibilitate – disponibilitate în muncă în 
favoarea angajaţilor din organizaţiile private; 

 ▪  Angajaţii din organizaţiile publice  manifestă 
un nivel mai înalt de fl exibilitate în familie, compa-
rativ cu angajaţii din organizaţiile private. Totuși, 
din perspectiva celor două dominante, abilitate și 
disponibilitate, rezultatele statistice atestă diferenţe 
semnifi cative doar la scala fl exibilitate – abilitate în 
familie în favoarea angajaţilor din organizaţiile pu-
blice, aceștia fi ind mai disponibili să exercite unele 
sarcini profesionale în week-end, familia sau viaţa 
privată nefi ind afectate și dezavantajate; 

 ▪ La subiecţii din organizaţiile publice și la 
subiecţii în funcţie de gen, cu cât confl ictul mun-
că-familie se manifestă mai intens, cu cât ei se con-
fruntă cu difi cultatea de a integra optim solicitările 
rolului profesional și cele ale rolului familial, cu atât 
fl exibilitatea  abilitatea în familie este mai limitată, 
și invers;

 ▪ La angajaţii din organizaţiile private, confl ictul 
muncă-familie este determinat  pozitiv de FAM și 
negativ de FDM; astfel angajaţii, confruntându-se 
cu incapacitatea de a face faţă solicitărilor din am-
bele arii ale vieţii, sunt limitaţi în fl exibilitatea de la 
locul de muncă de a rezolva unele probleme de or-
din privat sau familial.
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REZUMAT

Manifestări ale fl exibilităţii graniţelor muncă-

familie la angajaţii din organizaţiile autohtone. 

Articolul abordează o problemă de actualitate a 
cercetărilor organizaţionale recente  axată pe in-
vestigarea problematicii confl ictului muncă-fami-
lie și a fl exibilităţii în muncă și familie. Din această 
perspectivă, studiul de faţă prezintă rezultate com-
parative și corelative privind specifi cul fl exibilităţii 
muncă-familie și felul în care este trăit confl ictul 
muncă-familie la angajaţii din Republica Moldo-
va.  Rezultatele relevă faptul că nu există diferenţe 
semnifi cative în ceea ce privește percepţia confl ic-
tului muncă-familie, în ambele grupuri de subiecţi 
(în funcţie de gen și de tipul organizaţiei). Există, în 
schimb, diferenţe la scala fl exibilitate în muncă și 
familie, rezultatele fi ind refl ectate în discuţiile arti-
colului. De asemenea, rezultatele cercetării atestă 
corelaţii între confl ictul muncă-familie și fl exibili-
tatea graniţelor la subiecţii participanţi la studiu. 
Aceste și alte rezultate ale studiului sunt  analizate 
în articolul dat.
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Cuvinte cheie: confl ict muncă-familie,  fl exibilita-
te muncă-familie, fl exibilitate-abilitate în muncă, fl e-
xibilitate-disponibilitatea în muncă, fl exibilitate-abi-
litate în familie, fl exibilitate-disponibilitate în familie.

ABSTRACT

Manifestations of the Flexibility of the Work-

Family Boundaries to the Employees of the Lo-

cal Organizations. The article addresses a topical 
issue of recent organizational research focused on 
investigating the work-family confl ict and fl exibility 
in work and family problems. From this perspective, 
the present study presents comparative and corre-
lative results regarding the specifi city of the work-
family fl exibility and the way in which the work-fa-

mily confl ict is experienced by the employees of the 
Republic of Moldova. The results reveal that there 
are no signifi cant diff erences in the perception of 
the work-family confl ict in both groups of subjects 
(depending on gender and the type of organizati-
on). There are, instead, diff erences in the scale of 
fl exibility in work and family, the results being re-
fl ected in the article’s discussions. Also, the research 
results show correlations between the work-family 
confl ict and the fl exibility of boundaries among the 
subjects involved in the study. These and other re-
sults of the study are analyzed in this article.

Keywords: work-family confl ict, work-family fl e-
xibility, fl exibility-ability in work, fl exibility-availability 
in work, fl exibility-ability in family, fl exibility-availabi-
lity in family.
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specialist Secţia gestiune colectivă,
Direcţia drept de autor, AGEPI

Gestionarea drepturilor de autor prin interme-
diul contractului de tip 360° 1/2018 15

Unele consideraţii privind confl ictul dintre 
marcă și un nume de domeniu identic sau 
similar

2/2018 41

Consideraţii generale cu privire la valorifi carea 
dreptului de autor şi a
drepturilor conexe în industria muzicală

4/2018 21

38.
MOGOL Natalia, 
Direcţia mărci și design industrial,
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală

Aplicarea art. 7(1)g al Legii nr. 38/2008 privind 
protecţia mărcilor. Aspecte practice 4/2018 28

39. MOISEI Andrei,
specialist coordonator, Secţia instruire, AGEPI

Plagiatul în contextul protecţiei
drepturilor de autor 1/2018 21

40.
MORCOV Alexandru, magistru în drept, consul-
tant în cadrul Procuraturii Anticorupţie,
mun. Chișinău

Concursul real de infracţiuni:
concept, forme și aplicare 1/2018 117

41. MOSCALU Olga, cercetător știinţifi c, Institutul 
Naţional de Cercetări Economice, AȘM

Factori și tendinţe privind veniturile și cheltu-
ielile populaţiei Republicii Moldova 1/2018 70

42.

NAZAR Boris,
lector superior universitar, Catedra Mecanizarea 
Agriculturii,
Universitatea Agrară de Stat din Moldova (UASM)

Analiza teoretică a procesului de funcţionare a 
brăzdarelor de tip cultural 3/2018 105

43.
NOVAC Alexandra, 
dr., șef Secţie „Cercetări în antreprenoriat”, Institu-
tul Naţional de Cercetări Economice

Inovarea ca factor de dezvoltare a ÎMM-urilor 
din Republica Moldova 2/2018 58

44.
PERCINSCHI Natalia,
dr. în economie, Institutul Naţional de Cercetări 
Economice, AȘM

Angajarea în câmpul muncii și implicarea 
persoanelor cu dizabilităţi în activitatea 
antreprenorială: experienţa străină

3/2018 56

45.
PLEȘCA Victoria, 
specialist coordonator, Secţia mărci internaţiona-
le, AGEPI

Limbajul emoji și disputele privind utilizarea și 
obţinerea drepturilor de proprietate intelectu-
ală asupra emoticoanelor

2/2018 35

46.
POPOVA Tatiana,
Direcţia mărci și design industrial,
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală

Aplicarea art. 7(1)g al Legii nr. 38/2008 privind 
protecţia mărcilor. Aspecte practice 4/2018 28

47.
PRAVIŢCHI Galina,
doctorandă, lector Departamentul Psihologie,
Universitatea de Stat din Moldova

Relaţia dintre dimensiunile fundamentale ale 
personalităţii, persistenţa motivaţională și 
autostigmatizare la persoanele seropozitive

3/2018 109
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48.

ROȘCOVAN Nina,
Academy of Economic Studies of Moldova, Repu-
blic of Moldova,
Head of European Programs
and Projects Laboratory, Institute for Economic 
Research and European Studies ASEM

Intellectual Creation –  Reconsidering the 
Disciplinary System. New Research Challenges 
in the Era of the Knowledge Economy

3/2018 66

49.
ROTARU Julieta,
specialist, Secţia desene şi modele industriale, 
Direcţia mărci şi design industrial, AGEPI

Stabilirea „utilizatorului avizat”
în procesul de evaluare a caracterului 
individual al desenelor și modelelor industriale 
(studiu de caz)

1/2018 40

50. ROTARU Sergiu,
jurist, magistru în drept

Stabilirea „utilizatorului avizat”
în procesul de evaluare a caracterului individu-
al al desenelor și modelelor industriale (studiu 
de caz)

1/2018 40

51.

RUSU Alexandru, 
dr. hab. în agr., cercetător știinţifi c principal, 
Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a 
Solului „Nicolae Dimo”

Potenţialul de inovare și stimularea muncii 
inovatorilor 2/2018 75

52.
RUSU Eugeniu, 
șef Secţie gestiune colectivă,
Direcţia Drept de Autor, AGEPI

Proprietatea intelectuală și fotbalul 3/2018 28

Aspecte ale utilizării operelor cu scopul de a 
parodia 4/2018 16

53.
SAHAN Svetlana,
Direcţia mărci și design industrial,
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală

Aplicarea art. 7(1)g al Legii nr. 38/2008 privind 
protecţia mărcilor. Aspecte practice 4/2018 28

54.
SALAUR Vasile,
conf. univ., dr., Catedra Mecanizarea Agriculturii,
Universitatea Agrară de Stat din Moldova (UASM)

Analiza teoretică a procesului de funcţionare a 
brăzdarelor de tip cultural 3/2018 105

55.
SALTANOVICI Tatiana, dr. în biologie, conf. cerc., 
Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecţie a 
Plantelor, AȘM

Infl uenţa patogenilor fungici
alternaria spp. asupra variabilităţii
caracterelor funcţionale ale
gametofi tului masculin la tomate

1/2018 110

56.
SANDU Eugenia, cercetător știinţifi c stagiar, 
Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecţie a 
Plantelor, AȘM

Infl uenţa patogenilor fungici
alternaria spp. asupra variabilităţii
caracterelor funcţionale ale
gametofi tului masculin la tomate

1/2018 110

57.
SCORŢESCU Silvia,
 drd., magistru în economie, mentor-teacher, 
Junior Achievement

E-learning-ul – instrument inovativde instruire 
online 1/2018 77

58.
SEDLEŢCHI Elena,
drd., lector universitar, Direcţia Juridică Consiliul 
Concurenţei

Practica judiciară privind concurenţa neloială 
(anii 2005-2018): studii de caz 4/2018 9

59.

SOROCEANU Igor,
student, Facultatea de Drept,
Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afaceri-
lor Interne al Republicii Moldova 

Abordarea juridică a dreptului de autor şi a 
drepturilor conexe 2/2018 24

60.
STRATAN Alexandru, 
m.c. al AȘM, dr.hab., prof., Director al Institutului 
Naţional de Cercetări Economice

Inovarea ca factor de dezvoltare a ÎMM-urilor 
din Republica Moldova 2/2018 51

61. ȘARAN Corina,
specialist cat. I, Secţia mărci internaţionale, AGEPI Strategii de creare a unei mărci de succes 1/2018 34

62.
TROFIM Alina, 
dr. în biologie, cercetător ştiinţifi c superior al LCŞ 
Ficobiotehnologie, USM

Importanţa obţinerii tulpinilor autohtone de 
cianobacterii și perspectiva de valorifi care a 
acestora

1/2018 107

Studiul nanobacteriilor în calculii biliari și 
renali 2/2018 106
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63.

TROFIMOV Igor, 
conf. univ., dr. în drept, Catedra Drept privat, Aca-
demia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor 
Interne al Republicii Moldova

Repararea prejudiciului în cazul încălcării 
dreptului de autor și a drepturilor conexe în 
legislaţia Republicii Moldova

3/2018 20

64.
ŢÎŢEI Victor, 
dr., Grădina Botanică (Institut)
a Academiei de Știinţe a Moldovei

Protecţia soiurilor în Republica Moldova. 
Studiu de caz Miscanthus giganteus 3/2018 37

65.

VEVERIŢA Ana- Maria,
expert media și comunicare,
Proiectul UE „Suport pentru asigurarea respectării
drepturilor de proprietate intelectuală”

Suport euroropean pentru respectarea efecti-
vă a drepturilor de proprietate intelectuală în 
Republica Moldova

1/2018 85

66.
ZAMARU Victor, 
drd., lector universitar,
Departamentul Management, ASEM

Rolul indicaţiilor geografi ce protejate în 
asigurarea calităţii produselor vitivinicole prin 
prisma experienţei străine

2/2018 51

67.
ФУНИЕРУ Н.Г.,
старший преподаватель, Технический 
университет Молдовы (ТУМ)

К вопросу установления расчетных 
характеристик сопротивляемости
глинистых грунтов сдвигу при оценке 
степени устойчивости склонов

2/2018 102

68.

КОВАЛЕВ В.,
докт. хим. наук., Институт исследований и 
инноваций Молдавского государственного 
университета

Концепция эколого-энергоэффективности 
процессов обработки органических 
отходов

3/2018 91

69. КОВАЛЕВА О.,
докт. хаб. хим. Наук, Институт химии АНМ

Концепция эколого-энергоэффективности 
процессов обработки органических 
отходов

3/2018 91

70.

КОМЧАТНЫХ Е.В.,
старший преподаватель кафедры экономики, 
Национальный транспортный университет, 
Украина

Характеристика инноваций в транспортной 
отрасли 2/2018 69

71.

МИРОН Mарина,
магистр истории и теории культуры, проект 
менеджер,
Aссоциация по развитию туризма в Mолдове

Локальное брендирование как инструмент 
для продвижения туризма в Республике 
Молдова

4/2018 83

72.
ПЕРЧИНСКАЯ Ольга,
к.э.н. (маркетолог), член Союза художников 
Молдовы

Основные тенденции мирового арт-рынка 
2017 года 3/2018 43

Маркетинг и самомаркетинг в арт-бизнесе 4/2018 73

73.

ПОЛЕЩУК Г.,
Компания «B.T.EST&Co», г. Кишинев, 
Общественная Ассоциация «Проект MOLDOVA 
VERDE»

Концепция эколого-энергоэффективности 
процессов обработки органических 
отходов

3/2018 91

74.
ПОЛКАНОВ В.Н., 
доктор технических наук, доцент, Технический 
университет Молдовы (ТУМ)

К вопросу установления расчетных 
характеристик сопротивляемости
глинистых грунтов сдвигу при оценке 
степени устойчивости склонов

2/2018 102

75.
РЫШКОВОЙ А.Д., 
старший преподаватель, Технический 
университет Молдовы (ТУМ)

К вопросу установления расчетных 
характеристик сопротивляемости
глинистых грунтов сдвигу при оценке 
степени устойчивости склонов

2/2018 102

Снижение расчетной сейсмичности 
площадки при строительстве на 
просадочных грунтах

4/2018 101

76.

СЛУТУ (БОГДАН) Родика,
ассистент, докторант,
Aкадемия Экономических Знаний Молдовы 
(Университет)

Роль и задачи HR-маркетинга на рынке 
труда 1/2018 62
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77. УНГУРЯНУ Д.,
Технический университет Молдовы

Концепция эколого-энергоэффективности 
процессов обработки органических 
отходов

3/2018 91
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